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Polecamy nowości książkowe (w wyborze) o jakie wzbogaciła się Biblioteka 

Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. 

 
Osiecka dzieciom / il. Elżbieta Wasiuczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo 

"Nasza Księgarnia", 2017 (sygn. 115049) 
 

Niezwykłe wydarzenie edytorskie. Wszystkie utwory, które Agnieszka 

Osiecka stworzyła dla dzieci, w jednym tomie z niepowtarzalnymi ilustracjami 

Elżbiety Wasiuczyńskiej. W bajkowym świecie Agnieszki Osieckiej mieszka 

ptak Eugeniusz […] Są dzieci w specjalnych okularach do oglądania bardzo 

małych snów. Są – jak zwykle u Agnieszki – jeziora mazurskie i Puszcza Piska, 

są mieszkańcy Mazur ze swoją kulturą i językiem, jest prawdziwa wieś Karwica Mazurska 

i znana tylko dzieciom Dolina Przeciągów. […] Po niebie fruwa dużo ptaków i jeden samolot 

– Ptakowiec, syn mewy. (Ze wstępu Daniela Passenta) (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Angielski w zabawie : scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych 

dzieci : [praktyczny przewodnik dla lektorów i rodziców : wersja polsko-

angielska] / Aleksandra Zadura-Wnuk. - Poznań : Wagros, 2015 (sygn. 

114963) 
 

Gotowe pomysły na gry i zabawy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami 

szkół podstawowych,  

• uatrakcyjnienie nauki słownictwa dzięki opracowanym do gier i zabaw 

kartom prezentacyjnym („Flashcards”), - możliwym do wydrukowania lub oglądania na ekranie 

komputera, tablicy multimedialnej lub urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet),  

• pomoc dla lektorów rozpoczynających swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego 

i nie mających jeszcze pomysłu na ciekawe i atrakcyjne zajęcia,  

• wsparcie dla szukających inspiracji, którym dobre pomysły na zabawę z językiem już się 

skończyły,  

• wspaniała pomoc dla rodziców, którzy chcą samodzielnie uczyć swoje dzieci języka 

angielskiego lub utrwalać wiedzę nabytą przez nie w szkole,  

• dwujęzyczne wydanie tej książki to atrakcyjna pomoc dla native speakerów prowadzących 

zajęcia z języka angielskiego w polskich przedszkolach i szkołach. (źródło opisu: 

www.azymut.pl) 
 

Animal rationale : jak zwierzęta mogą nas inspirować? : rodzina, edukacja, 

biznes / Paweł Fortuna, Łukasz Bożycki. - Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2015 (sygn. 114964) 
 

Animal Rationale to nie album przyrodniczy. Nie jest także tylko psychologiczną książką. To 

pięknie ilustrowany, wzruszający przewodnik, który pokazuje, że inspiracji do zmiany na 

lepsze możemy szukać także w świecie natury. Łukasz Bożycki, przyrodnik i wielokrotnie 
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nagradzany fotograf przyrody, opisuje niezwykłe zachowania zwierząt: taktykę polowania 

wilków, strategię, za pomocą której błazenek przekształcił śmiertelnego wroga w sojusznika, 

wzruszające rytuały pogrzebowe słoni, zadziwiająco skuteczną komunikację pszczół i wiele 

innych. Paweł Fortuna szuka w tych zachowaniach inspiracji dla człowieka: możemy bowiem 

chronić swoich bliskich niczym piżmowół, być niezłomni jak chomik syryjski, przekraczać 

ograniczenia jak domowy kot i w stosownym momencie opuszczać rodzinne gniazdo – zupełnie 

jak pająk krzyżak. Animal Rationale to wspaniała, poruszająca książka o tym, jak zwierzęta 

mogą nas inspirować - doskonała lekcja dla ludzi! (źródło opisu: www.azymut.pl 
 

Bajki bez barier 
 

Bursztyn : dziecko niewidome / Aleksandra Chmielewska ; [il.: Agnieszka 

Ostrowska]. - Wyd. 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych "Światełko", 2016 (sygn. 114930) 
 

Karolina przeprowadza się do innego miasta. Tęskni za koleżankami, swoim 

pokojem i morzem. Na dodatek bardzo boi się iść do nowej szkoły, w której 

nikogo nie zna. Na placu zabaw poznaje niezwykłą dziewczynkę, która 

pokazuje jej swój wyjątkowy świat. „Bursztyn” to bajka psychoedukacyjna, 

która wprowadza dzieci w świat niewidomego rówieśnika, pomaga poznać 

i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat 

niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Duży : upośledzenie umysłowe / Aleksandra Chmielewska ; [il.: Agnieszka 

Ostrowska]. - Wyd. 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych "Światełko", 2017 (sygn. 114931) 
 

Maciek chętnie bawi się z młodszymi dziećmi. Pozwala im też bawić się ze 

swoim psem, którego nauczył różnych sztuczek. Koledzy lubią Maćka, ale 

czasami jego zachowanie jest dla nich niezrozumiałe. „Duży” to bajka 

psychoedukacyjna, która wprowadza dzieci w świat rówieśnika 

z niepełnosprawnością intelektualną, pomaga poznać i zaakceptować inność. Może być 

wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności z dziećmi 

w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Dziewczynka z okna : choroba przewlekła / Joanna M. Chmielewska ; 

[ilustracje: Agnieszka Ostrowska]. - Wyd. 2. - Szklarska Poręba : 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016 (sygn. 

114929) 
 

Dlaczego Asia zamiast bawić się z dziećmi na placu zabaw, przygląda się im 

przez szybę? Dlaczego nie może chodzić do szkoły? O czym marzy? I czy przez 

szybę można się zaprzyjaźnić? „Dziewczynka z okna” to bajka psychoedukacyjna, która 

wprowadza dzieci w świat rówieśnika z chorobą przewlekłą, pomaga poznać i zaakceptować 

inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat 

niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. 
(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Ktoś : wada serca / Aleksandra Chmielewska ; [il.: Agnieszka Ostrowska]. - 

Wyd. 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosparwnych "Światełko", 2017 (sygn. 114933) 
 

W szkole Małgosi dzieją się ostatnio dziwne rzeczy… Czy dziewczynce uda 

się wyjaśnić tajemnicę uśmiechniętych buziek? Czym zajmuje się KTOŚ? 

I jak dzielić się sercem z innymi? „KTOŚ” to bajka psychoedukacyjna, która 

wprowadza dzieci w świat rówieśnika z wadą serca, pomaga poznać 

i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli 

w rozmowach na temat chorób i niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym 

i młodszym szkolnym. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Mirabelka : atopowe zapalenie skóry / Aleksandra Chmielewska ; [il.: 

Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych "Światełko", 2016 (sygn. 114934) 
 

Dlaczego Mirka nie może mieć kota? Czemu w czasie upałów nosi długie 

sukienki z rękawami za łokcie? I dlaczego mama codziennie wieczorem 

smaruje Mirkę jakimś kremem? „Mirabelka” to bajka psychoedukacyjna, 

która wprowadza dzieci w świat rówieśnika z atopowym zapaleniem skóry, 

pomaga poznać i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli 

w rozmowach na temat chorób i niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym 

i młodszym szkolnym. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Wycieczka : choroby nerek - dializa / Aleksandra Chmielewska ; [il.: 

Agnieszka Ostrowska]. - Wyd. 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie 

Rodziców Dzieci Niepełnosparwnych "Światełko", 2017 (sygn. 114932) 
 

Natalka ma ciemne oczy, które zawsze się uśmiechają i warkoczyki wesoło 

podskakujące przy każdym ruchu głowy. Lubi czytać książki, robić prace 

plastyczne i ma głowę pełną pomysłów. Nie ma kataru, kaszlu ani gorączki, 

ale okazuje się, że jest chora i nie może jechać na szkolną wycieczkę. Nie 

przeszkadza jej to jednak świetnie się bawić. „Wycieczka” to bajka psychoedukacyjna, która 

wprowadza dzieci w świat rówieśnika z chorobą nerek, pomaga poznać i zaakceptować inność. 

Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności 

z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Baw się z nami rękawiczkami czyli Z rączki, dłoni i paluszka - teatrzyk 

dla maluszka / Bożena Forma, Anna Przepióra. - Kraków : CEBP 24.12, 2016 
(sygn. 115218) 
 

Książka zawiera propozycje wykonania pacynek z rękawiczek oraz różnych 

łatwo dostępnych materiałów plastycznych. Autorki pokazują, jak sporządzić 

postacie, które są bohaterami zawartych w tej publikacji wierszowanych opowiastek: Myszka 

Zuzia, Bałwanek Stefanek, Ptaszki w gniazdku, Trzy różowe świnki, Żółwik Lesio, Zajączek 

Białasek, Miś Trufelek, Żabka Agatka, Bocian Teodor, Miś Olek, Rodzina kota Wacka oraz 

Zajączek z kapelusza. Niektóre z tych plastycznych prac mogą być przez starsze dzieci 

wykonane samodzielnie, a przez młodsze z niewielką pomocą opiekuna. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Chemia w szkole podstawowej : 900 zadań : od łatwych do trudnych / 

Krzysztof M. Pazdro, Maria Koszmider. - Wyd. 6. - Warszawa : Oficyna 

Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2017 (sygn. 114972) 
 

Zbiór obejmuje wszystkie obowiązujące treści nauczania z nowej podstawy 

programowej. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, niezależnie 

od tego, z jakich podręczników korzystają. Zawiera zadania o różnym stopniu 

trudności. Zadania łatwe nie są poprzedzone żadnym znakiem; jedna gwiazdka 

(*) oznacza zadania o wyższym stopniu trudności; dwie gwiazdki (**) 

sygnalizują zadania trudne, przeznaczone przede wszystkim dla tych uczniów, którzy wykazują 

zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Dużą pomoc w korzystaniu ze zbioru stanowią 

zarówno przykładowe rozwiązania zamieszczone w poszczególnych rozdziałach, jak 

i rozwiązania wybranych zadań zamieszczone na końcu książki w dodatku „Odpowiedzi, 

wskazówki, rozwiązania”. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Ciekawostki matematyczne : skarbnica zadziwiających rozrywek / Alfred S. 

Posamentier, Ingmar Lehmann ; przeł. Julia Szajkowska. - Warszawa : 

Prószyński i S-ka, 2017 (sygn. 115060) 
 

Zebrane przez autorów ciekawostki matematyczne pozwalają cieszyć się potęgą 

i pięknem matematyki nawet tym czytelnikom, dla których takie słowa jak 

algebra czy geometria brzmią dziś co najmniej obco, o ile nie groźnie. 

