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Książka nauczyciela i rodzica   



Głaskologia
Miłosz Brzeziński 

„Głaskologia” powinna być 
obowiązkową lekturą szkolną! To nie 
tylko pięknie wydana książka, ale swego 
rodzaju efektywna filozofia 
postępowania. Jest to lektura 
fascynująca, wciągająca i taka, która nie 
pozwala o sobie zapomnieć. Bogata 
merytorycznie, rzeczowa, dowcipna, 
mądra i konkretna. Momentami 
bezpardonowa. Na pewno 
nietuzinkowa.
Autor sprawnie balansuje między 
przykładami, wynikami najnowszych 
światowych badań a metaforami 
pomagającymi zapamiętać 
najważniejsze wnioski (…)

Źródło: https://miloszbrzezinski.pl/

https://miloszbrzezinski.pl/


Zaplątane nastolatki. Jak 
dobrze przeprowadzić córkę z 
dzieciństwa do dorosłości
Lisa Damour

(…) Napisałam tę książkę, by uświadomić 
wam, że życie z nastoletnią córką nie musi 
przypominać skomplikowanej zagadki czy 
labiryntu. Istnieje przewidywalny schemat 
rozwoju nastolatek, plan ich dorastania. 
Kiedy zrozumiemy, co denerwuje naszą 
córkę, nagle jej zachowanie nabierze 
sensu. Dysponując mapą nastoletniego 
dorastania, będziemy mogli z o wiele 
większą łatwością doprowadzić naszą córkę 
do dorosłości i sprawić, by stała się ona 
rozsądną młodą kobietą, jaką chcemy w 
niej widzieć.
Dr Lisa Damour

Źródło:  https://www.empik.com/

https://www.empik.com/


Literatura  dziecięca i młodzieżowa  



Jak zakochałem Kaśkę 
Kwiatek
Paweł Beręsewicz

Kiedy Jacek Karaś dostrzega u siebie 
pierwsze objawy zakochania, jest na to 
przygotowany – prędzej czy później to się 
musiało stać. Ponieważ jego wybranka nie 
wygląda na razie na szczególnie 
zakochaną, Jacek postanawia wziąć sprawy 
w swoje ręce i sam ją zakochać. 
Czy misternie ułożony plan zakochania 
Kaśki Kwiatek, inteligentnej dziewczyny z 
zasadami, powiedzie się?

Zabawna opowieść, nie tylko o pierwszej 
szkolnej miłości.

Źródło: https://www.znak.com.pl/

https://www.znak.com.pl/


Serce
Edmund de Amicis 

(…) Jedenastoletni bohater i narrator tego 
szczególnego, napisanego przed ponad 120 
laty, pamiętnika, Henryk Bottini, opowiada 
o swojej szkole, rodzinie, ważnych 
wydarzeniach, błędach, które popełniał, 
uczuciach, jakie przeżywał. Towarzysząc mu 
przez cały rok szkolny poznajemy jego świat 
- kochającą rodzinę, kolegów z klasy: 
szlachetnego Garronego, dzielnego 
Precossiego, zabawnego Mularczyka i wielu 
innych, a także oddanych uczniom 
nauczycieli oraz tętniące życiem ulice 
Turynu (…)

(…) Ta książka, jak żadna inna, powinna być 
czytana wspólnie. Może zachęci nas do 
rozmowy? Może skłoni do refleksji nad 
naszym własnym życiem i dzisiejszymi 
relacjami między dorosłymi i dziećmi? (…)

Źródło: https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


Książka w wolnej chwili   



Molekuły emocji
Janusz Leon Wiśniewski

(…) to pełen refleksji, przenikliwości i 
intymności zbiór opowiadań o lękach, 
pragnieniach, tęsknotach i codziennych 
dramatach... Czasem wydaje nam się, 
że otaczająca nas rzeczywistość zmusza 
do podejmowania trudnych decyzji, że 
ludzie napotykają te same problemy, 
żyją tym samym "ustabilizowanym" 
życiem. Czy właściwie znamy całą 
prawdę o dzisiejszym człowieku? Czy 
dokładnie wiemy czego pragnie, czego 
się boi, o czym myśli i do czego dąży? 
Trzeba wiele subtelności i empatii by 
dotrzeć do głębi, do magii, która ukryta 
jest w każdym z nas, nie poddawać 
ocenie tego co powierzchowne (…)

Źródło: https://merlin.pl/

https://merlin.pl/


Tatiana i Aleksander
Paullina Simons

Kiedy Tatiana ucieka z wyniszczonego wojną 
Leningradu, by zacząć nowe życie w Ameryce, ma 
osiemnaście lat i jest oczekującą dziecka wdową. 
Jednak duchy przeszłości nie dają jej spokoju. 
Obsesyjnie dręczy ją przeczucie, że mąż, major 
Armii Czerwonej Aleksander Biełow, żyje i 
potrzebuje pomocy... Tymczasem w oddalonym o 
tysiące mil Związku Radzieckim Aleksander 
cudem unika egzekucji i zostaje mianowany 
dowódcą batalionu karnego. Chociaż rekruci 
mają nikłe szanse na przeżycie, Aleksander 
postanawia przeprowadzić swoich ludzi przez 
zrujnowaną wojną Europę. Przedziera się na 
Zachód w rozpaczliwej próbie ucieczki przed 
bezwzględną stalinowską machiną śmierci (…)

Źródło: https://www.empik.com/
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