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Jak zerwać ze swoim smartfonem Catherine Price 
 

 

 
 
 

Autorka opatrzyła swoją książkę mottem: Twoje życie jest tym, czemu poświęcasz 

uwagę. Dziś po ponad dziesięciu latach od pojawienia się smartfonów śmiało można 

powiedzieć, że ta technologia działa „jak smycz” i często nie zastanawiamy się kto kogo 

kontroluje. Uwielbiamy swoje telefony, jesteśmy od nich uzależnieni, nie czujemy się z tym 

dobrze, ale nie wiemy co z tym zrobić. Na czym więc polega problem? Czy leży on w samych 

telefonach komórkowych, czy w naszej relacji z nimi? 

Na te i inne pytania udziela nam odpowiedzi w swojej książce Catherine Price. 

Rozpoczyna ją nietypowo i zaskakująco od listu otwartego skierowanego do swojego 

telefonu. Autorka wychwala smartfona, dzięki niemu nie czuje się samotna i znudzona, zdaje 

sobie sprawę, że nie może bez niego żyć i stali się przez to nierozłączni. Tym bardziej 

zaskakuje ostatnie zdanie listu, w którym wyjaśnia, że z powyższych powodów zmuszona jest 

zerwać z nim i rozstać. Książka jest inteligentnym poradnikiem zawierającym plan działania, 

dzięki któremu można wyzwolić się z uzależnienia od telefonu i podejść świadomie do roli 

technologii w życiu. Catherine Price korzystając z wyników badań z dziedziny uzależnień 

dowodzi, że na dźwięk dzwonka telefonu wydzielają się hormony, które podwyższają poziom 

stresu, a to jest oznaką uzależnienia. Analizuje jak częste korzystanie ze smartfonów działa na 

nasz mózg, ciało oraz relacje społeczne. Jednak ich miłośnicy niech nie myślą o nagłym 

wyrzuceniu telefonu, nie taki jest cel tej książki. Istnieje przecież wiele powodów, dla których 

są nam potrzebne. 

Ważne jest jednak wyznaczenie granic pomiędzy życiem w sieci i poza nią, 

uświadomienie sobie dlaczego korzystamy z telefonu, danie sobie możliwości kontroli nad tą 

relacją. Autorka proponuje na początek „Test na uzależnienie od smartfona” stworzony przez 

doktora Davida Greenfielda oraz interpretację jego wyników, które dla wielu użytkowników 

telefonów mogą okazać się zaskakujące. Można się z nich dowiedzieć, że kwalifikujemy się 



na wizytę u psychiatry. Mimo że smartfony nie są tak uzależniające jak narkotyk, to jednak, 

ignorując problemy wynikające z ich używania, oszukujemy samych siebie. Ludzie często 

potrzebują czasu zanim zorientują się, że rośnie ich skłonność do opierania się na telefonie  

w wielu aspektach życia, że nie potrafią bez niego podejmować życiowych wyborów,  

że lekceważą kogoś poprzez ciągłe zerkanie na ekran. Ten nawyk przez swoją powszechność 

doczekał się nazwy: phubbing, z angielskiego phone snubbing. Częste sprawdzanie telefonu 

zamiast ukoić niepokój potęguje go ogłupiając człowieka. 

Autorka dowodzi, że wielu badaczy udowodniło negatywny wpływ smartfonów na 

komunikację z rzeczywistymi ludźmi, problem dotyczy zwłaszcza nastolatków. Psychiczne 

skutki przeniesienia kontaktów międzyludzkich na ekran są wyjątkowo dotkliwe. Łatwiej 

powiedzieć niż nakazać sobie ograniczenie czasu spędzonego z telefonem. Autorka książki 

poprzez osobiste przemyślenia i doświadczenia udowadnia, że jest to możliwe. W dwóch 

rozdziałach: Przebudzenie, w którym opisuje jak odzyskać kontrolę nad własnym życiem  

z telefonem i bez niego oraz Zerwanie, który stanowi praktyczny przewodnik przez cztery 

tygodnie (i kolejne), pomaga ocenić sytuację, zmienić nawyki i stworzyć nowy związek ze 

swoim telefonem. Catherine Price się udało, znalazła klucz poprzez zadawanie sobie pytania 

czemu chce poświęcić uwagę w swoim życiu. Udowodniła w swojej książce, że zerwanie  

z telefonem bez drastycznych metod jest możliwe i przynosi wiele korzyści. 

 

Anna Tomal 
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Wiem jedno: książek Remigiusza Mroza nie da się odłożyć na później, czy przeczytać 

„na deser” jako pozycję najlepszą dlatego czytaną już po innych książkach – nie da się, po 

prostu się nie da! Książki tego autora mają (przynajmniej dla mnie) jakąś niezwykłą siłę 

przyciągania: kiedy weźmiemy je do ręki chcemy je zacząć czytać już, teraz, po to, by jak 

najszybciej dotrzeć do końca i poznać rozwiązanie zagadki kryminalnej.  