Zgłębianie tajemnic matematycznej rzeczywistości przez ciekawostki, pozornie 

trudne – lecz w rzeczywistości bardzo proste do wyjaśnienia – problemy, 

zdumiewające wywody logiczne czy odnajdywanie niezwykłych relacji zupełnie zmienia 

sposób postrzegania matematyki, ukazując ją jako niezwykłe dzieło ludzkiego intelektu. 

Dlatego „Ciekawostki matematyczne” to nie tylko doskonała lektura, nieustępująca napięciem 

powieściom kryminalnym, ale też wspaniała rozrywka, otwierająca przed czytelnikami wrota 

do skarbca nieprzebranej wiedzy. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach 

kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła. 

- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017(sygn. 

115220) 
 

Niniejsza książka podejmuje ważne zagadnienia dotyczące aktualnych 

przemian w obszarze informacji i wiedzy oraz komunikacji z użytkownikiem 

bibliotek i informacji digitalnej. Teksty pisane z perspektywy badaczy oraz 

specjalistów - bibliotekarzy i pracowników informacji - mieszczą się w czterech grupach 

tematycznych: 1. "Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i rekonesanse badawcze", 2. 

"Zasoby informacji i wiedzy - sposoby organizacji", 3. "Komunikacja naukowa w dobie 

cyfrowej", 4. "Czytelnicy, użytkownicy bibliotek i informacji - edukacja, usługi, przestrzeń". 

Autorzy, włączając się w dyskusje teoretyczne i sygnalizując istotne problemy, przedstawiają 

szereg oryginalnych rozwiązań stosowanych w praktyce. Praca jest również zaproszeniem do 

dalszych dyskusji nad istotą informacji i komunikacji ery cyfrowej z perspektywy bibliologii 

i informatologii oraz zachętą do dalszej wymiany doświadczeń praktycznych. 
(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Czy wiesz, że...? : ciekawostki przyrodnicze / [red. i korekta Studio Fenix]. - 

Bełchatów : Fenix, [2017] (sygn. 114976) 
 

Na lekcji biologii, w licznych publikacjach poznajemy informacje o świecie 

fauny i flory, dowiadujemy się, jak sklasyfikowane są zwierzęta i rośliny, 

gdzie występują, czym się charakteryzują itp. To wydanie pozwoli poszerzyć 

wiedzę o zdumiewające i nieznane dotąd informacje o gatunkach z wielkich 

królestw zwierząt i roślin. Dzięki tej książce poznasz niesłychane naukowe 

nowinki, przeczytasz ciekawostki, dzięki którym jeszcze lepiej zrozumiesz świat przyrody 

i zaimponujesz niejednej osobie. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: 

Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik. - Warszawa : 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von 

Velke, 2017 (sygn. 115062) 
 

Monografia "Cyfrowe dzieci" pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, 

społeczeństwa i edukacji wraz z próbą ich przeanalizowania z różnych 

perspektyw teoretycznych i empirycznych. W publikacji podkreślane są 

globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otoczeniem społecznym (swoistej 

przestrzeni edukacyjnej), jak również współczesne przemiany teorii i praktyki edukacyjnej 

(w poszczególnych rozdziałach prezentowana jest edukacja jako dziedzina zabezpieczania 

potrzeb społeczeństwa – jako całości, oraz jako sfera zaspakajania specyficznych potrzeb 

indywidualnych). Można odnieść wrażenie, że szczególnym zamiarem i istotną perspektywą 

teoretyczno-empiryczną (uwidaczniająca się również w układzie książki) jest ta, którą określić 

można jako społeczno-aksjologiczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie metodologicznie 

poczynionych analiz, przybliżają treści o charakterze refleksyjno-przeglądowo-opisowym, jak 

i takie, które mają służyć rozwojowi teorii – zwłaszcza z obszaru pedagogiki społecznej. 

dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Ksiądz Jan Kaczkowski : czekam na was, ale się nie spieszcie / Iza Bartosz, 

Kapsyda Kobro-Okołowicz. - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2017 (sygn. 

115063) 
 

Niezwykły portret niezwykłego księdza. Jana Kaczkowskiego pokochała cała 

Polska za nieprzeciętne poczucie humoru, które pozwalało oswoić ludziom 

najcięższe choroby a nawet śmierć. Sam, chory na raka, odszedł przed rokiem, 

ale został we wspomnieniach rodziny i przyjaciół. Ich wspaniałe opowieści 

pokazują księdza, jakiego nie znaliśmy. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Dar zabawy : metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń 

pedagogicznych Froebla / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Froebel.pl, 

2014 (sygn. 115152) 
 

Publikacja zawiera innowacyjne rozwiązania metodyczne nawiązujące 

do programu Dar Zabawy: 
- inspirujące propozycje dydaktyczne, które odnoszą się do edukacji 

językowej, przyrodniczej, matematycznej, badawczej, społecznej, 

artystycznej i zdrowotnej, silnie akcentujące wartość zabawy swobodnej, 

- gotowe scenariusze twórczych zajęć w oparciu o wierszyki, opowiadania i budowle z darów, 

zabawy badawcze i twórcze, 

- nowoczesne i efektywne techniki obserwacyjne, wspomagające rozwój dzieci, 
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- przykłady opracowanych planów miesięcznych i tygodniowych, ułatwiających realizację 

programu. 

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, rodziców, opiekunów, studentów 

pedagogiki i wszystkich zainteresowanych badaczy rozwoju małego dziecka. 

http://www.froebel.pl/dar-zabawy-metodyka-i-propozycje-zajec-z-dziecmi-bbilewicz-

kuznia 
 

Deszczowi ludzie : prawdziwe historie osób z autyzmem / Anna Kaik. - 

Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2017 (sygn. 115221) 

 

Czytając piękne i trudne historie zawarte w tej książce, można się przekonać, 

że autyzm może mieć wiele twarzy i każdy przypadek jest kompletnie inny. 

Bardzo podobne są jedynie troski i niepokoje rodziców wychowujących 

autystyczne dzieci. Jedną z najpoważniejszych jest na pewno obawa o dorosłe 

życie dziecka. Odpowiedzią na nią jest Farma Życia w podkrakowskich 

Więckowicach. To specjalistyczny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem, łączący funkcje 

mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Oddajemy w ręce czytelników 

prawdziwe historie życia osób mieszkających na Farmie, gdzie słowo „autyzm” nie wzbudza 

strachu ani niechęci, ale pragnienie niesienia pomocy i zrozumienia. Poznają oni na przykład 

historię Agnieszki, która odwiedziła Francję i Irlandię. Adama, który uwielbia ruch, 

towarzystwo i fizyczną bliskość innych ludzi. Łukasza, który podczas wieczoru poezji przez 

dwie godziny siedział jak urzeczony. Perfekcjonisty Michała, który nie zostawi prania 

wywieszonego do połowy, czy Ani, która uwielbia pozować do zdjęć. Każda z tych historii 

naznaczona jest wielką miłością i cierpieniem. Każda pomaga poznać i zrozumieć, czym jest 

autyzm i jak wygląda codzienne życie z tą chorobą. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk 

specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 (sygn. 115164) 
 

Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk 

specjalistycznych to zbiór analiz i przegląd dydaktyk specjalistycznych, 

będąca praktycznym rozwinięciem definicji i systematyk zawartych 

w publikacji Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. 
Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie 

inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, 

formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki 

specjalnej. Przyjęte w tej publikacji definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się 

pewnego rodzaju wykładnią dla analiz i przeglądu dydaktyk specjalistycznych. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Duże problemy małych dorosłych / Martyna Mucharska. - Toruń : 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 (sygn. 114977) 
 

Co oznacza dorosłość? Czy osiągamy ją wraz z wiekiem? A może dorosłymi 

stajemy się dzięki naszym doświadczeniom? Martyna Mucharska w swoim 

debiutanckim zbirze opowiadań ukazuje świat problemów dorosłych oczami 

dziecka. Mówi o trudnych i skomplikowanych sprawach prostym językiem 

małego chłopca, który zachęca Czytelnika do chwili refleksji nad 

codziennością. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

http://www.froebel.pl/dar-zabawy-metodyka-i-propozycje-zajec-z-dziecmi-bbilewicz-kuznia
http://www.froebel.pl/dar-zabawy-metodyka-i-propozycje-zajec-z-dziecmi-bbilewicz-kuznia
http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
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Dzieciaki naśladują zwierzaki : zestaw kart do wykorzystania w terapii 

integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder, Agnieszka Borowska-Kociemba ; 

[oprac. graf. i projekt teczki: Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2017 (sygn. 115066) 
 

Karty Dzieciaki naśladują zwierzaki to zbiór fotografii zwierząt oraz dzieci 

przyjmujących ich pozy. Karty są doskonałym sposobem na zabawę i pomoc 

w samoregulacji dziecka. To swego rodzaju dziecięca joga lub zabawna 

gimnastyka, która zachęca do ruchu i tym samym poprawia świadomość ciała i zachowanie 

dziecka. Prezentowane materiały mogą być wykorzystane zarówno w trakcie indywidualnych 

zajęć terapeutycznych w ramach terapii SI, jak i zajęć grupowych oraz śródlekcyjnych 

w przedszkolu i szkole. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Dziecięca matematyka : dwadzieścia lat później : książka dla rodziców 

i nauczycieli starszych przedszkolaków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa 

Zielińska. - Warszawa : CEBP, 2015 (sygn. 115154) 
 

Publikacja zawiera cele i treści kształcenia dla wszystkich obszarów edukacji 

matematycznej realizowanej w domu i w przedszkolach, z uwzględnieniem 

podstawy programowej. Każdy obszar edukacji jest omawiany w osobnym 

rozdziale. Na początku przedstawiono prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne 

dotyczące danego obszaru wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i kształtowania 

wiadomości i umiejętności matematycznych. Następnie omówiono treści kształcenia i podano 

komentarze metodyczne z opisami ćwiczeń, sytuacji zadaniowych, zabaw i gier. Rozdziały te 

tym różnią się od swoich pierwowzorów, że zawierają wyniki badań naukowych 

i doświadczenia pedagogiczne gromadzone w ciągu minionych dwudziestu lat. Prowadzenie 

edukacji matematycznej w domu i w przedszkolu według zaleceń zawartych w tej książce 

zapewni dzieciom lepsze efekty w szkole, nie tylko w edukacji matematycznej. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

E-booki : poradnik dla początkujących e-czytelników / Bartosz Danowski. - 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017 (sygn. 114938) 
 

Uwielbiasz książki, ale Twoje mieszkanie nie pomieści ani jednego 

dodatkowego regału? Nie wiesz, czym są e-booki i jak się z nimi obchodzić? 

