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Książka nauczyciela i rodzica   



Jesteś ważny, Pinku! 
Książka o poczuciu własnej wartości 
dla dzieci i dla rodziców trochę też
Młodnicka-Kornaś Urszula, Waligóra Agnieszka

"- Cześć, jestem Pink!

- Cześć, Pinku. Kim jesteś?

- Nie wiem.

- Jak to nie wiesz? Zastanów się chwilkę.

- Jestem taki jak wszyscy.

-Nie, jesteś unikalny.„

Ty też jesteś unikalny, wiesz? Każdy z nas jest. Takiego 
drugiego Ciebie nie ma nigdzie na świecie. Dlatego jesteś 
jedyny i niepowtarzalny. Co nie znaczy, że idealny. Masz 
zalety i wady. Każdy z nas je ma. To one nas budują. One 
sprawiają, że jesteśmy wartościowi tacy, jacy jesteśmy. Tak 
jak Pink - Twój nowy przyjaciel.

Pink to mały stwór, który wciąż rośnie. Jest trochę nieśmiały i 
nie zawsze pewien, czy to, co myśli i czuje, jest dobre. Boi 
się swoich słabych stron, bo jeszcze nie wie, że powinien je 
zaakceptować. Zastanawia się, czy jest tak samo ważny jak 
inni. Obserwuje siebie i stara się ze sobą zaprzyjaźnić.

Pomóż Pinkowi uwierzyć w siebie, a wtedy on pomoże Ci 
zrobić to samo!

Źródło: https://www.empik.com
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Jak zrozumieć się w 

rodzinie
Monika Szczepanik

Książka o tym, jak zazwyczaj mówimy do siebie, dlaczego 

często jesteśmy nieskuteczni w komunikacji i co zrobić, by 

dogadać się w rodzinie.

Autorka jak reżyser filmowy śledzi przebieg zwykłych 

rodzinnych wydarzeń, które często przeradzają się w małe 

dramaty, kłótnie bez celu, frustracje i nerwy. Nagle woła 

"STOP" i analizuje, co właściwie się stało. Dzięki temu 

możemy przyjrzeć się własnym zachowaniom i 

komunikatom, odkryć faktyczne potrzeby oraz prześledzić 

punkty, w których rodzi się konflikt i niezrozumienie.

Książka napisana jest prostym językiem, bo komunikacja 

w rodzinie powinna być prosta. Zamiast udawać, 

oczekiwać, robić uniki - lepiej nauczyć się mówić jasno o 

swoich uczuciach i potrzebach. Ważne, by umieć je 

również dostrzegać u innych.

Źródło: https://www.ksiazki-medyczne.eu
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Literatura  dziecięca i młodzieżowa  



Małe Licho i lato z diabłem
Marta Kisiel

Rozpoczyna się czas najwspanialszych 

przygód — wakacje! 

I to przygód nie byle jakich, bo tym razem 

Licho nie daje się zostawić w domu i 

wspólnie z Bożkiem, świeżo upieczonym 

absolwentem klasy trzeciej, wyrusza z 

namiotem na znajomą polanę pośrodku 

lasu, w którym czają się tajemnice, zarówno 

bardzo stare, jak i te zupełnie nowe...

Źródło: https://lubimyczytac.pl
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Dom na kurzych 

łapach 
Sophie Anderson

Magiczny świat, w którym budząca grozę „Baba Jaga” spotyka „Anię 

z Zielonego Wzgórza”

Fantastyczna baśń o przeznaczeniu i sile przyjaźni oraz rodzinnych 

więzów.

Dwunastoletnia Marinka mieszka z babcią w niewielkiej chatce. Co 

może być w tym niezwykłego? Cóż, nie każdy mieszka z prawdziwą 

Babą Jagą w domu na kurzych łapach, który co chwilę wędruje w 

inne miejsce. Może ukrywać się w ciemnym lesie, lub przycupnąć 

pod szczytem wysokiej góry, gdzie nikt go nie znajdzie. Nikt z 

żywych.

Babcia jest Strażniczką Bramy pomiędzy światami i wskazuje drogę 

umarłym. Marinka czuje się przez to bardzo samotna. Jak ma 

znaleźć przyjaciela, mieszkając w domu, który wciąż ucieka od ludzi 

pełnych życia?

Kiedy poznaje dziewczynkę ze świata umarłych postanawia 

pielęgnować tę przyjaźń wbrew wszystkim zasadom. Przez jej 

decyzję Baba Jaga znika w tajemniczych okolicznościach. Marinka 

musi wykazać się teraz odwagą i odnaleźć ukochaną babcię po 

drugiej stronie Bramy. Dom na kurzych łapach ma jednak zupełnie 

inne plany.
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Książka w wolnej chwili   



Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa 

dyktatura 

Kai Strittmatter

W XXI wieku dyktatura przyjmuje zupełnie nowe —

cyfrowe oblicze. Prekursorem są Chiny, które choć od 

dawna są jednym z motorów światowej gospodarki, to 

wciąż pod względem ideologicznym pozostają krajem 

autorytarnym. W ostatnim czasie, pod rządami Xi 

Jinpinga, najpotężniejszego od czasów Mao przywódcy 

partii i państwa, autorytaryzm zyskuje tam nowy wymiar.

Chiny śmiało wkraczają w świat i konkurują z Zachodem, 

korzystając przy tym z baz danych i sztucznej inteligencji, 

jak żaden inny rząd. Dzięki najnowszym osiągnięciom 

techniki partia próbuje stworzyć najlepszy na świecie 

system obserwacji. Celem jest kontrola chińskiego rządu 

nad wszystkim. Nad tym, co to dla nas oznacza, 

zastanawia się Kai Strittmatter, wieloletni korespondent 

„Süddeutsche Zeitung” w Pekinie.
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Pandemia. Raport z frontu
Kapusta Paweł

Nowa książka autora bestsellerów "Gad" i "Agonia", 
finalisty Grand Press i Nagrody im. Kapuścińskiego, 
laureata Nagrody im. Torańskiej

Pandemia zmieniła życie większości z nas.

Dziś żyjemy w rzeczywistości, którą staramy się oswoić 
mianem „nowej normalności”.

Co działo się na linii frontu podczas pierwszej fali 
zachorowań na koronawirusa?

Jak wyglądały te pełne napięcia, obaw i dramatów dni?

Jak sobie radzili ratownicy medyczni, pielęgniarki, 
diagności laboratoryjni – osoby bezpośrednio stawiające 
czoła nowemu zagrożeniu i walczące o życie i zdrowie 
innych?

Pracownicy hospicjów, sprzedawcy w dyskontach, 
funkcjonariusze służby więziennej, listonosze, pracownicy 
zakładów pogrzebowych, nauczyciele, w końcu pacjenci –
zarówno ci zmagający się z koronawirusem, jak i cierpiący 
z powodu innych chorób oraz utrudnionego dostępu do 
lekarzy… ich życie też stanęło na głowie.

Przeczytajcie tę mocną, chwilami wstrząsającą i do bólu 
prawdziwą reporterską relację Pawła Kapusty, który 
dokumentował przebieg pandemii w Polsce od jej 
oficjalnych pierwszych chwil. To opowieść z wielu 
perspektyw. Również osobistej, bo w sierpniu koronawirus 
dopadł także jego.

Uzupełnieniem są pogłębione wywiady z "twarzami" walki 
z pandemią: ministrem zdrowia, profesorem Łukaszem 
Szumowskim oraz profesorem Krzysztofem Simonem. 
Głos zabierają także profesorowie Witold Orłowski i Marcin 
Król.
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