„Kontratyp” nie jest tu wyjątkiem. Remigiusz Mróz jest niesamowity! Nie tylko jest 

mistrzem w konstruowaniu ciekawych historii (z wyjaśnianiem pewnych prawniczych kwestii 

w tle), które absorbują czytelnika tak bardzo, że w pewnym momencie zapomina on  

o „bożym świecie”, ale także potrafi też rewelacyjnie „podkręcać” tempo opowiadanej przez 

siebie historii. Co ciekawe, czytając „Kontratyp” miałem wrażenie, że ta historia jest niczym 

kula śnieżna (skojarzenie z treścią książki nie do końca zamierzone!), która toczy się z góry 

coraz większa i większa…Ważnych dla sprawy i jej późniejszego rozwikłania szczegółów 

przybywa najpierw powoli, potem jest ich coraz więcej – opowieść nabiera tempa (czytelnik – 

w tym wypadku ja – wstrzymuje tutaj oddech) i tak już jest aż do finału, dodam że zupełnie 

zaskakującego. 

Nie chciałbym tutaj ujawniać treści książki i psuć niespodziankę czytelnikom, dodam 

tylko, że bohaterka tej książki Joanna Chyłka wybierze się w Himalaje na Annapurnę, by tam 

dojść prawdy. Jak zakończy się ta wyprawa, czy sprawiedliwość zatriumfuje – tego Państwu, 

rzecz jasna, nie zdradzę, ale proszę przygotujcie się na niezły skok ciśnienia i dopływ 

adrenaliny – Remigiusz Mróz potrzyma Was (tak jak i mnie) w niepewności do ostatniej 

chwili, do niemal ostatnich stron książki. 

„Kontratyp” jest ostatnią książką z serii o Joannie Chyłce (przynajmniej jak na razie, 

tzn. mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy), może nie najlepiej się stało, że zacząłem właśnie 

od końca, ale wydaje mi się, że książkę można czytać również jako osobny, samodzielny tytuł 

– zapewniam, że w niczym to jej nie zaszkodzi! Przynajmniej teraz będę mieć bardzo dobry 

powód, aby sięgnąć po pozostałe części, tym powodem jest oczywiście ciekawość, co jeszcze 

przydarzyło się prawniczemu duetowi Chyłka – Oryński. Ponadto proza Remigiusza Mroza 

gwarantuje duże emocje i na pewno jest warta przeczytania! 

Remigiusz Rybski 

 

 

 



Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Niska samoocena u dzieci. Praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców – Margot Sunderland 

 
 

Autorka książki to licencjonowana terapeutka dziecięca, trenerka i psychoterapeutka 

specjalizująca się w arteterapii, a także poetka i autorka serii opowiadań i poradników. Komu pomoże 

ta książka? Z pewnością dotrzeć dorosłym do źródeł niskiej samooceny dziecka, podpowie jak 

rozmawiać z dzieckiem o jego problemach, rozpoznawać emocje, które kryją się za jego trudnym 

zachowaniem.  

Tym samym pomoże przede wszystkim dzieciom głęboko zawstydzonym, które gnębią 

innych, bo czują się bezwartościowe lub czują się bezwartościowe, bo są gnębione, które nie lubią 

samych siebie. 

Terapeutka oprócz bogatej treści psychologicznej zawarła wiele przykładów postępowania 

dorosłych wobec dzieci, a także zaproponowała ciekawe ćwiczenia jak pomóc dziecku rozmawiać  

o negatywnych uczuciach do samego siebie i je przepracować. Polecenia dla dzieci zamieszczone są  

w ramkach i dostosowane do wieku oraz stopnia otwartości w rozmowie. Posługując się w nich 

językiem odpowiednim do wieku dziecka, autorka podpowiada jak z nim postępować i co mówić, gdy 

czuje się ono bezwartościowe. Udowadnia, że siła intensywnej uwagi terapeuty w relacji jeden na 

jeden pozwala wyrazić potrzeby i uczucia, a zawstydzonemu dziecku nabrać przekonania, że jest 

wartościowe. 

Margot Sunderland jest także autorką projektu Pomagać tam gdzie, boli, w ramach którego  

w wielu londyńskich szkołach podstawowych oferowana jest bezpłatna terapia 

i poradnictwo psychologiczne dla dzieci z problemami. Seria jej poradników wzbogacona 

przykładami, konkretnymi sytuacjami wychowawczymi z pozycji dziecka i dorosłego cieszy się 

wielkim uznaniem. 

Ta książka pomoże zrozumieć nie tylko specjalistom, ale także rodzicom dziecięce poczucie 

braku wartości, a przede wszystkim wzmocnić niską samoocenę. 

Anna Tomal 

 

 

 

 



Biblioteka pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Smartfon – uniwersalne medium początku XXI wieku  pod redakcją Grażyny Penkowskiej 

 

 
Media w dzisiejszych czasach są nieodłącznym elementem naszego życia. Nie wyobrażamy 

sobie dnia bez wysłania sms-a, sprawdzenia posta na Facebooku, czy znalezienia odpowiedzi na 

nurtujące nas pytanie na forum. Fenomenalnym urządzeniem jest niewątpliwie smartfon, który daje 

możliwość dostępu do różnorodnych treści, czy aktywności. 

„Smartfon – uniwersalne medium początku XXI wieku” pod redakcją Grażyny Penkowskiej to 

książka, która jest refleksją na temat roli współczesnych technologii 

w przestrzeni społecznej. 