Chcesz dobrać czytnik dla siebie, ale nie wiesz, który najlepiej spełni Twoje 

potrzeby? Nie martw się, trafiłeś na właściwy poradnik! 
(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 10, Wychowanie i kształcenie 

- kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli 

Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2017 (sygn. 114813) 
 

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nauczyciel i dziecko 

w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. 

W części pierwszej – Współczesny nauczyciel wobec zmiany w edukacji – 

autorzy tekstów podejmują ważne kwestie związane z budowaniem autorytetu nauczyciela, ze 

stylami i metodami jego pracy pedagogicznej zarówno w przedszkolach, jak i szkołach. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artykułach na sposoby 

ich rozpoznania oraz uwzględniania w praktyce pedagogicznej. Podkreślają wagę właściwej 

komunikacji między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Przedstawiają możliwości wdrożenia 

w polskich szkołach wartościowych koncepcji i systemów kształcenia, mniej lub bardziej 

http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
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znanych w światowych systemach edukacyjnych. Teksty zawarte w części drugiej, 

zatytułowanej Rodzic – dziecko – nauczyciel w aktualnej przestrzeni wychowawczo-

edukacyjnej, odnoszą się do zagadnienia współpracy rodziców (i rodziny) z nauczycielami 

pracującymi w przedszkolach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciństwa spędzanego 

w rodzinie, przedszkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przedstawiono 

dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przedszkola, podjęciem przez nie 

obowiązku szkolnego oraz ich poglądy na temat osoby nauczyciela. Podjęto wątek zmiany 

w komunikacyjnej przestrzeni edukacji, a także problematykę uwarunkowań i implikacji 

współczesnego wychowania w rodzinie w kontekście „zatracenia” w cyberprzestrzeni czy 

nieharmonijnego rozwoju dzieci oraz zagadnienie kryteriów oceny warunków rozwoju dzieci 

w rodzinie. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa : podmioty kształcenia 

wobec wyzwań technologii informacyjnych / Joanna Kandzia. - Warszawa : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 (sygn. 

114978) 
 

Jaka jest rola nauczyciela w zmieniającej się wciąż rzeczywistości? 

Nauczyciel matematyk, nauczyciel informatyk, nauczyciel wychowawca? 

Czy nauczyciel powinien obawiać się technologii informacyjnej? Jak „nowi 

uczniowie” postrzegają matematykę? Podręcznik papierowy, elektroniczny czy też gotowe 

zadania w internecie? A zatem ogólniej – czy szkoła zachowuje swoje dotychczasowe, 

pierwotne znaczenie? (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Ekożycie pod lupą : czy organiczne podejście do odżywiania, zdrowia, 

rodzicielstwa i środowiska sprawi, że będziesz szczęśliwszy / Nathanael 

Johnson ; [przeł. Kinga Składanowska]. - Białystok : Wydawnictwo Vivante, 

2016 (sygn. 115068) 
 

Napisana lekkim, barwnym i dowcipnym językiem książka dla wszystkich 

tych, którym ekologiczny styl życia jest bliski, ale nie chcą popaść w paranoję 

i zostać ekoświrami. Pełna bezstronnych informacji o organicznej żywności, 

pasteryzacji mleka, naturalnych metodach wzmacniania zdrowia, porodach, szczepieniach 

i diecie bogatej w warzywa.Johnson na własną rękę sprawdza powszechne przekonania z obu 

stron barykady: sprawdza, czy naturalny poród w domu może być ryzykowny dla rodzącej lub 

dziecka, czy uprawa ekologicznych warzyw jest możliwa, a także, czy szczepionki mogą 

zagrażać życiu dzieci. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy rozwijająca się technika 

i osiągnięcia nauki przybliżają nas czy oddalają od zdrowia, obala wiele mitów o zdrowym 

stylu życia i podsuwa najrozsądniejsze rozwiązania. Dochodzenie Johnsona jest porywające już 

od pierwszych stron książki, a wnioski z niego płynące staną się prawdziwym oparciem i 

pomocą dla wszystkich, którzy chcą żyć zdrowiej zachowując rozsądek i umiar. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / 

redakcja naukowa Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2017 (sygn. 114979) 
 

Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy 

pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty 

przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w naturalnym procesie 

uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, w silnym stopniu kształtuje 

zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów świata 

http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
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społecznego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobrażenia o sobie i swoich 

możliwościach, a nawet marzenia. Wyobrażenia te są odbiciem doświadczeń dziecięcych, ich 

intelektualno-emocjonalnych interpretacji zdarzeń, obrazów kulturowych oraz ocen 

wartościujących, które słyszą i poznają. To, co się w tych latach dzieje, ma budować człowieka 

szczęśliwego, otwartego na ludzi, chętnego zmianom świata na lepsze, twórczego. Dzieciństwo 

jest wprawdzie okresem uczenia się potrzebnych umiejętności w życiu dorosłym, ale zakres 

i formy wybierają z troską dorośli. W dużej części przypadków tak jest, ale zarazem część 

dzieci z bardzo wielu powodów takiego radosnego dzieciństwa nie doświadcza. Przyczyny są 

różne: choroby przewlekle, deficyty rozwojowe czy niepełnosprawności, ale i takie, które z tym 

związane są bezpośrednio i pośrednio, a nawet wynikają całkowicie z innych przyczyn. O tym 

jest ta książka? O emocjach dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu i 

osmutnym czasem życiu, negatywnych, traumatycznych doświadczeniach, niezaspokojonych 

potrzebach, utraconych marzeniach i nadziejach, o braku rozumienia przez bliskich. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość? / Joanna Ludwika Pękala. - 

Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 (sygn. 

115155) 
 

Autorka dokonała przeglądu różnych ujęć etosu nauczycielskiego, 

uporządkowała je i zaprezentowała własną definicję tego zagadnienia. 

Przedstawiła interesujące, a momentami również zaskakujące wyniki badań, 

dotyczące wymagań społecznych względem nauczycieli (okazało się między 

innymi, że obejmują one także sferę życia osobistego tej grupy zawodowej). Starała się 

odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu zbiorowość nauczycieli stanowi współcześnie 

grupę reprezentującą dany etos. Rozstrzygnięcie tego problemu, postrzeganego dawniej jako 

niebudzący wątpliwości, wydaje się obecnie bardzo istotne dla statusu profesji nauczycielskiej. 

Publikacja jest próbą ponownego rozbudzenia zainteresowania pojęciem etosu 

nauczycielskiego – kategorią, która opisuje najistotniejsze i najtrudniejsze do uchwycenia 

obszary pracy zawodowej nauczycieli. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Fałszerze pieprzu : historia rodzinna / Monika Sznajderman. - Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2016 (sygn. 114859) 
 

„Fałszerze pieprzu” to niezwykła książka pokazująca splątane polskie losy 

i zawikłane historie rodzinne. Autorka z czułością opisuje rodzinę swojego 

Ojca, o której w domu się nie mówiło. Pieczołowicie odtwarza losy 

żydowskich przodków, odnajdując ślady ich istnienia w przedwojennej prasie, 

archiwach, zapisach hipotecznych, książkach telefonicznych. Analizuje stare 

fotografie i zbiera ślady rozproszone pomiędzy Miedzeszynem, warszawskim 

gettem, Radomiem, Złoczowem, Oświęcimiem i Australią, odtwarzając światy ich życia i ich 

śmierci. Z taką samą troskliwością opisuje przodków Matki z malowniczej polsko-saksońskiej 

rodziny. Wspomnienia i anegdoty o życiu kilku pokoleń Lachertów towarzyszyły autorce od 

dzieciństwa: ojciec rodu, który wygrał w karty karetę i spory majątek, sławny architekt, 

dyrektor wielkiego koncernu w carskiej Rosji, prominentny działacz Stronnictwa Narodowego. 

Ich dzieje toczą się w Warszawie, w Moskwie, na Wołyniu, wreszcie – w majątku Ciechanki 

na Lubelszczyźnie. Monika Sznajderman odtwarza oba te światy z miłością i pietyzmem, 

uświadamiając nam zarówno ulotność istnienia, jak i złożoność polskich tożsamości oraz 

wartość i znaczenie pamięci.” Prof. Barbara Engelking (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

http://www.azymut.pl/
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Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / 

Andrzej Januszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2017 (sygn. 114815) 
 
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale 

rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, 

blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych 

tytułów. Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz 

coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry 

planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek. Niniejsza broszura 

przygotowana została przede wszystkim z myślą o potrzebach bibliotekarzy i głównie do nich 

też jest kierowana. Przyda się jednak również innym osobom, dla których tematyka planszówek 

nie jest obojętna. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Himalaistki : opowieść o kobietach, które pokonują każdą górę / Mariusz 

Sepioło. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017 (sygn. 115073) 
 

Polki budowały legendę światowego himalaizmu. To one były pierwsze. Ich 

życiorysy to gotowe scenariusze filmowe. Wanda Rutkiewicz nieraz spojrzała 

śmierci w oczy. Dobrosława Miodowicz-Wolf umarła, pomagając innym. 

Halina Kruger-Syrokomska zasnęła w namiocie na wysokości kilku tysięcy 

metrów i nigdy się nie obudziła. Ale te, które przeżyły, mówią: góry są po to, 

żeby w nich żyć, a nie umierać. Przez wiele lat zmagały się z własnym środowiskiem – pełnym 

męskiego szowinizmu i dyskryminacji. O swoją pozycję musiały walczyć podwójnie ciężko. 

Niektóre za tę walkę zapłaciły podwójną cenę. Kogo kochały? Kogo kochają? Jak wygląda ich 

prywatność w Polsce, a jak w Himalajach? Dlaczego zostawiają domy, mężów i dzieci, by się 

wspinać? „Uciekają” czy „gonią”? Ta książka po raz pierwszy odsłania historię polskich 

himalaistek. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Inteligencja kwiatów / Maurice Maeterlinck ; [tł. Franciszek Mirandola ; 

konsult. nauk. i posł. Adam Kasprzak]. - Kraków : MG, cop. 2017 (sygn. 

