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KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

Mary Beard, Partenon, Dom Wydawniczy Rebis
Niszczejące przez kilka stuleci ruiny były milczącym świadkiem (a
niejednokrotnie także „aktywnym uczestnikiem”) wielu wydarzeń, składających
się na burzliwe dzieje Aten, Grecji, czy w szerszej perspektywie – całej Europy.
Trud opisania liczącej blisko dwa i pół tysiąca lat historii domu
chryzelefantynowego posągu Ateny Partenos wzięła na swoje barki chyba
najbardziej charakterystyczna postać europejskich badań nad starożytnością.
Jest nią znana także polskiemu czytelnikowi angielska filolog klasyczna, profesor
Uniwersytetu w Cambridge – Mary Beard, autorka takich prac, jak „Pompeje –
życie rzymskiego miasta” (2010), czy „SPQR – historia starożytnego Rzymu” (2016).
Treść pracy podzielona została na siedem części, rozbitych na krótsze podrozdziały. Warto w tym
miejscu wspomnieć, iż omawiana praca nie stanowi hermetycznego studium na temat archeologii i
architektury. Główny nacisk położony został na kwestie postrzegania Partenonu na przestrzeni
wieków przez kolejne pokolenia odwiedzających go uczonych, ludzi kultury, władców, na zwykłych
turystach kończąc. Oczywiście na kartach kolejnych rozdziałów nie brakuje ciekawostek na temat
budowy, założeń architektonicznych, czy nawet złudzeń optycznych, jakie zastosowali wznoszący
świątynię Ateny projektanci i wykonawcy tego projektu. Dokładnie poznajemy także dekorację
Partenonu ze szczególnym uwzględnieniem monumentalnego posągu Ateny, wykonanego ze złota i
kości słoniowej przez Fidiasza (s. 149-151), czy też fryzu (zwanego w literaturze panatenajskim, choć
angielska filolog klasyczna przedstawia także inne koncepcje na temat jego interpretacji).
Beard jednak postrzega Partenon jako symbol – nośnik pewnych idei, z których wyrosła europejska
cywilizacja. Dobitnie ukazuje to stwierdzenie, że gdybyśmy rozpatrywali wzniesiony na Akropolu
przybytek jedynie przez pryzmat wartości historycznej to musielibyśmy uznać wyższość innych,
znacznie lepiej zachowanych helleńskich zabytków i świątyń. Lecz to właśnie Partenon jest tym
sanktuarium, które „rozbudza namiętności i sprawia, że interweniują rządy” (s. 29). Wszystkie
wspomniane w tym akapicie kwestie poruszone zostały na kartach rozdziału pierwszego,
zatytułowanego (jakże dobitnie!) – „Dlaczego Partenon wyciska łzy wzruszenia”.
Tematyka kolejnych, następujących po sobie rozdziałów zogniskowana została na poszczególnych
odcinkach chronologicznych i postrzeganiu Partenonu na przestrzeni wieków. Beard przytacza tutaj
liczne relacje podróżników, pisarzy i duchownych, którzy wzmiankowali w swoich traktatach Akropol i
samą świątynię Ateny. Rozpoczyna swoją narrację oczywiście od czasów antyku i relacji Pauzaniasza,
zawartej w jego „Wędrówkach po Helladzie”. Za szczególne uważa autorka wystąpienie Michała
Choniatesa, który został arcybiskupem Aten i wygłosił w Partenonie swoje kazanie inauguracyjne.
Wygłoszenie tejże homilii (ok. 1175 r.) – jak konstatuje ze smutkiem Beard – to jedyna uroczystość,
która miała swój przebieg w murach dawnej świątyni Ateny i o której możemy „cokolwiek
powiedzieć” (s. 59). Nie posiadamy bowiem żadnych wzmianek na temat obrzędów, które miały tam
miejsce w starożytności...

Sporo miejsca poświęciła Beard trwającemu już z górą dwieście lat konfliktowi, dotyczącemu tzw.
