Zofia Karaszewska, Sylwia Stano. Ada, to wypada!
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Ada, wypada Ci zabierać głos! Wypada Ci się wyróżniać, dbać
o siebie i zadawać pytania bez odpowiedzi. Czy wiesz, co
jeszcze? Poradniki dobrego wychowania dla panien dawno
odeszły do lamusa. Dziś dziewczynom – tym małym i tym całkiem dużym – wypada… robić wszystko, o czym marzą! Mają
prawo być sobą, rozwijać się i uczyć od najlepszych. Bohaterki tej książki wiedzą o tym najlepiej, bo same pokonały
niejedną przeszkodę. Teraz dzielą się swoimi doświadczeniami, a ich opowieści mogą być inspiracją i dla dziewczynek,
i dla chłopców. Swoje historie opowiadają: Ewa Błaszczyk,
Katarzyna Bonda, Marta Dymek, Irena Eris, Magdalena Fikus, Agnieszka Graff, Agnieszka Holland, Joanna Klimas,
Mela Koteluk, Olga Kozierowska, Katarzyna Kozyra, Ewa Łętowska, Katarzyna Miller, Marta Sziłajtis-Obiegło, Natalia
Partyka, Karolina Baca-Pogorzelska, Katarzyna Rosner, Beata Stelmach, Kamila Szczawińska, Dorota Wellman
i Agnieszka Więdłocha.

Wiesław Karolak. Arteterapia. Sacrum i profanum
Poradnik jest propozycją dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności
pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z książki
tej jak z przewodnika będą mogli korzystać wszyscy, którzy
prowadząc grupy, poszukują prostych i atrakcyjnych metod
pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.
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Autorzy kina europejskiego VII. Red. Patrycja Włodek, Kamila Żyto
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„Tom, który oddajemy w ręce czytelniczek i czytelników jest
już siódmym z międzywydawniczej serii, zainicjowanej
przez filmoznawców łódzkich w latach 90. i podjętej przez
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ w kolejnych dekadach.
Proponujemy autorskie interpretacje twórczości zarówno
reżyserów zasłużonych, niekiedy nieco niesłusznie zapomnianych, jak też przedstawicieli młodszego pokolenia, dotychczas nieobecnych w polskim piśmiennictwie naukowym. Wybrane kinematografie europejskie reprezentują
pary twórców, bohaterów tomu: Włochy – Amelio Gianni
i Valerio Zurlini, Hiszpanię Luis Garcia Berlanga i Juan Antonio Bardem, Szwecję Vilgot Sjöman i Bo Widerberg, Anglię
Jack Clayton i Joe Wright, Turcję Nuri Bilge Ceylan i Zeki Demirkubuz, Niemcy Werner Herzog i Margarethe von Trotta,
a Francję Leos Carax i Walerian Borowczyk”. Z recenzji prof.
dr. hab. Tomasza Nowaka

Joanna Kuciel-Frydryszak. Służące do wszystkiego
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Jak wyglądało życie służących, kobiet, których w przedwojennej Polsce było najwięcej? Wiejskie dziewczęta
często szły na służbę do miejskich rodzin. Z jednej
strony był to awans społeczny. Miały one możliwość
zobaczyć więcej, jeść lepiej i nauczyć się czytać. Czy
była to odpowiednia rekompensata za pracę od świtu
do nocy za grosze? Nieszanowne kobiety, którym nie
należał się urlop czy odpoczynek. Osoby bez których
dom mieszczan nie wyglądałby tak samo. Były one tam
bardzo potrzebne. Autorka podgląda życie służących
i zapisuje jak wygląda ich życie. Co robią, gdy mają wychodne? Co czują i jak się zachowują, gdy muszą oddać
swoje nieślubne dzieci? Jak zachowują się, gdy nikt ich
nie kontroluje?