115075) 
 

Wśród jego utworów wielką poczytnością cieszyły się znakomite eseje 

filozoficzno-przyrodnicze, w których dowiódł talentu wnikliwego 

obserwatora przyrody i umiejętności fascynującego jej opisywania. Dziś 

prezentujemy jego Inteligencję kwiatów. Ciekawe jest zauważyć, ze po latach 

wracamy do identycznych obserwacji jak właśnie Maeterlinck, który pisze o swojej książce tak: 

Szkic mój nie ma zgoła aspiracji stania się podręcznikiem. Jedynie pragnę zwrócić uwagę na 

kilka interesujących rzeczy, jakie dzieją się tuż obok nas, w tym samym świecie, gdzie 

uważamy się z taką pychą za istoty uprzywilejowane. (…) Geniusz ziemi, będący 

prawdopodobnie zarazem geniuszem całego świata, zachowuje się w walce o byt podobnie do 

człowieka. Stosuje te same metody i posługuje się tą samą logiką. Osiąga cel środkami, jakich 

się imamy, idzie po omacku, waha się, zawraca, zaczyna po kilka razy jedno, dodaje szczegóły, 

eliminuje je, poznaje i naprawia błędy. Słowem, robi wszystko, co my byśmy robi na jego 

miejscu. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

http://www.azymut.pl/
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Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały : poradnik przetrwania dla rodziców 

dzieci w wieku 2-7 lat / Joanna Faber i Julie King ; il. Coco Faber, Tracey 

Faber i Sam Faber Manning ; tł. Beata Horosiewicz. - Poznań : Media Rodzina, 

cop. 2017 (sygn. 115224 ; 115520) 
 

Podręcznik niezbędny dla każdego, kto w domu czy w pracy ma do czynienia 

z małymi dziećmi, poprzedzony przedmową Adele Faber, jedną z autorek 

bestsellerowego Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci 

do nas mówiły, nazwanego przez „The Boston Globe” „biblią wychowania”. Jak poradzić sobie 

z maluchem, który nie chce myć zębów, odmawia jedzenia warzyw lub rozrzuca książki po 

całym pokoju? Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały to kompendium wiedzy dotyczącej 

wychowania dzieci w wieku 2-7 lat. Autorki, Joanna Faber (córka Adele) i Julie King dzielą 

się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wyciągają wnioski z wielu 

rozmów z rodzicami i specjalistami i za pomocą autentycznych historii oraz komiksów znanych 

z poprzednich tytułów w serii dostarczają szeregu praktycznych narzędzi i wskazówek, jak się 

komunikować, rozmawiać i rozwiązywać trudne sytuacje, nie ignorując przy tym potrzeb 

dziecka ani swoich. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Jak radzić sobie ze złością i kaprysami : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku  

3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z j. fr.: Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : 

Wydawnictwo Jedność, cop. 2016 (sygn. 114942) 
 

Zestaw ćwiczeń zebranych w tej książce daje dziecku możliwość wyrażenia 

negatywnych emocji w akceptowalny dla innych sposób. Pomaga również 

w zapanowaniu nad wybuchami wściekłości, w radzeniu sobie z narastającą frustracją 

i nagłymi zachciankami. Uczy właściwej komunikacji z innymi, zwłaszcza w trudnych 

sytuacjach, pogłębia więzi rodzinne poprzez zachęcanie do współdziałania. Zróżnicowanie 

zabaw pozwala na przeprowadzenie ich w domu, na zewnątrz, samodzielnie lub w szerszym 

gronie. Znajdują się wśród nich ćwiczenia ruchowe, wspierające rozwój motoryki dużej i małej, 

ćwiczenia relaksujące i wyciszające, elementy jogi, tai-chi, qui gongu, terapii sztuką, medytacji, 

bajkoterapii. Książka pełna pomysłów, dzięki której zadbasz o rozwój swojego dziecka i dobrą 

atmosferę w rodzinie! (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Jak się nie pomylić : czyli Potęga matematycznego myślenia / Jordan 

Ellenberg ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice : Helion, cop. 2017 (sygn. 114816) 
 

Trzymasz w ręku książkę, dzięki której nauczysz się matematycznego 

myślenia. Matematyka jest tu traktowana jako rozwinięcie zdrowego 

rozsądku, narzędzie pozwalające na odnajdywanie ukrytych zależności, 

wyszukiwanie rozwiązań pozornie nierozwiązywalnych problemów 

i swobodne poruszanie się po zupełnie sobie obcych dziedzinach. Opisano tu 

dość złożone zagadnienia, takie jak problemy optymalizacji, inżynieria 

wsteczna, rachunek prawdopodobieństwa, i pokazano, w jaki sposób można je wykorzystywać 

każdego dnia podczas podejmowania różnych decyzji, dokonywania ocen czy wyborów. 

Prędko przekonasz się, jak bardzo praktykowanie matematyki ćwiczy umysł i wyrabia 

umiejętność szybkiej i trafnej oceny rzeczywistości! (źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Jak ugryźć mangę? : co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie 

japońskim : poradnik / Sarah Skumanov. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017 (sygn. 114982) 
 

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego 

wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków 

i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla siebie pozycję. 

Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dostosowuje się do potrzeb 

czytelników oraz zmian na rynku wydawniczym. Mimo to komiksy japońskie pozostają 

nieznane szerokiemu gronu czytelników, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się 

kilka czynników, w tym nieznajomość japońskiej kultury i wykształtowane przez lata 

stereotypy czy uprzedzenia. Manga jest nieobecna w polskich bibliotekach, przez co wielu 

zainteresowanych nią czytelników nie ma możliwości kontaktu z lekturą. Komiksy są 

niezwykle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytelnictwa 

wśród najmłodszych. Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc bibliotekarzom zapoznać się 

z komiksem japońskim, podziałem gatunków ze względu na tematykę i czytelnika, a także 

prezentuje przykładowe rozwiązania graficzne dla okładek. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Jak wychować nastolatka z pomocą duchowości ignacjańskiej : sztuka 

rozeznawania dla rodziców / Sue i Tim Muldoonowie ; przekł. Lucyna 

Wierzbowska. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2017 (sygn. 115170) 
 

Jak wychować nastolatka z pomocą duchowości ignacjańskiej to praktyczny 

przewodnik dla wszystkich matek i ojców, którzy pragną, by ich dzieci 

wyrosły na dobrych i szczęśliwych ludzi. Autorzy, zainspirowani nauczaniem 

św. Ignacego Loyoli, przekonali się, że najskuteczniejszą metodą 

wychowawczą jest zaproszenie nastolatków do wspólnego przeżywania wiary w codzienności. 

W książce dzielą się swoim doświadczeniem, pokazując, jak pełne miłości życie rodziców 

może stać się bezkonkurencyjnym wzorem do naśladowania dla ich dzieci. 

Sue i Tim Muldoonowie – terapeutka i teolog; wychowują trójkę nastoletnich dzieci i dzielą się 

swoim doświadczeniem z szukającymi wsparcia rodzicami; autorzy wielu książek na temat 

wychowania, m.in. poradnika Duchowość dla domu. Sześć reguł życia rodzinnego. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r. : nowe zadania rady 

pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły, współpraca z organami szkoły, 

uchwały i regulaminy organów / [Małgorzata Celuch]. - Warszawa : 

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, cop. 2017 

(sygn. 115226) 
 

Publikacja szczegółowo omawia problemy i wątpliwości związane z nowymi 

kompetencjami organów szkoły w związku z reformą oświaty. Ekspert zebrał 

wszystkie zadania organów szkoły w tabeli, wraz z podstawami prawnymi - by łatwiej 

prześledzić zmiany obowiązujące od 1 września. Ponadto materiał zawiera odpowiedzi na 

wątpliwości dyrektorów oraz przykładowe uchwały wydawane przez poszczególne organy 

szkoły. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/


13 

 

Kosmetyki naturalne w moim ogrodzie / Katharina Bodenstein, Jutta 

Schneider ; przeł. Anna Grysińska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 

2017 (sygn. 115179) 
 

W książce znajdziesz: 123 proste receptury na kosmetyki do pielęgnacji urody. 

Każdy przepis to kombinacja naturalnych, łatwo dostępnych składników. 

Wypróbowane zasady pielęgnacji dopasowane do rodzaju cery oraz pór roku. 

Kosmetyki sezonowe staną się twoim sposobem na życie zgodne z naturą. 

Praktyczne informacje, jak stworzyć własne, domowe SPA bez użycia specjalistycznych 

sprzętów. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Kudłata nauka : mądrość w świecie zwierząt / Matin Durrani, Liz Kalaugher 

; [tł. Jarosław Mikos]. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017 (sygn. 115082) 
 

DLACZEGO ZWIERZĘTA SĄ MĄDRZEJSZE OD NAUKOWCÓW? 

Zwierzęta, aby przeżyć muszą liczyć na swoje ciało, zmysły, spryt, swoich 

partnerów i członków stada, ale przede wszystkim na naukę. Od gęsto 

owłosionych kotów i psów po bezwłose homary czy kałamarnice – fizykę 

wykorzystują wszystkie stworzenia. Węgorz zabijał kraba za pomocą prądu 

znacznie wcześniej, niż wynaleziono paralizator. Słoń wyczuwał 

niebezpieczeństwo, odbierając wibrującje poduszkami u stóp, zanim stworzono aparat 

słuchowy. Jak kotu udaje się pokonać grawitację? Dlaczego węże udają wężyce, a ssaki sikają 

21 sekund? Po co reniferom światło ultrafioletowe przy poszukiwaniu jedzenia? To jedyna 

książka, dzięki której poznasz sztuczki i przekręty zwierząt oraz zrozumiesz ich zachowanie 

w walce o przetrwanie. Odkryj świat pełen naukowych praw i eksperymentów, o których 

badacze nie mieli wcześniej pojęcia. To cudowna, mądra, dzika i naukowa podróż po świecie 

zwierząt. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Kukuczka : opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście / Dariusz Kortko, 

Marcin Pietraszewski. - Warszawa : Agora Wydawnictwo Książkowe, 2016 

(sygn. 115083) 
 

O Kukuczce oficjalnie mówiono: największy polski himalaista, wspaniały, 

dzielny, silny. A za plecami szeptano: twardy, szalony, uparty, mało wrażliwy, 

pozbawiony sumienia, nieskory do wzruszeń. Który obraz jest prawdziwy? 

Portret człowieka bezwzględnego, który całe swoje życie poświęcił pasji 

zdobywania najwyższych gór? Czy osoby szorstkiej, która nie potrafiła dobrać odpowiednich 

słów, by o górach opowiadać? „Kukuczka” to pierwsza biografia jednego z najsłynniejszych 

himalaistów świata – drugiego po Reinholdzie Messnerze zdobywcy Korony Himalajów 

i Karakorum - wszystkich 14 szczytów ziemi o wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów. 