Marmurów Elgina, czyli wywiezionych z Aten w początkach XIX wieku elementów architektonicznych i
rzeźb, o których zwrot ubiega się strona grecka od 1833 roku. Opisuje go jednak w sposób dość
obiektywny i zdaje się nie zajmować w tej materii żadnego stanowiska. Lektura zapozna nas również z
historią Aten w okresie klasycznym, tworząc niejako kontekst dla zrozumienia czym był Partenon dla
samych Greków. Ostatni rozdział poświęcony został nowemu Muzeum Akropolu, które zostało
udostępnione zwiedzającym w czerwcu 2009 roku. Cały tok narracji został przeprowadzony w sposób
niezwykle wartki i okraszony został ogromną ilością anegdot oraz poczuciem humoru.
Książka Mary Beard jest bezwzględnie warta uwagi. Jest ona nie tylko dobrą książką historyczną i
popularyzatorską, ale także zwyczajnie interesującą, napisaną z polotem i pasją opowieścią o
najważniejszym zabytku starożytnej Grecji.
Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna, Wydawnictwo PWN
W zeszłym roku jednym z powracających motywów i mitów w polskich szkołach
był tzw. niebieski wieloryb, gra, która prowadzić miała do samookaleczeń, a
nawet samobójstw. Ostrzegało przed nią nawet Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Niebieski wieloryb okazał się być jednak jedynie kolejną mutacją
odwiecznej historyjki o tym, jak na młode, niewinne istoty czyha zło, próbując
je sprowadzić na złą drogę, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci.
Stała się ona znana nie przez to, że czaiła się w mrocznych zakątkach internetu i
rozprzestrzeniała się wśród młodzieży, a dlatego, że zaczęły o niej pisać media.
Gdy pytałem uczniów, czy słyszeli o wielorybie zanim zaczęły o nim pisać media, odpowiedź zawsze
brzmiała nie. Niebieski wieloryb był w istocie tzw. medialnym mitem, mutacją czarnej wołgi i
dziesiątków podobnych opowieści.
Czy była w tej historii choć krzta prawdy? Wydaje się, że tak. Czy więc można ją nazwać mitem? W
dzisiejszym świecie mity są albo odległymi opowieściami o dawnych bogach i herosach, albo czymś,
co się dementuje, czymś równoznacznym z fałszem. Przekonanie o tym, że mit opiera się na
nieprawdzie rozwiewa w swojej książce Mitologia współczesna Marcin Napiórkowski, polski semiotyk
kultury, tj. badacz kulturowych kodów. Autor z pewnością nie jest wam obcy. Prowadzi on bowiem
nie tylko autorskiego bloga, ale publikuje też wiele felietonów i artykułów w różnych mediach od
Tygodnika Powszechnego po Gazetę Wyborczą i Krytykę Polityczną. Nikogo więc nie zdziwi tematyka,
której poświęcona jest książka. Warto tu dodać, że Mitologia współczesna jest drugim, uzupełnionym
wydaniem książki opublikowanej pierwotnie w 2013 roku.
Książka Napiórkowskiego jest w istocie zbiorem tekstów, które pojawiły się wcześniej w innych
wydawnictwach, czy to naukowych, czy bardziej popularnych. Autor zaczyna od przedstawienia
wyników swojego śledztwa na temat zbierania plastikowych nakrętek i analizy różnego rodzaju
mitów, które wokół tego wyrosły. Następnie dowiadujemy się czegoś na temat łowców organów
czyhających na nasze pociechy. Kolejny rozdział poświęcony jest fake newsom i temu jak bardzo
medialna rzeczywistość odbiega od… rzeczywistości. Później dowiadujemy się, jak i dlaczego karierę
(głównie medialną) zrobiło w polskich gimnazjach gra w „słoneczko”. Następnie autor konfrontuje
czytelników z polskimi mitami kulinarnymi związanymi z kebabami i restauracjami wietnamskimi. W
następnym zmaga się z kwestią pamięci historycznej na przykładzie Reduty Ordona, a później,
kontynuując temat analizując działalność Instytutu Pamięci Narodowej. W dalszej części poznajemy
również mity związane z Adamem Małyszem, muzyką oraz wymarzonym urlopem. Na koniec autor
wypowiada się też w kwestii przyszłości i mitów z nią związanych.