Marek Krajewski. Dziewczyna o czterech palcach
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Poznaj tajemnice przedwojennej Polski. Rok 1922. Niebezpieczny czas przełomu. Na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej
bandy bolszewików sieją terror, zostawiając za sobą trupy mężczyzn i zhańbione kobiety. Na linii Lwów – Warszawa – Wolne
Miasto Gdańsk trwa bezwzględny wyścig wywiadów. Lwowski
śledczy Edward Popielski, zwany Łyssym, dostaje propozycję nie
do odrzucenia. By ocalić swoją karierę, musi wytropić okrutnego
bandytę i rozwiązać zagadkę podejrzanego samobójstwa. Wkracza w sam środek szpiegowskiej rozgrywki. Tu nie ma miejsca na
walkę z otwartą przyłbicą, życie i śmierć są tylko środkami uświęconymi przez cel, a gra toczy się o najwyższą stawkę – o zachowanie świeżo wywalczonej polskiej niepodległości. Każda chwila
wytchnienia może się okazać prowokacją, a każdy ruch ostatnim... Pierwsza powieść szpiegowska Marka Krajewskiego.

Joanna Czeczott. Petersburg Miasto snu
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W delcie Newy nad Zatoką Fińską leży miasto niezwykłe. Piotrogród. Leningrad. Petersburg. Dla jednych rajska kraina swobody
i oaza nowoczesności, dla innych miejsce bolesnych wspomnień, od których nie ma ucieczki. Joanna Czeczott prowadzi
czytelnika ulicami Petersburga, splatając przeszłość i teraźniejszość tego niezwykłego miasta. Car Piotr I, żelazną ręką pchający
zacofaną metropolię w stronę Zachodu. Dyrektor petersburskiego teatru, który w żółtym trykocie postanawia dołączyć do
trupy baletowej. Zrozpaczone matki, odwiedzające swoich synów w areszcie. Bananowe pokolenie lat 80., rozkochane w Putinie i pieniądzach swoich rodziców. Petersburg to przewodnik
po miejscu, które pomimo niezliczonych klęsk i wojen, zawsze
podnosiło się z upadku i z nadzieją spoglądało w przyszłość.

Joseph Campbell. Bohater o tysiącu twarzy

Słowa Campbella mają nadzwyczajne znaczenie, nie tylko dla
naukowców, lecz także dla szerszego grona ludzi, którzy uznają
za ważne dla swego życia przeszukiwanie mitologicznych ścieżek... „Bohater o tysiącu twarzy” to książka, dzięki której Campbell stał się sławny. Jest ona cudownym poszukiwaniem w starożytnych mitach bohaterskich odwiecznej walki człowieka
o tożsamość.
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Elena Ferrante. Genialna przyjaciółka

„Czasem zdarzają się jeszcze genialni pisarze. Nigdy nie zapomnę
chwili, w której odkryłem Elenę Ferrante” (Jonathan Franzen).
„Ferrante udało się to, co poza Umbertowi Eco nie udało się we
Włoszech po wojnie żadnemu z wielkich pisarzy mężczyzn – ani
Primowi Leviemu, ani Italowi Calvinowi, ani włoskim noblistom
poetom, Salvatoremu Quasimodo i Eugeniowi Montalemu, oraz
dramaturgowi Dario Fo. Zyskała wielką popularność wśród światowej publiczności” (Juliusz Kurkiewicz, Gazeta Wyborcza).
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Sześćdziesięcioletnia Elena Greco dowiaduje się, że Lila, jej przyjaciółka z czasów dzieciństwa, zniknęła bez śladu. Elena przypuszcza, że przyjaciółka wprowadziła w życie swoje odwieczne pragnienie zniknięcia ze świata, w którym żyła, usunąwszy przedtem
wszelkie ślady swego istnienia. Chcąc znaleźć wytłumaczenie dla
tego gestu, Elena postanawia opowiedzieć niezwykłą historię ich
przyjaźni. I tu rozpoczyna się podróż w przeszłość, która przeniesie czytelnika w lata 50. ubiegłego wieku, na przedmieścia Neapolu. Niezwykła opowieść o przyjaźni i dążeniu do wyrwania się
z rzeczywistości zdominowanej przez biedę, ciemnotę i przemoc.