Biografia ujawnia nieznane wcześniej fakty z życia Kukuczki – okoliczności śmierci 

i pogrzebu, stosunek kolegów do Kukuczki. Sam Kukuczka opowiada po raz pierwszy 

o uczuciach, kompleksach, kulisach wypraw, kobietach w górach czy rywalizacji z Reinholdem 

Messnerem o Koronę Himalajów. Autorzy korzystali m.in. z niepublikowanych pamiętników 

Jerzego Kukuczki. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

 

http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/
http://www.azymut.pl/


14 

 

Las nie uprzedza / Krzysztof Środa. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2016 (sygn. 114860) 
 

Czeczenia – kraj przeorany okrutną wojną. Maroko – raj dla turystów 

z Europy. W książce Krzysztofa Środy te dwie odległe krainy stają się częścią 

jednej opowieści o naturze świata, o przenikaniu się brutalności i delikatności, 

strachu i odurzenia. To proza pełna historii, które chciałoby się zapomnieć 

zaraz po przeczytaniu, oraz opowieści całkiem innych, jak choćby ta o Janie 

Potockim, autorze „Rękopisu znalezionego w Saragossie” i podróżniku, który pragnął 

zrozumieć ludzką naturę, badając zwyczaje egzotycznych ludów i dzieje dawnych cywilizacji. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Las wokół nas : ciekawostki, zagadki, kolorowanki / [il. Wojciech Górski]. - 

Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2016 (sygn. 115085) 
 

Wspaniała seria edukacyjna przygotowana z myślą o najmłodszych 

miłośnikach przyrody. 
Kto mieszka w lesie? Jakie rosną tam drzewa? Jak zachować się na wycieczce 

do lasu? W książeczce znalazły się ciekawe informacje o zielonym lesie! To 

także wspaniała zabawa z zagadkami i kolorowankami, które pomogą 

w odkrywaniu leśnych tajemnic. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Mapa wiedzy dla dzieci : fakty i zadania / napisała Susan Martineau ; i. Vicky 

Barker ; tł. Tomasz Klonowski. - Warszawa : Euro-focus M. Tokarczyk, 2017 

(sygn. 114988) 
 

Książka dla dzieci w wieku szkolnym przedstawiająca w sposób graficzny 

fakty, dane i ciekawostki z różnych dziedzin. Proste zadania ułatwiają 

przyswajanie przez dzieci informacji wykorzystując nowoczesną formę 

przekazu – połączenia obrazu z danymi. Przydatne wiadomości o otaczającym nas świecie 

pozwalają na lepsze zrozumienie, łatwiejsze uczenie się i szybsze zapamiętywanie! 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Mądrość i cuda świata roślin / Jane Goodall ; współpraca Gail Hudson ; 

przeł. Dominika Cieśla-Szymańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2017 (sygn. 115089) 
 

Autorka przygląda się naszej zależności od roślin jako pożywienia, lekarstw 

dla ciała i ducha. Mówi, jak można pomóc przy naprawianiu szkód, które 

wyrządziliśmy przyrodzie. Opowiada o nowych badaniach, pokazujących 

skomplikowane sposoby, w jakie niektóre rośliny komunikują się ze sobą 

i o tym, że pewne nasiona, uśpione przez tysiące lat, w odpowiednich 

warunkach mogą wykiełkować. Przedstawia także botaników i przyrodników, którzy czasem 

ryzykują życie, by ratować zagrożone rośliny i lasy. Goodall daje nam nadzieję na przyszłość i 

opisuje sposoby, dzięki którym wszyscy możemy chronić i wspierać świat roślinny.  

(źródło opisu: www.azymut.pl) 

Miasto w chmurach, miasto pod ziemią / Tomasz Kowal. - Warszawa : 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2017 (sygn. 114861) 
 

TA KSIĄŻKA NIE JEST ZWYCZAJNA! Ma formę harmonijki, którą można 

oglądać strona po stronie jak tradycyjną książkę lub rozłożyć w całości niczym 

mapę. A raczej dwie mapy, bo znajdziemy tutaj panoramy dwóch miast: 

Podniebna z jednej strony harmonijki i Podziemna z drugiej! Sprawdź, który 
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ze sposobów podróżowania po tych niezwykłych miastach odpowiada ci najbardziej! Bez 

względu na to, co wybierzesz, nie zapomnij o misji, jaką musi wykonać Tymek, i nie przegap 

zadań specjalnych, które czekają w każdym z miast! Do odnalezienia jest mnóstwo 

przedmiotów i wiele osób potrzebuje twojej pomocy. Nie zwlekaj, przyłącz się do misji! 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Moje dziecko doprowadza mnie do szału : jak zrozumieć to, co dzieje się 

w głowie twojego dziecka / Isabelle Filliozat ; il. Anouk Dubois ; tł. Adriana 

Celińska. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2015 (sygn. 114989) 
 

„Moje dziecko doprowadza mnie do szału” to absolutny must have każdego 

świadomego rodzica. Pozwala zrozumieć dziecko, obrazowo konfrontując 

jego uczucia z najczęstszymi rodzicielskimi reakcjami na jego zachowanie. 

Wyraźna struktura poradnika pozwala szybko odnaleźć interesujące nas 

kwestie w sytuacjach podbramkowych. A że takie wystąpią, możemy być pewni! Isabelle 

Filliozat ma tego pełną świadomość i dlatego daje nam nowoczesne narzędzie w zmaganiach 

z trudnymi momentami rodzicielstwa. Ożywcze i budujące. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Mów, słuchaj i zrozum : zadbaj o poczucie własnej wartości swojego dziecka 

/ Petra Krantz Lindgren ; [tł.: Karolina Augustyniak]. - Warszawa : 

Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017 (sygn. 

114990) 
 

To poczucie własnej wartości stanowi podstawę, na której rozwijają się 

wszystkie inne cechy. Dzieci ze zdrowym poczuciem własnej wartości 

akceptują się i lubią niezależnie od okoliczności zewnętrznych, biorą 

odpowiedzialność za swoje czyny i z odwagą wkraczają w świat. Jak słuchać uważnie swojego 

dziecka, jak z nim rozmawiać, aby stworzyć szansę na prawdziwe porozumienie? Petra Krantz 

Lindgren to szwedzka autorka, która od wielu już lat doradza rodzicom, jak zadbać o ten ważny 

aspekt rozwoju. W swojej pracy z nimi łączy ze sobą wiele nurtów współczesnej psychologii 

rozwojowej, które za wspólny mianownik mają głęboki szacunek dla drugiego człowieka. 

Książka wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rodzica, oferując praktyczne porady 

na rozwiązywanie konfliktów, opisy prawdziwych sytuacji i ćwiczenia, które pomagają 

określić, jakimi rodzicami chcielibyśmy być i jak możemy to osiągnąć. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Mózg zmienia się sam : innowacyjne techniki przywracania prawidłowych 

funkcji mózgu bez operacji i leków / Norman Doidge ; [tł. Barbara Mińska]. - 

Białystok : Vital Gwarancja Zdrowia, 2017 (sygn. 114991) 
 

Nowa nauka o neuroplastyczności obala powszechnie panującą ideę, że 

wydajność ludzkiego mózgu jest stała. Mózg może zmienić swoją strukturę 

i znaleźć nowe sposoby by prawidłowo funkcjonować, gdy jego część ulegnie 

uszkodzeniu. Autor opisuje niekonwencjonalne metody leczenia urazów 

mózgu. Odkryjesz sposoby na poprawę pamięci oraz osiąganie lepszych wyników w nauce. 

Znajdziesz dowody na to, że możliwe jest wyostrzenie pamięci osiemdziesięciolatków do tego 

stopnia, że komfort ich życia poprawi się do poziomu z czasu, gdy mieli pięćdziesiąt pięć lat. 

Dowiesz się w jaki sposób przeprogramować swój mózg za pomocą myśli, by uleczyć 

dotychczas uważane za nieuleczalne, obsesje, traumy, ataki paniki czy choroby 

neurodegeneracyjne. Kup tę książkę. Twój mózg będzie Ci wdzięczny. (źródło opisu: 

www.azymut.pl) 
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Myśl! / Andrzej Burkiet. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2017 

(sygn. 115231) 
 

Pozycję tę dedykuję wszystkim ludziom lubiącym myśleć w sposób 

niekonwencjonalny. Także tym, którzy chcą doskonalić swoje i swoich 

bliskich umiejętności bazujące na logice i matematyce. Książka dla wielu 

pokoleń i do której można wracać po latach. Do rozwiązania 70 zadań 

znajdujących się w zbiorze niewymagany jest wysoki poziom wiedzy, ale ich 

stopień trudności rośnie, a każde zawiera jakiś „haczyk”. Dodatkowo umieszczonych jest kilka 

zadań z pełnym rozwiązaniem, a  dotarcie do odpowiedzi nie jest łatwe. Całość dość 

zróżnicowana, napisana barwnym językiem, pozwala uczyć się łatwo i jednocześnie dobrze 

bawić. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Nieświadome wybory : ukryte czynniki wpływające na nasze zachowanie / 

Jonah Berger ; przekł. Magda Witkowska. - Warszawa : MT Biznes, 2017 
(sygn. 114827) 
 

W swojej zaskakującej i przemawiającej do przekonania książce Nieświadome 

wybory Jonah Berger zestawia ze sobą wnioski z badań naukowych 

prowadzonych w dziedzinie biznesu, psychologii oraz nauk społecznych, aby 

pomóc nam lepiej zrozumieć subtelne i niewidzialne siły kształtujące nasze 

indywidualne wybory. Uzmysłowienie sobie istnienia takich sił pomaga nam 

przytomnie decydować, kiedy chcemy ulec ich oddziaływaniu, a kiedy należy im się oprzeć. 

