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Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca
„Położna : O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej” Marii Stachurskiej

Maria Stachurska – z zawodu kostiumograf realizująca filmy dokumentalne, prywatnie mama
Anny Lewandowskiej, reżyserka. Oprócz realizowania swych pasji związanych z filmem,
zadebiutowała jako pisarka – książką „Położna : O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej”. Bohaterka
była położną aresztowaną w czasie wojny i więźniarką KL Birkenau. Prywatnie to krewna autorki,
która swym bohaterstwem i niezwykłą empatią czyniła okrutny czas wojny godnym przetrwania.
Stanisława Leszczyńska dwa lata była położną w Auschwitz, gdzie przyjęła ponad 3 tysiące
porodów, z których wszystkie dzieci urodziły się zdrowe. Swoją pracę wykonywała z narażeniem
własnego życia, a to dlatego, że ponad wszystko przedkładała szacunek i miłość do drugiego
człowieka. Książka powstała w oparciu o zapiski, dokumenty i wspomnienia uzyskane od synów Pani
Stasi. Biografia ta ukazuje swoistego rodzaju testament, który godny był wypełnienia.
Stanisława Leszczyńska znalazła się w obozie razem ze swą córką Sylwią. Zawód położnej
umożliwił jej przetrwanie w tym miejscu, była bardzo oddana swojej pracy, mimo, że warunki
porodowe pozostawały wiele do życzenia. Kobiety nie bez powodu nazywały ją „mamą”, ponieważ
swą troską i opiekuńczością obdarzała każdą z nich.
Książkę czyta się bardzo szybko i z dużym zainteresowaniem. Przedstawione w niej wątki
wzbudzają u czytelnika szereg emocji. Cieszę się, że książka trafiła w moje ręce, bo mogłam zapoznać
się z tak interesującą postacią. W całym dziele przeważa historia rodziny głównej bohaterki i
poznajemy jej losy zarówno przed wojną, jak i po jej zakończeniu. Po opisach rodzinnych wakacji
oraz celebrowanych tradycjach widzimy, że rodzina była dla niej najważniejsza. Przedstawienie
postaci w taki sposób sprawia, że czytelnik darzy bohaterkę ogromnym szacunkiem i podziwem.
Podsumowując, książka jest pozycją godną przeczytania. Przedstawia obraz zwykłego człowieka,
który wypełniając drobne sprawy dnia codziennego, staje się wręcz bohaterem.
Anna Nowak

Szukając książki…
Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca
„Wszystkie kolory świata” : autorzy zebrani

Co powstanie jeśli połączymy siłę miłości i siłę opowieści? Takie połączenie zmotywowało 43
pisarzy i ilustratorów do stworzenia 20 niepowtarzalnych utworów, które przynoszą nadzieję na
lepsze jutro. Książka „Wszystkie kolory świata” została stworzona ku solidarności z dzieciakami,
które wiedzą co znaczy smak szykan i wykluczenia. Twórcy postanowili przyjrzeć się inności, która
może być zarówno darem, jak i ciężkim brzemieniem.
Autorzy pracowali nad tym dziełem charytatywnie, a cały dochód z książki został przeznaczony
na wsparcie ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Autorzy uruchamiając swą wyobraźnię stworzyli zainspirowane
rzeczywistością opowiadania, które mogą okazać się pomocne dla nauczycieli, terapeutów oraz
rodziców. Pomimo, że w książce nie znajdziemy wykresów, analiz i sondaży, może ona stanowić
punkt wyjścia do dyskusji i rozmów w szkołach oraz w domach rodzinnych. Dzieło to niesie aktualne
w dzisiejszych czasach przesłanie, że każdy z nas należy lub będzie należał do jakiejś mniejszości,
dlatego bardzo ważna jest akceptacja drugiego człowieka oraz pozbycie się lęku „bycia sobą”.
Książka jest wzbogacona pięknymi ilustracjami, które przypadną do gustu zarówno
najmłodszym, jak i starszym czytelnikom. Historie w niej opisane poruszają ważne i aktualne tematy,
dlatego jeśli nie wiesz jak porozmawiać z dzieckiem na któryś z nich, pędź do księgarni po
„Wszystkie kolory świata”.
Anna Nowak
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„Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” Jolanty Sowińskiej – Gogacz i Błażeja Torańskiego