Mitologia współczesna napisana jest w zajmujący sposób. Jest to zasługą nie tylko narratorskiego
talentu autora, ale również w pewnym stopniu doboru dobrze nam znanych tematów. Przedstawione
w nim wyniki podjętych przez niego analiz pogłębiają zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. W
każdym przypadku autor szuka sedna, czyli sensu opowieści i sposobu ich przedstawiania. Czasem
można się zastanawiać, czy przedstawionych zjawisk nie dałoby się wyjaśnić również inaczej. Nie
znaczy to jednak, że analizy autora są błędne. Również naukowcy znajdą tu coś dla siebie. Przekonuje
on bowiem, że dementowanie fałszywych twierdzeń nie wystarczy, by stworzyć społeczeństwo
podejmujące decyzje w oparciu o naukowe fakty. Konieczne jest tworzenie własnych zgodnych z
rzeczywistością mitów, które wyprą te nieprawdziwe.
Mitologia współczesna to popularyzacja na najwyższym poziomie. Autor nie dość, że przedstawia
wyniki prowadzonych przez siebie badań w sposób zajmujący i przypominam nam o tym, czym jest
mit, ale nade wszystko pokazuje nam, że rzeczywistość jest znacznie głębsza, niż na co dzień ją
postrzegamy. Jeśli ktoś uważa, że humanistyka nie jest nikomu potrzebna, Marcin Napiórkowski
wyprowadza go z błędu. A wszystko to bez zbędnego nadęcia i używania niepotrzebnie
skomplikowanego języka.
Alex Bellos, Alex po drugiej stronie lustra. Jak liczby odzwierciedlają życie, a
życie odzwierciedla liczby, Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Matematyka jest niczym dowcip. Całkiem poważnie! Każdy dowcip trzeba
załapać i podobnie trzeba załapać rozumowanie matematyczne. I tu, i tu mamy
do czynienia z takim samym procesem myślowym. Dowcipy są krótkimi
opowieściami składającymi się z wprowadzenia i puenty. Słuchamy ich uważnie,
by się na końcu roześmiać.
Rozumowanie matematyczne również jest opowieścią z wprowadzeniem i
puentą. Oczywiście jest to opowieść innego rodzaju, w której występują liczby, figury, symbole i
formuły. Taką matematyczną narrację zwykle nazywamy dowodem, a puentę – twierdzeniem.
Studiujemy dowód uważnie aż wreszcie dochodzimy do jego konkluzji. Szast prast! Coś podobnego!
Neurony szaleją! Przypływ intelektualnej satysfakcji wynagradza nam cały trud i uśmiechamy się.
Ha-ha! w przypadku dowcipu i aha! w przypadku rozumowania matematycznego wyrażają w gruncie
rzeczy przeżycie tego samego rodzaju – to właśnie między innymi sprawia, że matematyka tak
fascynuje i wciąga.
Podobnie jak najzabawniejsze puenty, najpiękniejsze twierdzenia ukazują coś, czego się nie
spodziewaliśmy. Odsłaniają przed nami nową ideę, nową perspektywę. W przypadku dowcipów
wybuchamy śmiechem; w przypadku rozumowania matematycznego zapiera nam dech z podziwu.
Zafascynowany od dzieciństwa matematyką Alex Bellos w swojej książce również stara się nas
zaskakiwać. Pokazuje, że najbardziej zdumiewająca cecha matematyki polega na tym, że była i nadal
jest niesamowicie skuteczna jako narzędzie umożliwiające nam poznanie tego, co nas otacza. Nasza
cywilizacja zawdzięcza swój rozwój odkryciu prostych figur, jak okręgi i trójkąty, które początkowo
wyrażano graficznie, a później w języku równań. Jest najbardziej imponującym i mającym najdłuższą
tradycję przedsięwzięciem w ludzkich dziejach.

Ed Yong, Mikrobiom, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zwykle mikroby kojarzą nam się z chorobami. Odkąd odkryliśmy je i ustaliliśmy, że
część z nich wywołuje różne schorzenia, nieustannie z nimi walczymy. Używanie
antybakteryjnych substancji i odkażanie wszystkiego sprawiło, że jesteśmy
zdrowsi, prawda? Jeszcze niedawno odpowiedź na to pytanie była jednoznaczna.
Dziś coraz większa rzesza naukowców mówią, że niekoniecznie. W ostatnich latach
zebraliśmy wiele dowodów na to, że nadmierna czystość, w tym nadużywanie
substancji antybakteryjnych i antybiotyków, ma swoje negatywne konsekwencje.