Dzięki tej wiedzy możemy dokonywać bardziej świadomych rozstrzygnięć i w większym 

stopniu kontrolować własne zachowania. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach 

w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / red. nauk. Mariola 

Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2017 (sygn. 114995) 
 

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony 

prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury 

czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta 

w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą 

usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych nowymi 

technologiami do promocji czytelnictwa? Czy oprócz możliwości technologie te mogą nieść ze 

sobą również zagrożenia dla edukacji czytelniczej? Jak je wprowadzać, by stanowiły pomoc, 

a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedzi w niniejszym tomie. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Pamiętniki matematyczne : zadania i ciekawostki dla licealistów 

i kandydatów do liceum. Cz. 2 / Michał Kremzer. - Opole : Wydawnictwo 

Nowik, 2017 (sygn. 115099) 
 

Książka dla uczniów zainteresowanych matematyką i nauczycieli matematyki, 

zawiera zadania i ciekawostki z różnych jej dziedzin. Zadania są nie-typowe, 

ale nie bardzo trudne, nadadzą się jak najbardziej na kółka matematyczne 

i w trakcie przygotowań do konkursów i olimpiad. Wraz z Autorem mamy 

nadzieję, że lektura książki książka przysłuży się uczniom i nauczycielom. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego 

nie wolno robić w Internecie / red. nauk. Katarzyna Grzybczyk. - Warszawa : 

Difin, 2017 (sygn. 115003) 
 

Chcesz zaistnieć w Internecie? Pisać blog, kręcić vlog albo zostać 

instagramowiczem śledzonym przez tysiące followersów? Musisz wiedzieć 

kilka rzeczy, które pozwolą Ci uniknąć kolizji z prawem i spać spokojnie bez 

obaw o naruszenie cudzych praw. Poradnik, który trzymasz w ręce, 

przeprowadzi Cię przez problemy prawne, które możesz napotkać na swojej 

drodze. Dowiesz się: 

- co jest chronione w Internecie i czy możesz być twórcą, nawet jeśli nie masz wykształcenia 

artystycznego, 

- co możesz ściąga, a czego nie i dlaczego, 

- jakie prawa przysługują Tobie, a jakie innym osobom, 

- jak korzystać z cudzej twórczości, by nikt nie miał do Ciebie pretensji. 

Choć przepisy prawa wydają się trudne, pokażemy Ci, o co w nich chodzi i na przykładach 

wyjaśnimy, jak one działają. Nie musisz być prawnikiem, żeby ogarnąć rzeczywistość 

internetową. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły 

podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania : Ruch - zdrowie 

dla każdego 2 / Stanisław Żołyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe 

Fosze, cop. 2017 (sygn. 115106) 
 

Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, opublikowane w dniu 24 lutego 2017 r. 

w Dzienniku Ustaw poz. 356, Załącznik Nr 2) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach 

uczniów, warunkach lokalowych, terenowych i tradycji szkoły oraz warunkach naturalnych 

środowiska lokalnego. Program wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego 2” 

adresowany jest dla uczniów II etapu edukacyjnego – ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Program może być realizowany praktycznie w każdych warunkach szkolnych, po ewentualnych 

korektach. Do jego realizacji wystarczą standardowe warunki szkolne (sala gimnastyczna lub 

pomieszczenie zastępcze, korytarze oraz boisko na zewnątrz). Bardzo przydatne będą tereny 

naturalne, położone w bliskiej odległości od szkoły. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Prus : śledztwo biograficzne / Monika Piątkowska. - Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2017 (sygn. 114831) 
 

Na tropie najbardziej tajemniczego polskiego pisarza. Ma trzy oblicza: 

Aleksander Głowacki, Jan w Oleju, Bolesław Prus. Rozproszone ślady jego 

biografii odnaleźć można nie tylko w archiwach i źródłach z epoki, ale przede 

wszystkim przemycone w jego twórczości. To z niej dowiedzieć się można 

o nim rzeczy najważniejszych, jakby grał z czytelnikiem w kotka i myszkę. 

Monika Piątkowska, łącząc temperament detektywa z wnikliwością psychologa, przeprowadza 

drobiazgowe śledztwo i tworzy pełnowymiarowy portret pisarza genialnego i nie docenianego 

przez współczesnych, prześladowanego przez liczne manie, otoczonego kobietami 

i owładniętego szaleńczą zazdrością o sławę Sienkiewicza. Prus, którego dzięki niej 

poznajemy, nie jest spiżową figurą na postumencie, lecz prowadzącym podwójne życie, 

targanym namiętnościami człowiekiem z krwi i kości. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Przewodnik wędrowca : sztuka odczytywania znaków natury / Tristan 

Gooley ; il. Neil Gower ; tłumaczenie Karolina Walczak. - Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017 (sygn. 115109) 
 

Kochasz przyrodę i każdą wolną chwilę spędzasz na świeżym powietrzu? Ta 

książka zmieni twój zwyczajny spacer w fascynującą wyprawę. Rośliny, 

niebo, zwierzęta… to niewyczerpane źródła informacji na temat otaczającego 

nas świata. Chcesz je poznać? Pomoże ci w tym Tristan Gooley, prawdziwy 

przyrodniczy detektyw! Ponad 850 wskazówek pozwoli ci zrozumieć język 

natury i spowoduje, że wędrowanie będzie jeszcze większą przyjemnością. Chcesz wiedzieć, 

jak przemienić liść drzewa w kompas, by dojść do celu? Jak znaleźć najbliższe miasto za 

pomocą nocnego nieba? A może jak prognozować pogodę, obserwując zachowanie owadów? 

Gotowy do drogi? Niech świat będzie twoim przewodnikiem! (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Psychologiczne znaczenie pieniędzy : dlaczego pieniądze wywołują 

koncentrację na sobie? / Agata Gąsiorowska. - Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2014 (sygn. 114833) 
 

Pieniądze są zazwyczaj interpretowane w kategoriach ekonomicznych 

z uwzględnieniem ich funkcji transakcyjnej. Ekonomia definiuje pieniądz jako 

środek wymiany, który w żadnym wypadku nie staje się dla człowieka celem 

samym w sobie. W tym sensie dostrzega w nim swego rodzaju instrument 

niezbędny do zaspokajania rozmaitych potrzeb. Jednak nawet potoczne obserwacje 

przemawiają za tym, że tego rodzaju racjonalne ujęcie pieniądza nie wyczerpuje wszystkiego, 

co można o nim powiedzieć lub napisać. Pieniądze są dla ludzi ważne nie tylko dlatego, że 

mogą je wykorzystywać w kupowaniu produktów lub usług. Właściwie już od momentu, 

w którym zostały wynalezione, stały się wskaźnikiem statusu społecznego, władzy, czy 

prestiżu, ale także źródłem niepokoju i silnych negatywnych emocji, jak zawiść, lęk lub wstyd. 

Zatem, oprócz oczywistego znaczenia instrumentalnego, pieniądze mają także znaczenie 

symboliczne i wykraczają poza świat finansowego profanum, sakralizując nasze codzienne 

życie. O takich właśnie symbolicznych i emocjonalnych właściwościach pieniędzy możemy 

przeczytać w książce Agaty Gąsiorowskiej. Z recenzji prof. Tomasza Zaleśkiewicza 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - 

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016 (sygn. 

114834) 
 

Publikacja, będąca próba połączenia refleksji teoretycznej i doświadczenia 

praktycznego autorek, stanowi kompendium wiedzy, które ukazuje warsztat 

pracy pedagoga w szerokim aspekcie podejmowanych przez niego zadań. 

Koncentrują się one wokół zagadnień związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

i wspomaganiem rozwoju ucznia w warunkach szkolnych. Autorki maja nadzieję, że książka 

przyczyni się do pogłębienia wiedzy niezbędnej w pracy czynnych zawodowo pedagogów, 

a studentom ułatwi przygotowanie się do pełnienia tej odpowiedzialnej roli w przyszłości. 

Pozycja ta może być również inspiracją dla wszystkich, którzy pragną wspierać dzieci 

i młodzież w ich rozwoju. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Rymowane zagadki logopedyczne : głoski dźwięczne - bezdźwięczne / Anna 

Czerniakowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 115009) 
 

„Rymowane zagadki logopedyczne” to publikacja skierowana do dzieci 

w wieku szkolnym. Zawiera zbiór zgadywanek, których celem jest utrwalanie 

prawidłowej wymowy głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. 

Rozwiązywanie zagadek stanowi doskonałą zabawę, pomaga nie tylko 

urozmaicać i ożywiać pracę nad systemem językowym, ale także czynić ją 

atrakcyjną dla dzieci. W książce umieszczono również obrazki do 

kolorowania. Zadaniem dziecka jest połączenie zagadki z ilustracją będącą jej rozwiązaniem, 

a następnie pokolorowanie obrazka. Dzięki takiej formie zadań dzieci, bawiąc się, zarówno 

ćwiczą prawidłową wymowę, jak i rozwijają zdolności grafomotoryczne. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Ryzyko jako warunek rozwoju : transformatywne aspekty edukacji / red. 

nauk. Klaudia Węc, Andrzej Wierciński. - Toruń : Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2016 (sygn. 115010) 
 

Jednym z największych zagrożeń pedagogiki jest sytuacja, w której zasklepia 

się ona na sobie samej, zrywając związki z dyscyplinami humanistycznymi 

i filozofią. Redaktorzy tej książki chcą przeciwstawić się tej tendencji, 

pokazując, jak owocna może okazać się dla pedagogiki konfrontacja 

z hermeneutyką, psychoanalizą, socjologią i naukami o kulturze. W tych dyscyplinach pojawiły 

się bowiem koncepcje ludzkiej podmiotowości i odniesienia do Innego, które mogą stać się dla 

pedagogiki prawdziwym źródłem inspiracji. W oparciu o nie możliwe jest wypracowanie 

nowatorskiego modelu wychowania, w którym pedagog nie występuje wobec wychowanka 

w roli „manipulatora”, traktującego go instrumentalnie jako obiekt różnych technik 

uprzedmiotawiających. Zamiast tego zajmuje pozycję „kreatora”, dla którego wychowanek jest 

podmiotem obdarzonym wolnością do podejmowania samodzielnych decyzji. W ten model 

wychowawczy wkalkulowany jest bez wątpienia element ryzyka, ale też tylko dzięki niemu 

możliwy staje się rzeczywisty rozwój jednostki, która dopiero traktując owe decyzje jako 

własne, jest w stanie sama kształtować własną tożsamość. Wszystkie artykuły zawarte w tomie 

łączy podobnie rozumiana idea wychowania, chociaż każdy z autorów odnosi się w swoich 

wywodach do innej filozoficznej i humanistycznej tradycji. Ale też na tym zasadza się 

szczególne znaczenie tej książki. Przypomina ona prawdy dla pedagogiki skądinąd 

podstawowe, może też jednak właśnie dlatego tak często się w niej o nich zapomina. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Sensotwórczość : 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w organizacji / 

Joanna Heidtman, Piotr Piasecki. - Warszwa : MT Biznes, 2017 (sygn. 

115014) 
 

„Sensotwórczość” to idea nadawania sensu działaniu – zarówno 

jednostkowemu, jak i organizacyjnemu. Współcześni pracownicy wiedzy nie 

chcą pracować w miejscach z pozoru nowoczesnych, a w rzeczywistości 

przypominających obozy pracy podporządkowane partykularnym interesom. 