Wszyscy słyszeli o obozie Auschwitz-Birkenau i innych obozach zagłady, jednak czy wiedzą o
tym, że w Łodzi na terenie żydowskiego getta Niemcy urządzili obóz dla polskich dzieci. Najmłodsze
były niemowlętami, najstarsze liczyły szesnaście lat. Obóz funkcjonował od grudnia 1942 do
wyzwolenia miasta w styczniu 1945 roku. Opowieść o dziecięcym piekle w jedynym niemieckim
dziecięcym obozie koncentracyjnym na terenie Polski oddają do rąk autorzy Jolanta Sowińska–
Gogacz i Błażej Torański. Połączył ich temat i cel ukazania światu dziecięcego obozu w Łodzi, który
stanowi białą plamę na mapie II wojny światowej.
Autorzy zebrali obszerny materiał archiwalny, przeprowadzili wywiady z ocalałymi, by
zaprezentować czytelnikom gehennę zgotowaną przez Niemców najmłodszym Polakom. Książka
została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich opisuje historię łódzkiego obozu na ul.
Przemysłowej. Czytelnik dowie się z jakich powodów i czyje dzieci umieszczane były w obozie.
Druga część nosi tytuł Współczesność i zawiera rozmowy autorów z ocalałymi z obozu. Wstrząsający
obraz losu dzieci dopełniają zdjęcia, fragmenty listów przez nie wysyłanych. Część trzecia świadczy
o upamiętnieniu ofiar obozu, który był wyjątkowy w skali Europy. Dlatego uwiecznienie jego
dziejów nie tylko w książce, ale także w przestrzeni sztuki i miasta autorzy przedstawiają jako
konieczność i obowiązek.
Sięgając po tę książkę należy przygotować się na ogromne emocje, przerażające opisy,
niewyobrażalny smutek, który porusza najbardziej wrażliwe struny ludzkiego sumienia. „Mały
Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” to niezwykle cenny dokument, który powstał dzięki
zaangażowaniu autorów i został na zawsze utrwalony.

Anna Tomal
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„Rozmowy z przyjaciółmi” Sally Rooney

Sally Rooney to irlandzka pisarka młodego pokolenia. Jest autorką bestsellerowej powieści
„Normalni ludzie”, która znalazła się na liście nominowanych tytułów do nagrody Bookera oraz
otrzymała Costa Book Award w 2019 roku. „Rozmowy z przyjaciółmi” to powieść, która
zapoczątkowała wielką karierę pisarki, przez wiele dzienników brytyjskich uznana za książkę roku.
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Bohaterowie uwikłani są chaos współczesności, trudno ich jednoznacznie ocenić.
Skomplikowany związek oraz zawiłe życie emocjonalne Frances sprawiają, że książkę czyta się z
dużym zainteresowaniem. Pomimo tego widzimy również zachowania, które budzą dezaprobatę u
czytelnika, np. zdrada, uzależnienie. Historia opisana jest w taki sposób, że czytelnik bardzo się w
nią wczuwa i przeżywa emocje w niej zawarte. Specyficzna narracja podkreśla melancholijny, wręcz
filozoficzny nastrój, panujący od początku do końca powieści. Nieco flegmatyczny styl potęguje
zapis dialogów – praktycznie nie istnieje. Książka przedstawia aktualne problemy i tematy, bardzo
nam bliskie. Jak poradzą sobie z nimi bohaterowie? Aby poznać odpowiedź na to pytanie musimy
sięgnąć
po
opowieść
pełną
niuansów
i
emocjonalnych
relacji.
„Rozmowy z przyjaciółmi” to książka, która charakteryzuje sposób życia, łatwość
wchodzenia i wychodzenia w różnego rodzaju układy partnerskie, uczuciowość dzisiejszych młodych
ludzi. Podsumowując „Nie ma lepszej powieści o tym, co to znaczy być młodą kobietą w dzisiejszych
czasach” – Daily Mail.
Anna Nowak
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„Rodzeństwo. Jak wspierać relacje swoich dzieci” Małgorzaty Stańczyk