Media to pośrednicy w komunikowaniu, pełniący fundamentalną rolę w transmisji informacji i 

wiedzy. Są obecne we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania, z mediami pracujemy, 

odpoczywamy i realizujemy pasje. Głównym do tego narzędziem jest właśnie smartfon, będący 

logiczną i technologiczną konsekwencją pewnego kresu możliwości rozwojowych telefonu 

komórkowego. Ów rodzaj telefonu z funkcją ułatwionego redagowania wiadomości tekstowych oraz 

udoskonaloną rozdzielczością i jakością wykonywanych zdjęć zawładnął ludźmi na całym świecie, 

bez względu na wiek i wykształcenie. Świadczyć o tym może wzrost sprzedaży smartfonów, na 

podstawie badań firmy badawczej, która przeprowadziła wywiady z konsumentami na całym świecie. 

Analiza ich wypowiedzi budzi mrożące krew w żyłach wnioski: smartfony są nagminnie 

wykorzystywane w codziennym życiu, a ich użytkownicy szybko się od nich uzależniają. W książce 

opisane są czynności, jakie konsumenci najchętniej wykonują podczas używania swoich komórek. 

Jeżeli chodzi o wpływ telefonów na kontakty międzyludzkie, trudno go jednoznacznie ocenić, 

ale możliwość komunikacji w dowolnym momencie z innym dowolnym użytkownikiem smartfona 

pozwala na wielomodalną komunikację, która dotychczas nie istniała na naszym poziomie 

dostępności. Stwierdzić zatem można, że współczesne media wspomagają działania człowieka we 

wszystkich obszarach życia i aktywności. Są niezbędne w pracy, jak i w czasie wolnym, przenikają 

życie zawodowe i prywatne, dostarczają wiedzy i urozmaicają naszą komunikację. 

Niniejsza książka pokazuje rozważania na temat roli współczesnych technologii w przestrzeni 

społecznej. Pozycja składa się z trzech części. W pierwszej skupiono się na edukacyjnym kontekście 

mediów, a co za tym idzie smartfonów. Część druga pokazuje możliwości stosowania współczesnych 

urządzeń informacyjno-komunikacyjnych przez studentów. Część trzecia skupia się na ukazaniu roli 



smartfonów w naszym życiu. Wszystkie wyżej wymienione artykuły dają nam obraz rzeczywistości, 

która z uwagi na dynamikę rozwoju technologii jest zmienna i wymaga nieustannych refleksji i badań. 

Wskazana publikacja przedstawia jakże ważny i aktualny temat w dzisiejszych czasach, jakim 

jest używanie przez nas smartfonów. Książka jest wzbogacona wynikami badań, które potwierdzają 

prawdziwość zawartych w niej danych. Zawiera ciekawe refleksje, dotyczące korzystania z telefonów 

i pozwala snuć swoje wnioski w tym zakresie. Jest napisana prostym, przystępnym językiem, a 

podział na części tematyczne jest wielkim atutem, ponieważ czyni treści bardziej przejrzystymi. Jest to 

książka, która powinna znaleźć się w rękach rodziców, nauczycieli oraz pedagogów, aby uświadomić 

im jak wygląda korzystanie z telefonów przez dzisiejszą młodzież. Powinien przeczytać ją także każdy 

z nas, aby mógł dostrzec jak rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wpływa na naszą 

codzienność. Czy smartfony zawładną naszym życiem na dobre? Być może odpowiedź na to pytanie 

uzyskamy po przeczytaniu tej książki, którą gorąco polecam. 

 

Anna Nowak 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Jak zawsze  Zygmunta Miłoszewskiego 

 

 
 

Każdy z nas zapewne nie raz zastanawiał się co by zrobił, jakby postąpił, gdyby cofnął się  

w czasie. Wielu z nas myśli, że pewne sprawy nie wyglądałyby jak dotychczas i dokonalibyśmy 

innych wyborów, podjęlibyśmy inne decyzje. Niektórzy natomiast twierdzą, że ich życie im się 

podobało, są szczęśliwi i nie dokonaliby w nim nawet najmniejszej zmiany. 

Przed takim wyborem stanęli bohaterowie książki Zygmunta Miłoszewskiego „Jak zawsze” . 

Autor to polski powieściopisarz i publicysta, dziennikarz. Napisane przez niego powieści cieszą się 

popularnością wśród czytelników, są nagradzane. Nie bez przyczyny „Jak zawsze” została uznana za 

Książkę Roku 2017 w kategorii „Literatura piękna”, wybrana przez czytelników w plebiscycie portalu 

Lubimy Czytać oraz stała się Bestsellerem Empiku w kategorii „Literatura polska” za najlepiej 

sprzedającą się powieść roku 2017. 

Ludwik i Grażyna – główni bohaterowie dostają szansę przeżycia jeszcze raz swojej miłości. 

Dożyli już sędziwego wieku, wiodą spokojne życie, obchodzą właśnie 50. rocznicę swojego 



„pierwszego razu”. Na znak świętowania jedzą jak zawsze kurczaka z rożna, kładą się spać i nagle 

rankiem budzą się obok siebie młodsi o pół wieku. Rozglądają się po mieszkaniu, które wydaje im się 

obce, ich ciała wyglądają inaczej, ich przyjaciele i znajomi też nie przypominają tych ze wspomnień. 

Na dodatek wszystko wydaje się inne, nic nie jest takie jak zawsze było. Jak bohaterowie postąpią, 

dostając drugą szansę? Jak potoczą się ich losy? Czy dadzą sobie możliwość przeżycia tych lat w inny 

sposób, czy dokonają wyborów sprzed dekady? 