Dlatego warto przyjrzeć się własnemu działaniu, zespołowi czy całej 

organizacji pod kątem „sensotwórczości” – tego, czy i jak można zwiększyć spójność działania, 

komunikacji, celów i rozwoju, by ostatecznie tworzyć autentyczną wartość dla klientów, 

pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa. Książka jest tak skonstruowana, aby czytelnik 

mógł odwoływać się na bieżąco do swojego własnego świata, który tworzy i w którym 

funkcjonuje zawodowo albo prywatnie (jako jednostka, członek zespołu lub organizacji). 

http://www.azymut.pl/
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Dzięki temu może on sukcesywnie poddawać refleksji wszelkie własne i cudze działania. 

W każdym rozdziale można znaleźć problemy do rozważenia, wskazówki oraz elementy 

praktyczne do zastosowania. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Slow life według ojca Leona / Anna Dymna, [et al.]. w rozmowach z Leonem 

Knabitem OSB. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016 (sygn. 114836) 
 

Szczęście to stan ducha. A gdyby tak zaszyć się gdzieś w ciszy, oczyścić 

umysł, pobyć chwilę offline? Tysiącletnie mury tynieckiego klasztoru to 

idealne miejsce na duchowe spa. Blisko natury, z dala od medialnego zgiełku, 

można wypić kawę z najbardziej wyluzowanym polskim mnichem. 

I porozmawiać o tym, co się naprawdę liczy. Cezik zdradza, co myśli 

o internetowym hejcie i co chciałby wpoić swojemu synowi… Leonowi. Aśka Kołaczkowska 

opowiada o różnych stronach kobiecości i o tym, jak ważny jest uścisk ręki. Marcin Prokop 

ujawnia swoją receptę na to, jak w życiu nie przegiąć… Z ojcem Leonem łączy ich jedno: w 

tym szalonym świecie nie dali się zwariować. Ojciec Leon Knabit odkrył slow life, zanim to 

było modne. Nikomu nie śniła się jeszcze fascynacja minimalizmem, treningami uważności czy 

zdrowym żywieniem, gdy on skutecznie praktykował już post, modlitwę i ascezę. Życie mnicha 

nie przeszkadza mu swobodnie odnajdywać się w świecie mediów: poprowadzić telewizyjny 

talk-show, wygrać konkurs na blog roku, a nawet zostać twarzą kampanii reklamowej. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Smak zdrowia / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański. - Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017 (sygn. 114863) 
 

W tej książce Agnieszka z wielką radością dzieli się swoją największą pasją – 

dbaniem o zdrowie i życiem w zgodzie z naturą. Podaje wypróbowane 

przepisy na naturalne leki oraz zdrowe napoje i potrawy, opisuję bezpieczne 

diety oczyszczające, a także podpowiada, jak w sposób holistyczny 

wprowadzić do życia spokój, radość i dobrą energię. Odkrywa, co zrobić, aby 

jedząc pysznie, mieć szczupłe, sprawne ciało i wiele energii niezależnie od wieku i pory roku. 

Uzdrowiła siebie, swoje życie i swoją rodzinę. Teraz tę wiedzę przekazuje dalej. Ta książka to 

jej odkrycia – niech dobrze służą również innym! (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Socjopaci są wśród nas : ludzie bez sumienia kontra reszta świata / Martha 

Stout ; tł. Rafał Śmietana. - Kraków : Znak Litera Nova, 2017 (sygn. 115016) 
 

Może nim być szef lub kolega z pracy, zbyt wymagający nauczyciel albo 

uciążliwy sąsiad, a nawet ktoś, kto mieszka pod twoim dachem. Według badań 

1 na 25 osób to socjopata – człowiek bez sumienia, który gotowy jest zrobić 

wszystko, by osiągnąć swój cel. Socjopaci doskonale się maskują. Kiedy im 

się to opłaca, potrafią być sympatyczni. Często cieszą się dobrą opinią. Kiedy 

jednak wchodzimy z nimi w bliższe relacje, szybko okazują się toksyczni, bezwzględnie 

wykorzystują nasze dobre intencje, a spod ich wpływu ciężko się wyzwolić. Psycholog Martha 

Stout w swojej bestsellerowej książce udowadnia, że socjopaci są wśród nas. Nie są to wcale 

szaleńcy z horrorów, ale ludzie, z którymi często obcujemy na co dzień. Z tej książki dowiesz 

się, jak rozpoznać socjopatów, skąd się biorą i dlaczego odnoszą sukcesy. Odkryjesz stosowane 

przez nich techniki kamuflażu, a przede wszystkim poznasz 13 zasad radzenia sobie 

z socjopatą. Dzięki tej książce przestaniesz być bezbronny wobec ich manipulacji i intryg. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów 

w gminach wiejskich / Zbigniew Ostrach. - Kraków : Impuls ; Radom : 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, 2014 (sygn. 114945) 
 

W literaturze pedagogicznej występuje niedostatek publikacji dotyczących 

wpływu wielostronnych sytuacji społeczno – ekonomicznych na osiągnięcia 

szkolne dzieci i młodzieży. Stąd też monografia (…) z pewnością wypełni lukę 

w literaturze pedagogicznej i wzbogaci ją o nowe spojrzenie na znaczenie 

różnych uwarunkowań środowiskowych w uzyskiwaniu rezultatów 

szkolnych. Wartość recenzowanej pracy podnosi fakt przeprowadzonych badań w środowisku 

wiejskim, które często narażone jest na różnego rodzaju dysfunkcję edukacyjną wynikająca 

z zagrożeń społeczno – ekonomicznych rodziny wiejskiej.(…)należy z całą pewnością wyrazić 

pogląd, iż recenzowana monografia jest interesująca, przedstawia rzetelną wiedzę dotyczącą 

środowiskowych elementów funkcjonowania społecznego i ekonomicznego przyczyniających 

się do uzyskiwania przez dzieci i młodzież efektów szkolnych.(…) Z recenzji prof. dr. hab. 

Henryka Cudaka (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. 

Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Wyd. 2. - Kraków : 

Impuls, 2014 (sygn. 114946) 
 

Książka jest znakomitym kompendium wiedzy na temat wybranych zjawisk 

dotykających współczesną szkołę.?[...] publikacja wpisuje się w nurt dyskusji 

nad reformą edukacji i jej skutkami. Może stanowić leitmotiv dla dalszych 

poszukiwań twórczej edukacji, w której postulat indywidualizacji procesu 

nauczania i uczenia się oraz wychowania będzie zrealizowany. [...] to ważna pozycja dotycząca 

szkolnej rzeczywistości. Powinni po nią sięgnąć wszyscy, którzy zarówno zawodowo, 

naukowo, jak i praktycznie zajmują się edukacją, wychowaniem, kształceniem dzieci 

i młodzieży. Z recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Janusza Mastalskiego (źródło opisu: 

www.azymut.pl) 
 

Szkoła w zreformowanym systemie edukacji : zadania dyrektorów 

i organów prowadzących / Agata Piszko. - Stan prawny na 1 września 2017 r. 

- Warszawa : Wolters Kluwer, 2017 (sygn. 115118) 
 

Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem 

i wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów 

szkół i organów prowadzących. W pracy ukazano nie tylko proces związany 

z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, lecz także 

dokonano analizy porównawczej nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami. 

Dzięki temu czytelnik zdobędzie informacje, w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub 

obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę oraz czego należy unikać. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 

 

Szumiące przygody : opowiadania logopedyczne : podpowiedzi i zadania do 

sz wybrzmiewania / Patrycja Bilińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 

2015 (sygn. 114839) 
 

Szumiące przygody to zbiór przyjaznych opowiadań zawierających zabawy 

i ćwiczenia logopedyczne. Książka jest przeznaczona dla dzieci uczących się 

wymawiać głoskę sz i mających trudności z realizacją tego dźwięku. Razem 

z Szymkiem, głównym bohaterem, najmłodsi mają okazję pokonywać kolejne 
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etapy terapii. Zbiór może sprawdzić się jako ciekawe zadanie logopedyczne do poduszki. Poza 

walorami edukacyjnymi spełnia również funkcję motywacyjną i terapeutyczną. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Tajemnicze życie grzybów / Robert Hofrichter ; tł. Monika Kilis, Bartosz 

Nowacki. - Warszawa : Prószyński Media, 2017 (sygn. 115210) 
 

Nie są roślinami ani zwierzętami, najczęściej żyją w ukryciu. A jednak bez 

grzybów nie byłoby naszych lasów, klimatu, a może i w ogóle życia na Ziemi, 

takiego jakie znamy dzisiaj. Grzyby są panami świata, mają niezwykłe cechy, 

nawiązują zaskakujące sojusze, są pełne nierozwiązanych zagadek. Robert 

Hofrichter otwiera nam oczy na niewidzialny ekologiczny wszechświat, który 

rozciąga się pod naszymi stopami - i nie tylko tam! Książka nie jest 

leksykonem ani atlasem grzybów. Nie chodzi w niej o porady, jak zbierać i przyrządzać te – 

niekiedy smaczne, niekiedy podstępne – skarby lasów. Ma raczej na celu wprawić w zdumienie 

czytelników tym nieznanym kosmosem i jego fascynującymi zależnościami. Wybierzmy się 

więc na ekscytującą wędrówkę przez tajemniczy świat grzybów. Spotkamy w nim 

prawdziwych arystokratów i przebiegłych oszustów, pomocne sieci i oszałamiających 

mistrzów przemiany. Przede wszystkim jednak dowiemy się sporo o kontekście życia, 

o świecie pełnym symbiozy, partnerstwa i pomocnego wsparcia. (źródło opisu: 

www.azymut.pl) 
 

Totalnie zakręcone łamigłówki : nie dla leniwców! / [projekt i tekst: 

www.taglinescreative.com ; tł.: Krzysztof Kietzman]. - Ożarów Mazowiecki 

: Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2017 (115022) 
 

Uważacie się za pogromców zagadek? Jesteście gotowi, by stawić czoła 

totalnie zakręconym łamigłówkom? W tej książce znajdziecie nieszablonowe 

zagwozdki i zadania obrazkowe, które zbiją was z tropu i nie raz wprawią 

w konsternację. Jednego możecie być pewni! To nie zabawa dla leniwców! 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Totalnie zakręcone łamigłówki : nie dla nieopierzonych! / [projekt i tekst: 

www.taglinescreative.com ; tł.: Magda Chrobak]. - Ożarów Mazowiecki : 

Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2017 (115023) 
 

Uważacie się za pogromców zagadek? Jesteście gotowi, by stawić czoła 

totalnie zakręconym łamigłówkom? W tej książce znajdziecie nieszablonowe 

zagwozdki i zadania obrazkowe, które zbiją was z tropu i nie raz wprawią 

w konsternację. Jednego możecie być pewni! Lepiej nie być nieopierzonym! 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej / red. nauk. Mariusz Ausz, 

[et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

2017 (sygn. 115024) 
 

Turystyka inspirowana kulturą, a zwłaszcza turystyka historyczna, budzi coraz 

większe zainteresowanie ze strony organizatorów i animatorów edukacji. 