Autorka oddaje do rąk poradnik dla wszystkich rodziców, którzy wychowują więcej niż jedno
dziecko, którzy spodziewają się kolejnego dziecka i chcieliby przygotować się na jego przyjście.
Ukończyła studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, udziela
konsultacji psychologom, nauczycielom, a także ich szkoli. Jako mama trójki dzieci propaguje
Rodzicielstwo Bliskości.
W swojej książce pokazuje jak wzmocnić każde z dzieci tak, aby miało przestrzeń na własny
rozwój. Wspiera także rodziców, pokazując jak mają być oparciem dla swoich dzieci i czerpać
satysfakcję z rodzicielstwa, jak poukładać relacje tak, aby każdy czuł się ważny i potrzebny. Autorka
nie ocenia, lecz wspiera i podpowiada jak uszanować odmienność każdego członka rodziny. Pokazuje
takie rozwiązania, które mają ułatwić budowanie relacji z więcej niż jednym dzieckiem oraz różne
aspekty relacji między rodzeństwem często na co dzień pomijane. Wielu rodziców po przeczytaniu
tej książki poczuje ulgę i z większym spokojem spojrzy na relacje między swoimi dziećmi, bo im
więcej dzieci w rodzinie, tym więcej radości, ale także wyzwań.
Anna Tomal
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„Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zobowiązanie” Bogdana Wojciszke

Autor profesor psychologii Bogdan Wojciszke, wybitny psycholog wprowadza nas w świat
uczuć nowym poszerzonym wydaniem Psychologii miłości. Od lat jest to najlepiej sprzedająca się
książka psychologiczna o miłości – uczuciu, które każdy z nas przeżywa.
Bogdan Wojciszke w siedmiu rozdziałach prezentuje kolejne etapy tego uczucia potwierdzając
je wynikami badań. Po raz kolejny została zgłębiona tajemnica miłości, która jest źródłem inspiracji,
natchnienia czy powodem destrukcji. Autor ukazuje różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w
sposobie odczuwania czy oczekiwań. Prowadzi nas przez każdy aspekt przemiany w związku od
zauroczenia po jego rozpad. Porusza więc także tematy ciężkie, przykre i niewygodne.
Po przeczytaniu tej książki Czytelnik może ocenić w jakiej fazie jest jego związek, a opisy
procesów prowadzących do powstania czy zaniku miłości mogą stanowić podstawę do podjęcia przez
niego działań. Otrzyma kierunkowskaz, że utrzymanie miłości wymaga wysiłku, mądrości i
poświęcenia obojga partnerów, kierunkowskaz uczucia, które nie przychodzi samo, trzeba nad nim
pracować, o nie zabiegać, jeśli tego nie robimy, powodujemy, że samo odchodzi.
Anna Tomal
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„777 pomysłów na zabawy z książką” Małgorzaty Swędrowskiej

Małgorzata Swędrowska to jedna z najpopularniejszych polskich autorek książek dla dzieci,
pasjonatka, która pozwala czytelnikowi odkrywać tekst literacki w kilku wymiarach. Jest autorką
koncepcji czytania wrażeniowego, prywatnie żoną i matką czworga dzieci. To właśnie
macierzyństwo pozwoliło autorce tak dobrze przyjrzeć się dzieciom, ale także nauczyć się wile o
sobie i poznać swoją kreatywność.
Książka 777 pomysłów na zabawy z książką jest właśnie pokłosiem trzydziestu lat przyglądania
się dzieciom oraz podążania za ich potrzebami. Można w niej odkryć wiele inspiracji
i całkowicie otworzyć swą wyobraźnię. W pierwszej części autorka zaprezentowała zabawy przed,
po i w trakcie czytania, w kolejnej garść inspiracji mających pomóc dzieciom w nauce czytania,

natomiast trzeciej części listę książek na różne okazje do czytania wieczornego, do odkrywania
picturebooków oraz książki do zadań specjalnych.
Małgorzata Swędrowska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem prezentuje książkę dla
rodziców, bibliotekarzy i nauczycieli, a w niej m. in. : odkrywanie wielowymiarowości tekstu i
ilustracji, niezliczone zabawy z książką, aktywności związane z literaturą, rozwój kompetencji
potrzebnych do nauki czytania oraz przebrnięcie przez szkolne lektury. Autorka zaprasza do zabawy,
która uczy i przekonuje, że książka pomoże rodzicom i nauczycielom w wychowaniu dzieci, które
pokochają czytanie.
Anna Nowak
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„Bliskie spotkania z uzależnieniem. W świecie głodnych duchów” Gabor Mate