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź w ironiczno-romantycznej komedii,  

w której oprócz opisu głównych bohaterów poznajemy obraz polskiego społeczeństwa i narodu, który 

może przeżyć jeszcze raz swoją historię. 

Zygmunt Miłoszewski nie pisze „nudno”, nie przedstawia nam powielanych wcześniej 

schematów, utartych dialogów. Zaskakuje świeżą fabułą, która przy odrobinie złośliwości 

i dzięki pewnej dawce sarkazmu staje się niezwykle ciekawa. Książka nie jest kolejną pozycją, która 

przypomina nam te przeczytane uprzednio. Ta książka zaskakuje i sprawia, że z przyjemnością 

wciągamy się w akcje i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Dzięki historii pewnego małżeństwa 

mamy okazję zobaczyć, jak mogłaby potoczyć się historia naszego kraju. Patrzymy także na losy 

dwójki ludzi, którzy przeżywszy ze sobą prawie całe życie, weryfikują swoje wybory, podjęte decyzje, 

próbują naprawić błędy przeszłości. Jednak czy uda im się poprawić przeszłość, sprawić, żeby miłość 

zwyciężyła, a jednocześnie, żeby było naturalnie, tak jak zawsze? 

 

Anna Nowak 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko 

 

 

Przeczuwałem, że z tą książką będzie mi trudno. Przeczuwałem, że może zabraknąć mi słów, 

kiedy zacznę pisać o Andrzeju i Krystynie (samo nazwisko – Wajda jest nieco onieśmielające, 

zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę twórczość, a także rozpoznawalność polskiego reżysera 

światowej klasy, to tak, to nazwisko ma swój ciężar gatunkowy i naprawdę może onieśmielać!), poza 

tym czułem, że mogę nie ogarnąć tego, czego razem dokonali, że umknie mi coś ważnego, albo że nie 



będę umiał tego przekazać…I coś w tym jest, bo jakby na potwierdzenie moich obaw znalazłem  

w książce, już pod koniec lektury, taki oto cytat: Wybitność Wajdy wyrażała się także w jego 

wielowymiarowości. Działał w tak wielu kierunkach, na tak wielu płaszczyznach i używał tak wielu 

środków wyrazu, że trzeba by osobnego, wielkiego dzieła, aby opisać całość jego dokonań i 

przemyśleń. Ale tej książki nie mogę pominąć milczeniem, jest zbyt ważna, zbyt ważne treści, także 

piękne historie są w niej zawarte, więc jednak spróbuję o niej napisać. 

Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki to opowieść o niezwykłych ludziach: Andrzeju Wajdzie 

i Krystynie Zachwatowicz. To opowieść o ich wspólnym życiu, w którym nie wszystko, co 

zamierzone się udawało, życiu obowiązkowym, uważnym, wypełnionym po brzegi, o życiu, w którym 

ważny jest nie tylko drugi człowiek, ale także Polska i jej historia. I choć śmiało mogę powtórzyć (za 

panią Krystyną Zachwatowicz): Polityka to nie mój żywioł, to jednak ta opowieść, w której polityka 

odgrywa niepoślednią rolę, bo jest to też opowieść o historii, także tej najnowszej, a sami bohaterowie 

doświadczyli, co to znaczy – żyć w czasach przełomu, to mimo tego, ta opowieść podobała mi się.  

Nie brak w tej opowieści momentów wzruszających (np. w opowieści o Powstaniu 

Warszawskim czy w przejmującym zakończeniu), nie brak również tematów polsko – polskich bardzo 

trafnych i gorzkich odniesień do naszej współczesności, do naszego tu i teraz, które kształtujemy sami 

– wybierając. 

Późne obowiązki są także opowieścią o dobranym małżeństwie skuteczne we wspólnym 

działaniu i o miłości, bo ona też jest obecna w tej niezwykłej historii, ale jest jakby z tyłu, jakby na 

drugim planie, schowana, jakby w tej opowieści co innego się liczyło, było ważniejsze…Te osobiste 

historie, jej fragmenty są opowiadane ustami przyjaciół, bliskich znajomych, często jako podpisy do 

zdjęć. I tyle. 

Jeśli zechcecie wziąć ją do ręki i przeczytać, to polecam! Znajdziecie w niej tego „ulotnego 

ducha”, to coś, co potrafi poruszyć i wywołuje emocje, bo to tam jest, tylko jest to dość trudne do 

przekazania, to trzeba poczuć samemu! 

 

Remigiusz Rybski 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Katarzyna Bonda  Pochłaniacz 

 
 



Nie należy nigdy ufać cudzemu zdaniu – warto wyrobić sobie swoje. Zawsze. Nie należy się 

też z góry uprzedzać do czegoś albo do kogoś. Może się okazać, że musimy zmienić swoje zdanie, czy 

też nastawienie mile się rozczarowując. Tak właśnie było ze mną: sięgnąłem po książkę Katarzyny 

Bondy, właśnie po Pochłaniacz i mile się rozczarowałem. To było zaskoczenie numer 1, ale nie było 

ono jedyne. Zaskoczenie numer 2 to sprzeciw bohaterki powieści profilerki Saszy Załuskiej, która nie 

chce wrócić do pracy w policji. „Nie chce? Odmówiła? To co takiego się stanie, że jednak zajmie się 

tą sprawą i zacznie działać?! Przecież książka ma ponad 600 stron, a więc czeka mnie długa historia z 

zapewne niejednym zwrotem akcji?! I jak to tak – bez głównej bohaterki?! To przecież niemożliwe!” 