Posiada on bowiem potężny potencjał dydaktyczno-wychowawczy. Turystyka 

jako element edukacji uatrakcyjnia ją. Odwołuje się do wielu różnych źródeł 

poznania i doświadczania świata, przez co rozszerza i uwiarygadnia wiedzę. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 (sygn. 114840) 
 

Monografia adresowana jest - jako pomoc i inspiracja - do dyrektorów szkół, 

kadry nauczycieli i specjalistów, pracowników kuratoriów oświaty, organów 

prowadzących, jak również rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem oraz 

wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju potencjału uczniów 

z autyzmem w procesie edukacji. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Wolność, rozwój, demokracja / Leszek Balcerowicz ; [tłumaczenie tekstów 

zagranicznych Zbigniew Badura]. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone 

i Czarne, 2017 (sygn. 115130) 
 

Zbiór najważniejszych tekstów Leszka Balcerowicza z prasy polskiej 

i zagranicznej. Również tych z szuflady, nigdy nie publikowanych. Do tej pory 

teksty rozproszone, zebrane teraz w jeden tom, stały się znakomitym obrazem 

Polski i świata z ostatních lat. A autor nadaje takim pojęciom jak demokracja, 

kapitalizm, państwo socjalne właściwy sens, walcząc z zakłamywaniem tych określeń. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Wychowanie dziecka : w kierunku zdrowia i harmonii w sobie i świecie / 

Ewa Danuta Białek. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Psychosyntezy, 2014 
(sygn. 114864) 
 

Jest to wznowienie uzupełnionego wydania „Zrównoważonego rozwoju 

dziecka w świetle nowych wyzwań“ z 2008 roku (Oficyna Wydawnicza 

IMPULS).Jak pisze Autorka we wstępie: Książka jest hołdem dziecku we 

mnie, które przez lata przypominało mi, że wszystko co dotyczy mnie jest 

żywe, obecne, choć głęboko „zakopane“ i wymaga uwagi, a przede wszystkim wyjścia 

naprzeciw fundamentalnej potrzebie bezwarunkowej miłości i akceptacji jego obecności. 

Potrzebuje ono bowiem nieustannej troski o harmonijny (zrównoważony) rozwój i wspieranie 

zdrowia na wszystkich jego poziomach. Książka jest propozycją skierowaną do twórców 

programów edukacyjnych dla nauczycieli, także tworzenia edukacji rodziców - wychowania do 

zdrowia, aby po latach nie trzeba było terapii w wielu sferach życia, tym samym jest częścią 

całożyciowej edukacji. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla 

klas IV-VI szkoły podstawowej / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : 

Difin, 2016 (sygn. 115035) 
 

Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących 

gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi 

w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla 

nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera 

miniprogramy zajęć wychowawczych (obejmujące kilka scenariuszy) 

o tematyce ważnej dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Poszczególne 

tematy zajęć mogą być podejmowane według zaproponowanej w książce kolejności, albo też 

mogą być realizowane wybiórczo, w zależności od potrzeb grupy i celu wychowawczego. 

Oprócz nauczycieli z książki korzystać mogą psychologowie, pedagodzy i wychowawcy grup 

pracujący ze starszymi dziećmi w szkołach, poradniach, świetlicach (środowiskowych, 

socjoterapeutycznych) i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Wyklęta : poezja i miłość Mariny Cwietajewej / Anna Piwkowska. - 

Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2017 (sygn. 115036) 
 

Marina Cwietajewa to poetka wyklęta, zbuntowana, przekraczająca normy 

społeczne i poszukująca nowych dróg w poezji XX wieku. Przyjaciółka 

wielkich poetów swoich czasów, Borysa Pasternaka i Rainera Marii Rilkego, 

pozostawiła po tych niespełnionych miłościach wiersze i listy. Mogłaby być 

rosyjską Wirginią Woolf, gdyby nie Historia. Ta rzuciła ją najpierw na 

emigrację, potem pozwoliła powrócić do stalinowskiej Rosji w czasach Wielkiego Terroru, aż 

w końcu założyć pętlę na szyję w zapomnianym przez Boga i ludzi tatarskim miasteczku – 

Jełabudze. Nad losem Cwietajewej zamyśla się poetka Anna Piwkowska, autorka niedawno 

wydanego eseju biograficznego o innej legendarnej poetce Rosji, Annie Achmatowej. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-

Markwort ; przeł. Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra 

Literatura, cop. 2017 (sygn. 114865) 
 

Dzieci również mogą się wypalić. Presja, której podlegają, jest nie do 

wytrzymania. Muszą mieć perfekcyjną stylizację na występ w klasie, idealne 

oceny, a po zakończeniu lekcji i dodatkowej godzinie języka obcego już 

czekają na nie trener i nauczycielka gry na pianinie. Dzieci niemal całkowicie 

poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy się tylko sukces – i ponoszą tego bolesne 

konsekwencje. Doświadczony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codziennie 

diagnozuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrząsnąć i wywołać 

dyskusję na temat stresu, który towarzyszy najmłodszym. Nauka i chodzenie do szkoły 

powinny być dla nich przyjemnością. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od 

jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci 

we właściwym czasie sygnalizowały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania 

wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycznych, mających 

możliwość kształtowania świata. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa / pod red. Mai 

Wojciechowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017 (sygn. 115037) 
 

Zarządzanie jakością to podstawowe podejście w pracy współczesnych 

bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się 

nowe założenia, metody badań oraz praktyczne narzędzia wspierające wysoką 

jakość pracy instytucji bibliotecznych. W książce zaprezentowano 

wieloaspektowe ujęcie zarządzania jakością, prezentowane zarówno przez bibliologów, jak 

i praktyków bibliotekarzy, na co dzień zmagających się z koniecznością realizacji usług na 

najwyższym poziomie. Zaprezentowane artykuły zostały zgrupowane w trzech głównych 

zrębach: 1. Rekomendacje (prezentacja najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne 

i terminologiczne); 2. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych); 3. Studia 

przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji 

systemów jakości). Różnorodność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytelnika tom, może 

stanowić interesującą lekturę zarówno dla teoretyków bibliologii, bibliotekarzy bibliotek 

różnych typów oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, dopiero 

pozyskujących wiedzę z zakresu jakości usług bibliotecznych. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
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Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie / Borys Bołotow ; tł. Marcin 

Pracki. - Otwock : Altermed Wydawnictwo, 2013 (sygn. 115148) 
 

Akademik Bołotow to biolog, chemik, fizyk, który poświęcił ponad 40 lat życia 

na badania naukowe. Jego zrozumienie fizjologii człowieka i leczenia chorób 

to epokowy przełom w nauce. Medycyna przyszłości będzie opierać się na 

tezach Bołotowa, jego teorii komórkowego odmładzania organizmu i leczenia 

chorób deformacyjnych. Stosując jego system leczenia, w ciągu pół roku udało 

się zregenerować palce rąk i nóg po silnym odmrożeniu. Takich “cudów” w arsenale uczonego 

jest wiele. Zalecenia Borysa Bołotowa są jasne, proste i łatwe do przestrzegania. Każdy 

człowiek jest w stanie przygotować preparaty enzymatyczne i inne lekarstwa, aby wyleczyć się 

z najcięższych chorób. W niniejszym wydaniu legendarnej już książki akademika Bołotowa 

Czytelnik znajdzie informacje o jego nowych odkryciach. Oto niektóre z nich: 

– leczenie raka przy pomocy ciepła, 

– przekształcenie tkanek rakowych za pomocą regeneracji, 

– leczenie chorób narządów wewnętrznych z zastosowaniem efektu Bołotowa - Naumowa, 

– ratunek dla mięśnia sercowego dzięki zasadom fizyki eterowej. 

https://www.aleeko.pl/produkt/3418-ksiazka-zdrowie-czlowieka-w-niezdrowym-

swiecie-b-bolotow.html?gclid=CM23ytyk6NYCFUfgGQod_H4OAg 
 

Życie pasterza : opowieść z Krainy Jezior / James Rebanks ; tł. Adriana 

Sokołowska-Ostapko. - Kraków : Znak Litera Nova, 2017 (sygn. 115143) 
 

Książka Rebanksa to poruszająca historia człowieka, który wbrew trendom 

odnalazł spełnienie w prostocie życia i pokorze wobec natury. Opowieść 

o związku z rodzinną tradycją, wyjątkowym regionem oraz z naturą, która 

wyznacza rytm życia mieszkańców. Autor opisuje sposób życia niezmieniony 

od wieków, który całkowicie kontrastuje z otaczającą nas rzeczywistością, 

podporządkowaną zasadzie nieustannej zmiany. Książka Rebanksa to 

świadectwo ponad sześciusetletniej historii jego rodziny, rozgrywającej się na tle wzgórz, wsi 

i pastwisk w północnoangielskiej Krainie Jezior. (źródło opisu: www.azymut.pl) 
 

Życie zero waste : żyj bez śmieci i żyj lepiej / Katarzyna Wągrowska. - 

Kraków : Wydawnictwo Znak Litera Nova, 2017 (sygn. 115145) 
 

Pierwsza książka o zero waste w Polsce. „Kiedy pierwszy raz usłyszałam 

o ludziach, którzy nie produkują śmieci, myślałam, że to albo wielkie 

oszustwo, albo morderczy wysiłek. Nic bardziej mylnego! Zero waste to droga 

do lepszego życia. To kupowanie na targach i w małych sklepikach świeżych 

produktów bez opakowań, u sprzedawców, którzy ze zdziwieniem odkładają na bok foliowe 

torebki. To półki, na których stoją tylko szklane opakowania, to smak i zapach bez sztucznych 

dodatków. Wreszcie – to czas spędzany wspólnie na aktywnościach, które okazują się lepszym 

prezentem dla najbliższych niż kolejny niepotrzebny przedmiot. Zero waste to frajda z tego, że 

ja sama mogę zrobić coś dobrego i wielkiego dla przyszłych pokoleń. 

(źródło opisu: www.azymut.pl) 
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