Anna Bikont. Sendlerowa w ukryciu
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W 2001 roku przyjechała do Polski grupa amerykańskich uczennic, które
napisały sztukę o Polce ratującej w czasie wojny żydowskie dzieci. Z dnia
na dzień po latach zapomnienia Irena Sendlerowa stała się bohaterką
mediów i symbolem wszystkich tych, którzy mieli odwagę sprzeciwić się
złu. Do zorganizowania pomocy potrzebny był sprawnie działający system, pieniądze i siatka zaangażowanych osób, gotowych zaryzykować życie. Jak wspominał profesor Bartoszewski, „łatwiej było znaleźć mieszkanie do przechowania skrzyni broni niż dla jednego Żyda”. Irena Sendlerowa, kobieta, która niewątpliwie robiła rzeczy wielkie, zasługujące na
podziw, i to w najtrudniejszych czasach, wyłania się w tej książce powoli
spośród grona ludzi, których złączył wspólny los – ratujących i ratowanych. Tych, którzy udzielali schronienia, i tych, którzy schronienia szukali.
To opowieść o niezwykłych Polkach i uratowanych przez nie setkach
dzieci.

Jakub Żulczyk. Wzgórze psów
Jakub Żulczyk - pisarz, scenarzysta i felietonista, współtwórca serialu „Belfer”
i autor kultowych powieści „Zrób mi jakąś krzywdę” oraz „Ślepnąc od świateł`”- powraca w nowym, zaskakującym thrillerze. Niewielka, zimna i ciemna
mazursko-warmińska miejscowość Zybork. Do domu despotycznego ojca po
utracie pracy w Warszawie wraca Mikołaj wraz z żoną. W Zyborku zginęła
pierwsza dziewczyna Mikołaja, miastem rządzi mafia dowodzona przez Kalta,
a bez śladu przepada coraz więcej ludzi. Żona Mikołaja, dziennikarka, chce
rozwiązać wszystkie te zagadki.
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Jacek Hołub. Żeby umarło przede mną : opowieści matek niepełnosprawnych dzieci
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„W latach 2008–2017 za niepełnosprawne uznano 218 tysięcy dzieci. Część z nich, tych najciężej chorych i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, pozostanie dziećmi do końca
życia. Aż do śmierci będą potrzebowały pomocy przy wykonywaniu najprostszych czynności: myciu, jedzeniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Napisałem tę książkę, by pokazać,
co ich matki przeżywają na co dzień. Bardzo rzadko słyszymy
ich głos. Nikt nie jest w stanie opowiedzieć, co czuje żona porzucona przez męża z powodu wady genetycznej ich córki.
Matka próbująca opanować atak szału niepełnosprawnego
intelektualnie dwudziestopięciolatka. Kobieta patrząca na wijące się z bólu kilkumiesięczne niemowlę. Żegnająca dziecko
w szpitalnej kostnicy. Nikt oprócz nich samych. Ta książka to
opowieści pięciu kobiet. Spisywałem je przez rok. Z pewnością by nie powstała, gdyby nie moje osobiste doświadczenie”
- Jacek Hołub

Fascynującą cechą człowieka jest jego ciekawość. Dociekanie istoty rzeczy. Umiejętność zadawania pytań.
I poszukiwanie odpowiedzi. Ta książka przypomina
o wielkich pytaniach stawianych w psychologii. Wielkich, a także tych nieco mniejszych. Pytaniach, na temat człowieka i świata, w którym ten człowiek żyje.
Pytania nieraz przez lata pozostają te same, lecz odpowiedzi ulegają nieuchronnym zmianom. Zmienia
się świat, który nas otacza, zmieniają się również metody badawcze i sposób myślenia badaczy, a ich najważniejsze ustalenia dotyczące tego, kim jesteśmy
i jacy jesteśmy, znajdują się właśnie tu – w tym tomie.
www.smakslowa.pl