– myślałem.  

Czekałem na ten moment, kiedy Załuska „wejdzie do gry” i podejmie wyzwanie. Weszła, ale 

nie całkiem dobrowolnie. Myślę, że nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że Załuska została w całą 

sprawę wmanewrowana podstępem. Ale jak na profesjonalistkę przystało – przyczyni się do 

rozwikłania sprawy, także po to, by zrozumieć, dlaczego tak się stało. I wreszcie zaskoczenie nr 3 – to 

refleksje zręcznie wplecione w opowieść. Refleksje o słabości człowieka, tyleż celne, co uniwersalne. 

Refleksje te mogą przydać się każdemu z nas, bo nie trzeba być słabym, czy tkwić w szponach nałogu, 

by zacząć zastanawiać się nad sobą i chcieć zrobić krok w dobrą stronę…  

Przyznam, że to mnie zaskoczyło w powieści kryminalnej. Jak to bywa w tego typu 

powieściach do prawdy i ostatecznego rozwiązania kryminalnej zagadki dojdziemy (czy raczej 

zostaniemy doprowadzeni przez autorkę) stopniowo. Nie wiem, jak to się robi, ale miałem wrażenie, 

że w miarę jak poszczególne elementy sprawy zaczęły do siebie pasować i tworzyć logiczną całość, to 

tempo opowieści stawało się coraz szybsze, napięcie zaczęło rosnąć, aż do nieoczekiwanego finału.  

Katarzyna Bonda w swojej opowieści dba o szczegóły, widać to choćby po przypisach,  

w których wyjaśnia na przykład policyjny slang. Samo skonstruowanie tej historii z całą pewnością 

wymagało wielu przygotowań, możliwe, że długich, czy nawet żmudnych. O tym, że tak mogło być,  

a raczej, że tak było przekonać może lektura podziękowań. 

Pochłaniacz pochłonął całą moją uwagę i naprawdę chętnie dowiem się, jakie jeszcze sprawy 

rozwiązała profilerka Sasza Załuska. Jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął po tetralogię Katarzyny Bondy, 

którą rozpoczyna właśnie Pochłaniacz to zachęcam! 

 

Remigiusz Rybski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteka Pedagogiczna poleca… - 

Mama lama, czyli macierzyństwo i inne przypadłości Anny Weber i Aleksandry Woźniak 

 

 
 

Macierzyństwo bez względu na liczbę przeczytanych poradników dla kobiety zawsze jest 

szokiem. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia. Mama lama…to książka dla mam – obecnych  

i przyszłych, dla tych, które dużo wiedzą i dla tych, które szukają podpowiedzi, bo zupełnie nie 

wiedzą, czego mają się spodziewać. Tytułowe mamy lamy to autorki książki, a także prowadzące 

kanał na YouTube, który obserwuje prawie 70 tysięcy osób. To zwykłe mamy opowiadające o tym jak 

każda z nich radzi sobie z trójką swoich dzieci i potrafi pogodzić wszystko.  

W 10 rozdziałach z poczuciem humoru i dystansem do siebie dzielą się radami na temat 

macierzyństwa oraz innych przypadłości życiowych. Autorkom nie zależało na wcielenie się  

w ekspertki od macierzyństwa, stąd w tytule człon lama, który wskazuje, że są bardziej lamerskie niż 

eksperckie. W mowie potocznej jeśli coś jest nieudolne i nieperfekcyjne nazywane jest lamerskim. 

Autorki mają odwagę się do tego przyznać. Każda z nich dzieli się swoimi przemyśleniami, dlatego 

książka zawiera część Oli i część Ani. Mimo że pisały ją osobno, dochodziły do podobnych wniosków 

oswajając problemy, mówiąc bezpośrednio o tym, co wywołuje macierzyńskie rozterki jakby to była 

najbardziej prozaiczna rzecz na świecie. 

Każda mama, która akurat je przeżywa powinna tę książkę koniecznie przeczytać. Jest to 

opowieść o życiowej rewolucji, chwilami zabawna, bez dramatyzowania, którą można potraktować 

jak przyjacielską rozmowę. Mama lama, czyli macierzyństwo i inne przypadłości można potraktować 

jak poradnik, który pomoże każdej mamie uporać się z wyrzutami sumienia, że nie poświęca dziecku 

wystarczająco dość czasu, że zmieniły się jej priorytety. Książka udowadnia, że zwykłe, nieidealne 

mamy są najlepszymi mamami dla swoich dzieci. 

Anna Tomal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Tajemnica z Auschwitz: prawdziwa historia – Nina Majewska-Brown 

 

 
 

Książka opowiada o młodej dziewczynie Stefani Stawowy, która przed II wojną światową 

wychowywała się w zamożnej rodzinie, jako panienka z tzw. dobrego domu. Przed wojną rodzice 

wybrali jej męża, który miał być dobrą partią dla takiej dziewczyny jak ona. Dziewczyna musiała 

zapomnieć o miłości z młodości i jako żona i matka najlepiej jak umiała prowadziła dom. 