Tylko nieliczne mikroby są bowiem naszymi wrogami. Większość z nich żyje z nami w harmonii, a
nawet pomaga nam. Naszą skórę, wnętrza naszych ust i cały układ pokarmowy zamieszkują
niezliczone ich rzesze. Antybiotyki zaś i inne substancje dziesiątkują je i zmuszają do kolonizowania
nas od nowa. Proces ten niestety nie zawsze idzie zgodnie z planem. Naruszenie mikrobowej
równowagi po wyeliminowaniu jednej choroby może prowadzić do kolejnej, w tym do wielu – jak się
wydaje – schorzeń chronicznych.
O tym fascynującym świecie opowiada „Mikrobiom” Eda Yonga, znakomitego brytyjskiego
dziennikarza naukowego i popularyzatora nauki, autora znanego bloga „Not Exactly Rocket Science”.
Lata pisania o nauce na blogu i w prasie sprawiły, że książkowy debiut Yonga czyta się znakomicie.
Przystępnym językiem opowiada on tak o historii odkrywania nas jako ekosystemu dla mikrobów, jak
i najnowszych ustaleniach w tym zakresie. Historia ta nie jest zamknięta. Wręcz przeciwnie. Wydaje
się, że jesteśmy dopiero na samym początku drogi do zrozumienia skomplikowanych interakcji
między nami i zamieszkującymi nas mikroskopijnymi organizmami. Przeto nie ma wątpliwości, że
niektóre przedstawione w książce tezy mogą szybko się zdezaktualizować. Czy rzeczywiście
„epidemia” alergii, to wynik zbyt higienicznego życia i dziesiątkowania naszego mikrobiomu? A inne
choroby? To popularne dziś hipotezy, ale czy wytrzymają próbę czasu? Poczekamy, zobaczymy.
Nie zmienia to faktu, że „Mikrobiom” Yonga w atrakcyjnej formie podsumowuje to, co wiemy
(czasem co zdaje nam się, że wiemy) na temat mikroskopijnych organizmów, które żyją w nas (i na
nas) oraz złożonych relacji między nimi samymi, a także między nimi a nami. Książka jest też kopalnią
ciekawostek. Czy wiedzieliście, że nasza prawa ręka współdzieli z lewą jedynie jedną szóstą
mikrobów? Albo że Wolbachia manipuluje życiem seksualnym owadów, które kolonizuje?
O ile do samego Yonga nie można mieć żadnych większych zastrzeżeń, inaczej jest z polskim
tłumaczeniem. Choć właściwa redakcja naukowa pozwoliła uniknąć terminologicznych pomyłek, to
przynajmniej w kilku miejscach książki przydałoby się podszlifować warstwę językową. Szkoda też, że
oryginalny angielski tytuł nawiązujący do twórczości Walta Whitmana, zastąpiono zupełnie
bezbarwnym „Mikrobiomem”. Rozumiem, że większość polskich czytelników mogłaby nie znać cytatu
z amerykańskiego poety, ale z pewnością można było wpaść na nieco bardziej fantazyjny polski tytuł.
„Mikrobiom” Eda Yonga to fascynująca podróż do świata, o którym większość śmiertelników wie
jeszcze niewiele. Trudno się jednak dziwić, gdyż większość informacji zawartej w książce to odkrycia
dokonane w ostatnich dziesięcioleciach. Po lekturze już na zawsze zapamiętacie, że nigdy, przenigdy
nie jesteście zupełnie sami.
Julia Shaw, Oszustwa pamięci, Wydawnictwo Amber
Shaw w książce mierzy się z misją niełatwą – przekonaniem nie-psychologów do
tego, iż w pamięć, czyli coś na czym budujemy nasze poczucie tożsamości, nie
powinniśmy wierzyć bezwarunkowo. Jest to temat o tyle skomplikowany, o ile
skomplikowana jest materia, której dotyka. Aby bowiem pokazać, dlaczego pamięć
nie jest tym, na co wygląda, należy bowiem zacząć od tego, jak faktycznie

funkcjonuje. A to oznacza prześledzenie wielu dekad badań naukowych – wszakże pamięć to jeden z
ulubionych tematów psychologów zajmujących się procesami poznawczymi człowieka, zaś pierwsze
eksperymenty poświęcone temu niesamowitemu „magazynowi” naszych wspomnień, wiedzy i sądów
na temat świata miały miejsce wtedy, gdy psychologia jako dziedzina wiedzy aspirująca do miana
nauki, zaczynała wykluwać się z jajka zniesionego przez filozofię i nauki przyrodnicze. Julia Shaw, aby
dobrze przedstawić swoją wizję natury pamięci, musiała więc dokonać niezbędnej selekcji materiału,
nie narażając się na zarzut, iż o pewnych rzeczach znacząco milczy. I cóż, całkiem nieźle jej się to
udało.
