Międzynarodowy Dzień Pisarza i Pisarek
Książki:

Kownacka : ta od Plastusia / Olga Szmidt. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne,
2016.
(Biografie)
Hasła przedmiotowe: Kownacka, Maria (1894-1982), Pisarze polscy - biografie –
20 w, Literatura dziecięca polska - historia - 20 w
Sygnatura: II 167438
Jest to opowieść o kobiecie, która pomimo wielu trudności wybrała własną ścieżkę
życiową i stała się autorką dziecięcych bestsellerów, między innymi: „Kajtkowych
przygód” i „Plastusiowego pamiętnika”. Maria Kownacka kochała opowieści i
przyrodę, prowadziła szkółkę dla dzieci, pracowała w bibliotece naukowej, należała
do zespołu „Promyka” i tworzyła Teatr Baj.

Moje fascynacje / Mariola Pryzwan w rozmowach z Agatą Rokicką. - Wydanie II. Szczecin : Wydawnictwo Hogben : na zlec. Oficyny R, 2016.
Hasła przedmiotowe: Pryzwan, Mariola (1963- ), Artyści polscy, Pisarze polscy,
Wywiad dziennikarski
Sygnatura: I 28274
Mariola Pryzwan to biografistka, bibliotekarka, autorka wielu ciekawych i
zaskakujących, złożonych ze wspomnień biografii: Władysława Broniewskiego,
Zbigniewa Cybulskiego, Marii Dąbrowskiej, Anny German, Anny Jantar, Marii
Kownackiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Haliny Poświatowskiej.
Pisarka o swoich bohaterach wie naprawdę dużo. Często są to rzeczy nieznane,
czasem szokujące, po prostu fascynujące…

Wanda Chotomska : nie mam nic do ukrycia / Barbara Gawryluk. - Warszawa :
Marginesy, 2016.
Hasła przedmiotowe: Chotomska, Wanda, Pisarze polscy - biografie - 20 w,
Biografie, Literatura dziecięca polska - 20 w, Literatura młodzieżowa polska - 20 w.
Sygnatura: II 166652
Książka przedstawia ciekawą biografię Wandy Chotomskiej – jednej z najbardziej
znanych polskich pisarek, twórczyni literatury dziecięcej. To autorka książek,
wierszy, piosenek, sztuk teatralnych, kabaretów i słuchowisk. Wanda Chotomska
przypomina czytelnikom, w jaki sposób literaci radzili sobie z cenzurą, opowiada o
wojennym dorastaniu, absurdach PRL-u, przyjaźni z Mironem Białoszewskim, życiu
rodzinnym i o swoich najważniejszych bohaterach literackich. Publikację wzbogacają
liczne ilustracje z książek bohaterki oraz jej fotografie.

Czasopisma:

Joanna Papuzińska – kiedyś mała bohaterka, dziś wielki autorytet / Ines
Załęska-Olszewska // Guliwer. – 2019, nr 1 s. 19-27.
Tematem opracowania jest postać Joanny Papuzińskiej, autorki książek dla
dzieci. Autorka artykułu przybliża nie tylko życiorys pisarki, ale także opisuje
jej utwory i porównuje je z wypowiedziami samej autorki. Dodatkowo zwraca
uwagę na aspekt edukacyjny opisanych tekstów.

Trzy pomysły na omawianie twórczości Zbigniewa Herberta / Dariusz
Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 3 s. 97-108.
Publikacja zawiera propozycję trzech scenariuszy lekcji przybliżających postać
i twórczość Zbigniewa Herberta. Propozycja może stanowić doskonałe źródło
inspiracji dla nauczycieli języka polskiego na zajęcia z młodzieżą.

Spotkanie z pisarzem w naszej szkole / Anetta Oleśkiewicz // Życie Szkoły.
– 2014, nr 6 s. 97-18.
Opracowanie stanowi relację ze spotkania z Andrzejem Grabowskim –
kawalerem Orderu Uśmiechu oraz autorem książek dla dzieci w Górkach
Dużych. Artykuł polecamy jako inspirację dla wszystkich tych, którzy właśnie
organizują podobne spotkanie w swojej szkole.

Opracowały: Aldona Zimna Róża Pomiecińska
Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