Wybucha II wojna światowa. Mąż walczy w lesie jako partyzant, jednocześnie nie interesuje 

się założoną przez siebie rodziną. Nie przejmuje się losem dzieci ani żony, narażając wszystkich 

domowników na aresztowania przez gestapo. Z jego winy, żona trafia do obozu w Auschwitz, gdzie 

znosi piekło, cudem przeżywa i po wojnie wraca do domu. Dzieci pozostawione same sobie 

przygarnia życzliwa sąsiadka. Mąż tymczasem zasłynął jako bohater AK. 

„Czy można być bohaterem i tchórzem zarazem? Fatalnym mężem i jeszcze gorszym ojcem  

a jednak zasłużonym patriotą? Jaka jest najwyższa cena, którą można zapłacić za Polskę?” – stawia 

pytanie autorka książki , która skrupulatnie spisywała losy kobiety wysłuchując opowieści córek 

Stefani, które po wojnie jako dorosłe kobiety, dzieliły się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. 

Książka opowiada o przeżyciach Stefani w obozu. Autorka książki pisze: „…baraki, place apelowe  

i kilometry drutów pod napięciem. Głód, selekcja i ciągłe zagrożenie śmiercią. Paniczny strach o 

dzieci, wyrzuty sumienia i ból. A jednak przetrwała. Przeszła przez piekło Auschwitz, Ravensbrück, 

Flossenbürg. Przeżyła „marsz śmierci“ do Zwodau. Duża w tym zasługa Jürgena – strażnika – 

esesmana, który jak ona zostawił w domu dwie małe córeczki. To, co ich połączyło, to jeszcze 

przyjaźń czy już miłość. Tego nie napisał żaden scenarzysta, tę historię napisało życie.” 

„Pragnę by świat zrozumiał, że prawdziwymi bohaterami nie zawsze są ci, stawiani na 

cokołach. My kobiety, zazwyczaj ciche i skromne, wspierające mężczyzn na frontach ich życiowej 

walki, aktorki drugiego planu, wielokrotnie płaciłyśmy najwyższą cenę za sławę naszych ojców, 

mężów i synów.” 

Książka warta polecenia, nie tylko ukazuje historię milionów ludzi męczonych w niemieckich 

obozach śmierci, o której trzeba pamiętać, lecz również stawia przed czytelnikiem pytanie: czy  

w czasie działań wojennych można zachowywać się moralnie, zgodnie z własnym sumieniem, ludźmi 

i Bogiem? Opisana w książce historia dała mi wiele do myślenia. 

 



Bogumiła Wawrzyniak 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca…  

Nie daj się wkręcać szarlatanom. Posłuchaj, co o zdrowiu mówi nauka – Dr n.med. Ewa 

Krawczyk, dr hab. January Weiner, dr n. med. Jacek Belowski 

 

 
 

W dzisiejszych czasach trudno znać się na wszystkim. Zarzucani jesteśmy fałszywymi 

informacjami o „cudownych” terapiach, straszeni zagrożeniami zasłyszanymi w mediach czy od 

znajomych. Ta książka pozwoli poznać prawdę i jednocześnie obalić najpopularniejsze mity. Polecam 

tę książkę wszystkim tym, którzy nie chcą eksperymentować ze zdrowiem, jest ono przecież zbyt 

cenne. Niezwykłe suplementy, niekonwencjonalne terapie, stosowane wbrew nauce, a z drugiej strony 

bezgraniczne zaufanie do powierzchownych diagnoz zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. 

Jakie skutki uboczne mają antybiotyki, co ze szczepieniami, czy ziołolecznictwo jest 

alternatywą dla medycyny klasycznej, czy można przeziębić się w przeciągu ? – na te i wiele innych 

pytań odpowiadają niezależni eksperci, naukowcy i lekarze wyjaśniając naukowo co jest mitem a co 

prawdą. Za pomocą tej publikacji autorzy zadają kłam szkodliwej pseudonauce, która w podstępny 

sposób może zniszczyć nasze zdrowie, życie i narazić nas na koszty. 

 

Anna Tomal 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Położna z Auschwitz, Magdy Knedler 

 

 



Magda Knedler autorka kilkunastu powieści m.in. Dziewczyny kata, Moje przyjaciółki  

z Ravensbruck oddaje do naszych rąk kolejną powieść Położna z Auschwitz. Autorka jest laureatką 

nagrody Emocje przyznawanej przez Radio Wrocław Kultura za wysoką jakość literacką swoich 

powieści. Książka jest dramatyczną opowieścią o polskiej położnej inspirowana bohaterskim losem 

Stanisławy Leszczyńskiej. Odebrała ona w Auschwitz tysiące porodów, podczas których w tych 

ekstremalnych warunkach nie umarło żadne dziecko ani żadna kobieta.  

Autorka poświęciła swoją książkę niezwykłej, heroicznej kobiecie, która w warunkach obozu 

koncentracyjnego niosła pomoc ciężarnym kobietom i pomogła przyjść na świat ich dzieciom. 

Odebrała w KL Auschwitz około 3000 porodów. Bohaterska położna z Łodzi podjęła ryzykowną 

pracę w nieludzkich warunkach : bez narzędzi medycznych, leków, bez wody.  