To, co stanowi największą wartość „Oszustw pamięci” to zdolność Shaw do mówienia o rzeczach
niełatwych, w sposób przystępny i zrozumiały dla tych, którym psychologia kojarzy się z elegancką
kozetką i portretem siwego faceta z brodą i fajką. W książce nie brak zarówno solidnej bazy
teoretycznej, jak i dowodów z najnowszych badań naukowych, które urozmaicają treść malowniczymi
przykładami. Ta aktualność wiedzy i dowodów to zresztą najmocniejsza strona publikacji. Każdy
rozdział stanowi osobny, niemal niezależny wątek badań, w którym Shaw za rękę przeprowadzana
nas przez najważniejsze pojęcia, aby na każdym kroku wytykać pamięci jej błędy. Robi to z łatwością
profesjonalisty, który wie czym zainteresować odbiorcę – wybiera przykłady, które są niezwykle
barwne i intrygujące. Jednym słowem sexy. Dzięki książce przestaniemy więc wierzyć ludziom
deklarującym, iż pamiętają swoje narodziny, dowiemy się czy pamiętanie wszystkich wydarzeń ze
swojego życia jest błogosławieństwem czy może przekleństwem, a także z przerażeniem odkryjemy,
jak sami manipulujemy naszymi wspomnieniami. W książce nie brak też sensacji i szczypty kryminału
– trudno się zresztą temu dziwić. Jednym z najbardziej dramatycznych wątków jakie autorka
podejmuje jest kwestia fałszywych wspomnień, czyli niesłusznego przekonania, iż było się świadkiem
bądź uczestnikiem pewnego zdarzania – nierzadko bardzo dramatycznego. To pozornego odzyskanie
pamięci nierzadko ma swoje konsekwencje na sali sądowej, zmieniając raz na zawsze życie osoby. I to
raczej nie na lepsze. Fałszywe wspomnienia – tak w swojej skrajnej postaci, jak tej bardziej błahej,
bodaj najdoskonalej dowodzą zresztą słuszności głównej tezy Shaw – to kim jesteśmy niekoniecznie
związane jest z tym, co przeżyliśmy, a raczej tym, w jaki sposób nasze przeżycia zinterpretowaliśmy.
To stanowisko niemal skrajnie konstruktywistyczne, poddające w wątpliwość istnienie rzeczywistości
obiektywnie istniejącej. Stanowisko, które trudno dziś podważyć.
Choć „Oszustwa pamięci” to pozycja bez wątpienia godna polecenia, nie oznacza to automatycznie, iż
jest całkowicie wolna od wad. Shaw, podejmując wiele rozmaitych wątków, niekiedy bardzo od siebie
odległych, nie udało się uniknąć nadmiernego gadulstwa. Bywają w książce takie momenty, w których
odnieść można wrażenie przypadkowości podejmowanych tematów. Tak jak gdyby pewien wątek
sklejony został z niedobrze dobranych składników i nie wszystko do siebie całkowicie pasuje. Dobrym
tego przykładem jest sięgnięcie po sławetną sprawę sukienki (#thedress), która przez jednych
widziana była jako złoto-biała, przez innych zaś jako czarno-niebieska. Przykładem tej popularnej
zwodniczej percepcji, Shaw stara się wyjaśnić zjawisko stałości kolorów, które w jej ocenie,
uzależnione jest od wspomnień na temat tego, jak powinny wyglądać barwy. Choć nie można
całkowicie odmówić jej racji – rzeczywiście część badaczy zdolność do rozpoznawania kolorów
niezależnie od stopnia ich oświetlenia tłumaczy wiedzą na temat tego, jak powinny one wyglądać –
fenomen zmieniającej kolor sukienki trudno jednak w sposób tak swobodny łączyć z pamięcią
autobiograficzną jako taką. A tym bardziej z tezą, iż nie jesteśmy tym, kim myślimy, że jesteśmy.