Czy uzależnienie to choroba genetyczna, czy indywidualna porażka moralna, czy przypadek?
Dlaczego jesteśmy tak podatni na uzależnienia od alkoholu, narkotyków, seksu czy pieniędzy? Co
jest potrzebne, aby wyrwać się z więzów nałogu? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieli dr Gabor
Mate w książce Bliskie spotkania z uzależnieniem. W świecie głodnych duchów.
Mimo że książka swoje pierwsze wydanie miała ponad trzynaście lat temu, dopiero teraz
doczekała się polskiego przekładu. Jest jednak w swoim przekładzie uniwersalna i ponadczasowa
mimo upływu lat. Autor to emerytowany lekarz ceniony za wiedzę na temat uzależnień, traumy oraz
zajmowanie się osobami uzależnionymi od narkotyków i chorymi psychicznie. Książka to światowy
bestseller, w którym można przyjrzeć się epidemii uzależnień, która trawi społeczeństwo. Czytelnik
pozna śmiałe spostrzeżenia i nowatorskie odkrycia autora na podstawie dramatycznych historii jego
pacjentów. Te ludzkie historie kierują czytelnika w stronę działań terapeutycznych, edukacyjnych i
profilaktycznych. Hasło największej międzynarodowej kampanii na rzecz praw osób uzależnionych
brzmi: Wspieraj zamiast karać. Leczenie uzależnień wymaga zarówno nauki jak i empatii a przede
wszystkim odpowiedniej polityki kraju.
Książka dedykowana jest głodnym duchom czyli osobom uzależnionym. Nie zawiera ona
recept, lecz przemyślenia i sugestie dotyczące leczenia uzależnionego umysłu.

Anna Tomal
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„Energia kolorów : usuń blokady i uzdrów życie na wszystkich poziomach” Dougall Fraser

Nie zdajemy sobie sprawy jaką rolę w naszym życiu odgrywają kolory. Autor książki
„Energia kolorów : usuń blokady i uzdrów życie na wszystkich poziomach” Dougall Fraser
postanowił nam to udowodnić i pokazać, jak wykorzystać moc kolorów, która drzemie w każdym z
nas oraz otaczającym nas świecie. Dougall Fraser to jasnowidz, kosmiczny coach, popularny bloger.
W swym dziele pragnie udzielać nam wskazówek jak stać się najlepszą wersją siebie oraz co jest
źródłem mocy i sukcesu.
Ta książka to przewodnik po energii barw, z której możemy świadomie korzystać. Autor
wyjaśnia, jak można oczyścić się duchowo, ustalić sobie właściwe cele, uczynić swój dom ostoją
szczęścia i spokoju, poznać prawdę o sobie, czy odnaleźć się w pozycji lidera. A to wszystko za
pomocą kolorów! Dzięki temu podręcznikowi dowiemy się, że kolor to coś więcej niż cieszące oko
zjawisko, odkryjemy ich potęgę i potencjał. Książka to przewodnik ku najlepszej, najodważniejszej
i najjaśniejszej wersji siebie, bowiem „Moc jest z nami od zawsze – musimy tylko sami się jej
nauczyć”.
Autor przedstawia nam proces wykorzystania każdej z barw. W poszczególnych rozdziałach
analizuje kolejne barwy, ich właściwości oraz przytacza historie osób, którzy zastosowali kolory, aby
wprowadzić w swoim życiu pozytywne zmiany. D. Fraser krok po kroku prezentuje jak włączyć
kolory do swego życia poprzez wykorzystanie szeregu technik, ćwiczeń, afirmacji, rekwizytów. Nie
pozostaje nam nic innego, jak nadać swemu życiu barw i sięgnąć po książkę „Energia kolorów : usuń
blokady i uzdrów życie na wszystkich poziomach”.
Anna Nowak
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„Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób
z autyzmem” pod redakcją naukową Bogusławy Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej

Autyzm dziecięcy wzbudzał i wzbudza ożywione dyskusje co do diagnozy, etiologii czy
prowadzonych terapii. To zaburzenie, które jest ciągle poznawane. Zrozumienie komunikatów
dziecka daje szansę na zastosowanie wspomagających form terapii. Autorzy w książce Autyzm i AAC.
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem udostępniają
najnowsze informacje na temat rozwijania zdolności porozumiewania się, ze szczególnym
uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży z ASD.
Książka może stanowić podstawowe źródło wiedzy dla terapeutów, rodziców, opiekunów,
ale także dla studentów kierunków pedagogicznych czy psychologii. Zaproponowane przez autorów
różnorodne formy pracy z dzieckiem oraz formy postępowania terapeutycznego mogą ułatwić mu
odnalezienie się w środowisku społecznym. Treści zawarte w książce odznaczają się
profesjonalizmem, opierają się na pracach wybitnych badaczy tego tematu. Wokół AAC narosło
wiele mitów czy błędnych opinii przy podejmowaniu decyzji. Książka pozwoli rozwiać wiele
wątpliwości i odpowie na wiele pytań w sposób fachowy.
Anna Tomal