Wielokrotnie ryzykowała życiem przeciwstawiając się rozkazom Josepha Mengele, wiedząc, 

że niemowlęta mogą zostać poddane okrutnym eksperymentom, zostać wysłane do Rzeszy lub na 

śmierć. Stanisława Leszczyńska zwana Mateczką swoje przeżycia z obozu opisała w pracy Raport 

położnej z Oświęcimia, która powstała po jej przejściu na emeryturę. Zmarła 11.03.1974 roku  

w Łodzi. Położna z Auschwitz to przejmujący obraz jak w piekle obozu koncentracyjnego można było 

ratować tysiące ludzkich istnień. 

 

Anna Tomal 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Nobliści skandaliści Sławomira Kopra 

 

 
 

Najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce, ekspert radiowy i telewizyjny, konsultant 

historyczny i biograf Sławomir Koper przedstawia czytelnikom polskich noblistów. Maria 

Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska 

oraz Józef Rotblat to bohaterowie tej książki. Autor ukazał sylwetki pięciu, a w zasadzie sześciu 

nieżyjących już polskich laureatów Nagrody Nobla. Szóstą postacią jest znany tylko nielicznym – 

Józef Rotblat – laureat pokojowej Nagrody Nobla, który mimo iż przyjął obywatelstwo brytyjskie, 

zawsze podkreślał swe polskie pochodzenie. Autor posługując się lekkim językiem ukazuje nam życie 

każdego z nich. To wielcy i zasłużeni Polacy, a przecież nie pozbawieni wad. Podziwiani przez 



wszystkich nobliści budzą powszechny szacunek i uznanie. Najciekawsze są smaczki dotyczące życia 

prywatnego każdego z noblistów.  

Książka przedstawia wiele nieznanych faktów z ich prywatnego życia. Czytelnik ma okazję 

poznać pikantne szczegóły dotyczące życia, Marii Skłodowskiej-Curie, nazywanej złodziejką mężów  

i osobą o moralności kurtyzany. Poznaje różne oblicza Henryka Sienkiewicza, przeżywa problemy  

z Władysławem Reymontem, któremu nieobce były sprawy związane z seksem, przygląda się 

Czesławowi Miłoszowi, który uwielbiał płeć piękną.  

Wiele emocji wzbudzą w czytelniku fakty dotyczące prywatności Wisławy Szymborskiej. 

Listę noblistów zamyka polski obywatel żydowskiego pochodzenia Józef Rotblat, zaangażowany do 

prac przy projekcie bomby atomowej. Sławomir Koper tak pisze o swojej książce: Zawsze lubiłem 

odbrązawiać wybitne postacie – każdy bowiem ma swoje wady. Ta książka będzie dla czytelników 

ogromnym zaskoczeniem. I taka właśnie jest. Bardzo dobrze się czyta. Polecam. 

 

Anna Tomal 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna poleca: 

(Sekretna) księga asperdzieciaka. Poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera  

Jennifer Cook O’Toole 

 

 
 

 

Książka „(Sekretna) księga asperdzieciaka. Poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem 

Aspergera” autorki Jennifer Cook O’Toole okazała się dla mnie sporym, pozytywnym zaskoczeniem. 

Dlaczego? Nie jest to typowy podręcznik, zawierający długie, naukowe wywody na temat tego 

zaburzenia, ale poradnik, przewodnik lub instrukcja postępowania dla dorastającego dziecka  

z zespołem Aspergera, która odnosi się do konkretnych sytuacji występujących w relacjach 

międzyludzkich. 

Wydaje Ci się, że ktoś się z Ciebie śmieje? Czy pomyślałeś, że może być inaczej i ktoś się 

śmieje razem z Tobą? Jak odróżnić czy ludzie się śmieją z nas, czy z nami? Co odpowiadać na 

pytanie: „Jak się masz?”, „Co u ciebie?”. Autorka książki szczegółowo omawia ten i wiele innych 

problemów z jakimi sama spotkała się będąc dzieckiem z zespołem Aspergera oraz sama będąc mamą 



dziecka z tym zaburzeniem. Gdzie należy wykonywać zbiegi higieniczne typu np. czesanie, z kim i na 

jakie tematy nie wypada rozmawiać? W książce znajdziesz porady dotyczące tego jak należy się 

zachować, napisane w bardzo szczegółowy sposób, nie zawierający niedomówień. Autorka ubogaca 

książkę historiami ze swojego życia, dzięki czemu czyta się ją bardzo przyjemnie. 

Uważam, że jest to fantastyczny poradnik przedstawiający problematykę zespołu Aspergera  

w przystępny sposób dla każdego. Pomaga zrozumieć myślenie i tok postępowania drugiego 

człowieka zarówno aspergerowcom jak i odwrotnie i tym samym utrzymywać przyjaźnie i relacje z 

innymi ludźmi. 

 

Bogumiła Wawrzyniak 

 

Biblioteka Pedagogiczna poleca… 

Jelita, mózg i spółka czyli psychobiotyczna rewolucja Anderson Scott 

 

 
 

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tajnikami komunikacji brzucha z mózgiem? Czy 

bakterie mogą nim sterować? Te pytania mogą wydawać się niedorzeczne. Jednak jeśli ktoś zmaga się 

bezskutecznie z kilkoma chorobami, powinien sięgnąć po tę książkę, żeby dowiedzieć się, że problem 

może tkwić w bakteriach jelitowych.  