George Musser, Upiorne działanie na odległość, CCPress
Upiorne działanie na odległość – co to takiego? Nazwa zjawiska jest raczej
nietypowa dla nauki, chyba bardziej zasnuwa mgłą niż wyjaśnia. Zanim w ogóle
zacząłem czytać książkę, sprawdziłem, jaki jest oryginalny tytuł. Spooky Action at a
Distance (…) – tytuł przywodzi na myśl moją ulubioną kreskówkę z dzieciństwa,
Scooby Doo, w której paczka przyjaciół i pies rozwiązywała zagadki

ponadnaturalnych zjawisk, które jednak zazwyczaj miały jak najbardziej naturalne źródło.
Na zasadzie odległych skojarzeń można by porównać Upiorne działanie na odległość do kreskówki
Scooby Doo – tak jak w bajce, zagadnienie, z którym przychodzi się zmierzyć bohaterom (tutaj:
naukowcom) wydaje się być niezgodne z doświadczeniem, ze znaną rzeczywistością. Mechanika
kwantowa mówi o tym, ze dany obiekt może jednocześnie być w dwóch miejscach, czy też
jednocześnie przyjmować różne wartości spinu. A zatem w tym samym czasie mieć dwa różne stany.
Co ważne dla przedmiotu dociekań Mussera – obiekty mogą być też splątane (Stan splątany – rodzaj
skorelowanego stanu kwantowego dwóch lub więcej cząstek lub innych układów kwantowych. Ma on
niemożliwą w fizyce klasycznej cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony
niż stan jego części [1]) ze sobą w taki sposób, że jakakolwiek zmiana przedmiotu będzie skutkowała
natychmiastową zmianą stanu wszystkich z nim powiązanych. I tu przechodzimy do
ponadnaturalności przywoływanej przeze mnie. Natychmiastowość zakładałaby nieskończoną
prędkość zmian. A jak wiemy z prac Alberta Einsteina – nic nie może poruszać się z prędkością
nieskończoną. Jak rozwiązać tę zagadkę? Realne (oparte na dowodach naukowych) podejście
do rzeczywistości wyklucza możliwość istnienia prędkości nieskończonej. Czy to, co wydaje się
niezgodne z doświadczeniem może mieć naturalne pochodzenie?
W skład mechaniki kwantowej musiały zatem wchodzić nieznane jeszcze zmienne. Einstein nazwał
opisywane wyżej splątanie „upiornym działaniem na odległość”. Teoria o możliwości zaistnienia
nieskończonej szybkości została przez niego odrzucona. O wiele bardziej prawdopodobna dla
genialnego fizyka była ewentualność istnienia przyczyn powstawania zjawisk fizycznych, których nie
można opisać za pomocą mechaniki kwantowej.
Jak się okazuje, problem czasu jest ściśle związany ze splątaniem. W 1983 r. fizycy Don Page z
Uniwersytetu Alberty w Kanadzie i William Wooters zaproponowali wyjaśnienie mówiące, że w
przypadku obiektów splątanych na poziomie kwantowym pomiaru właściwości można dokonać
jedynie już zdeterminowanego układu. Oznacza to, że czas rusza dopiero po splątaniu z konkretnym
wszechświatem. Wnioski, do jakich trzeba dojść na tle rozważań o tzw. upiornym działaniu na
odległość mówią, że czas jest niczym więcej, jak tylko złudzeniem, a rzeczywistość nie istnieje
obiektywnie, ale dopiero staje się poprzez interaktywne działanie obserwatora. Zaczyna istnieć
dopiero wtedy, kiedy ma odbiorcę. Tutaj pojawia się pytanie, czy mamy do czynienia wciąż z fizyką
czy już raczej z filozofią? A może nawet na jakimś poziomie poezją istnienia? Odpowiedź nie jest aż
tak trudna ani zagmatwana, jak mogłoby się wydawać. Jest raczej zniuansowana.
Autor porusza w swojej książce zagadnienie, które nie jest jeszcze popularne w świecie naukowym, a
przynajmniej nie doczekało się zbyt wielu opracowań popularnonaukowych (jako laik i amator nie
czuję się kompetentny do wypowiadania się w imieniu akademików) i wciąż pozostaje gdzieś na
uboczu; być może z uwagi na fakt, iż wydaje się poddawać w wątpliwość utrwalonych już teorii
przedstawionych przez Alberta Einsteina i na głębszym poziomie stawia pytania bardziej filozoficzne,
niż naukowe. Tym niemniej warto się zapoznać z prezentowanym w książce Mussera zagadnieniem.