Zbiorowisko mikroorganizmów żyjących w naszym wnętrzu zwane mikrobiotą może 

przypominać dodatkowy narząd, który kontroluje to co zjedliśmy. Informacje zawarte w książce 

przesyłają ważny komunikat: jeśli trudno jest zlokalizować źródło złego samopoczucia, problem może 

tkwić właśnie w przewodzie pokarmowym. Treść książki oparta jest na badaniach i zawodowym 

doświadczeniu autorów. Mimo że poruszają wiele skomplikowanych zagadnień, wyjaśniają jakie 

znaczenie dla zdrowia, w tym psychicznego ma praca jelit.  

Wskazują jak ważne jest to co jemy oraz prezentują produkty spożywcze najwłaściwsze dla 

jelit. Kontrola nad własnym ciałem za pomocą naturalnej diety może stać się równie skuteczna jak 

leczenie. Pozwoli zapewnić lepszy humor, uporać się ze stanami lękowymi, a także z szeregiem 

schorzeń. Książka pokazuje jak zapanować nad własnym życiem oraz uświadamia jak flora bakteryjna 

potrafi wpływać na nasze zachowania, nastroje i decyzje. Każdy kto sięgnie po tę lekturę, nie 



zawiedzie się i pozna wiele ciekawostek na temat związku między mózgiem a mikrobami w jelitach. 

Do jej wyboru zachęca oczywiście tytuł, ale i wydawnictwo National Geographic! 

 

Anna Tomal 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna poleca: Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu 

niepełnosprawności – Marii Reimann 

 

 
 

Autorka książki to antropolożka kultury i tłumaczka, a także założycielka 

Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. W swojej pracy badawczej zajmuje się 

kwestiami rodziny, dzieciństwa, bliskich relacji, a także medycyny i zdrowia. Swoją książkę opatrzyła 

mottem: Pozwól Panie(…), żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia oraz takim 

tytułem, ponieważ sama dotknięta zanikiem nerwu wzrokowego stara się zrozumieć osoby 

niepełnosprawne przedstawiając przejmujący literacki zapis własnych doświadczeń życiowych. 

Książka jest owocem spotkań, rozmów i historii osób niepełnosprawnych opowiedzianych zupełnie 

obcej osobie w nadziei, że zrozumie i będzie umiała opisać ich historię.  

Dzięki temu autorka poznała codzienne zmagania z chorobą oraz miała okazję wzbogacić 

swoje studia nad niepełnosprawnością. W książce spotykamy między innymi pięćdziesięcioletnią 

kobietę z zespołem Turnera–chorobą, nad którą autorka prowadziła badania. Jako wada genetyczne 

występuje tylko u kobiet i objawia się m.in. niskim wzrostem, niepłodnością, zespołem wad  

w budowie powłok ciała i powoduje duże problemy zdrowotne. Temu schorzeniu poświęca autorka 

najwięcej miejsca, chcąc zrozumieć siebie i innych. Maria Reimann przekazuje czytelnikom ważną 

naukę – niepełnosprawnym należy ułatwić dochodzenie do samoakceptacji. Pozwala zrozumieć jak to 

jest być osobą niepełnosprawną w Polsce. My tzw. sprawni powinniśmy zbliżyć się do 

niepełnosprawnych, a tzw. niesprawni dzięki temu będą mogli poczuć wspólnotę doznań i łatwiej 

osiągnąć samoakceptację. 

 

Anna Tomal 

 

 

 



Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca: 

Kiedy Bóg odwrócił wzrok – Wiesław Adamczyk 

 

 
 

Autor książki ciekawie i wzruszająco, oczami małego chłopca opisuje swoje wojenne 

dzieciństwo spędzone na Syberii i naznaczone sowieckim barbarzyństwem. 

W maju 1940 roku wraz z matką i rodzeństwem kiedy miał 6 lat został deportowany na 

sowiecką Syberię. Jego ojciec, oficer Wojska Polskiego, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, 

zginął jako jedna z tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. Rozdzielenie rodziny i wysiedlenie 

zapoczątkowało dziesięcioletnią tułaczkę. Skrajnie trudne warunki życia w Kazachstanie, głód, 

karkołomna ucieczka z ZSRR, śmierć matki, obozy dla uchodźców, rodziny zastępcze – tę drogę, tak 

jak Autor, przeszło tysiące Polaków. 

W pasjonujących wspomnieniach Wiesław Adamczyk oddaje głos ofiarom sowieckiego 

barbarzyństwa. Bezkompromisowa, przejmująca opowieść jest zapisem utraty dziecięcej niewinności  

i zmagań z rozpaczą, przez które przechodził mały chłopiec. W opracowaniach dotyczących II wojny 

światowej często przemilcza się tę mroczną kartę europejskiej historii, pozostającą w cieniu 

Holokaustu. Wydarzenia na niej zapisane wciąż jeszcze czekają, by w pełni oddać im historyczną 

sprawiedliwość. 

“Znam wiele opisów syberyjskiej odysei oraz innych zapomnianych wojennych dziejów. 

Żaden jednak nie jest bardziej pouczający, wzruszający i piękniej napisany niż Kiedy Bóg odwrócił 

wzrok ” – z Przedmowy Normana Daviesa. 

Polecam, ponieważ pamięć o naszych rodakach cierpiących podczas II wojny światowej jest 

naszym moralnym obowiązkiem i powinna być pielęgnowana jako ostrzeżenie dla przyszłych 

pokoleń. 

 

Bogumiła Wawrzyniak 

 

 