James Hamblin, Gdyby nasze ciało potrafiło mówić. Podręcznik użytkownika,
Wydawnictwo Marginesy
Autorem książki Gdyby nasze ciało potrafiło mówić. Podręcznik użytkownika, jest
James Hamblin, człowiek z wykształceniem medycznym i dziennikarskim, piszący
dla magazynu The Atlantic, zajmujący się dziennikarstwem naukowym,
popularyzowaniem medycyny, profilaktyki zdrowotnej oraz krytykowaniem
ruchów pseudonaukowych i promowaniem etycznego podejścia do pacjentów i
konsumentów.

Rozdziały są podzielone według postrzeganej przez nas w życiu codziennym funkcjonalności naszych
organizmów (także w ujęciu społecznym). Autor opisuje zagadnienia biologiczne i medyczne z
perspektywy naszego wyglądu (na przykład kwestie operacji plastycznych), naszych uczuć (na
przykład o spaniu albo śmiechu), naszego odżywiania się i nawadniania (poza kultowym już glutenem
omawiane są też probiotyki, syrop glukozowo-fruktozowy, dieta mięsna, fluor i wiele innych), naszej
seksualności (powstawanie nowych pokoleń czy temat sutków), a także z punktu widzenia całego
ciała, szerzej (umieranie, choroby nowotworowe, starzenie się, choroby sercowo-naczyniowe).
Już na pierwszych stronach przekonujemy się, że autor wbrew tytułowi mogącemu sugerować
szarlatańskie, pseudomedyczne porady zdrowotne, ma do świata podejście bardzo racjonalne.
Zwraca uwagę na problem pseudonauki i podkreśla silne strony nauki, jednocześnie nie popadając w
skrajność, która czasem u naukowców zaangażowanych ideologicznie występuje. Na przykład
wyjaśnia, że niekiedy musimy mówić o normalności i nienormalności, przy czym od razu informuje
czytelnika, że w kontekście w jakim używa on tych epitetów nie chodzi o wartościowanie, a wyłącznie
zasugerowanie odchylenia od przeciętnej.
Hamblin podkreśla też rolę etyki zawodowej w poruszanych obszarach, wcale nie spychając jej – jak
to często niestety bywa – na ostatni plan albo całkowicie się jej pozbywając. Opowiadając o zmianach
wyglądu ingerujących w nasze ciała, powtarza że istotny jest terapeutyczny i funkcjonalny charakter.
Robienie sobie dołków policzkowych czy tatuaży w ramach upodobania się do jakiejś grupy spotyka
się z trafną, ale też nieoceniającą krytyką. Wszystko to jest wzbogacone o rzetelne i wartościowe
dane. Na przykład autor przytacza, że osoby wytatuowane sześciokrotnie częściej chorują na
wirusowe zapalenie wątroby typu C. Nie straszy – wyjaśnia, że nie ma bezpośredniego związku
przyczynowego tatuowanie-zakażenia, ale okoliczności takich zabiegów często są ryzykowne.
Towarzyszy temu merytoryczny opis jak nasz układ odpornościowy reaguje na barwnik z tatuażu,
dlaczego nie może go od razu zniszczyć i w jaki sposób ostatecznie się go pozbywa, gdy zdecydujemy
się na usuwające zabiegi laserowe.
Jeszcze jedną zaletą książki jest niezwykła interdyscyplinarność nawiązań, anegdot i porównań. Autor
przytacza historię marki Max Factor i jej pseudomedyczne oraz nieetyczne początki (nota bene,
związane z założycielem, niejakim Maksymilianem Faktorowiczem, Polakiem urodzonym w Zduńskiej
Woli), często wspomina o zjawiskach obecnych w przyrodzie, nawiązując do ekologii czy biologii
ewolucyjnej bądź też antropologii. Na przykład w kwestii wielkości żuchwy gdy odpowiada na
pytanie, czy od żucia gumy możemy ją sobie powiększyć albo w podrozdziale na temat owłosienia i
tego, dlaczego włosy na głowie są dłuższe od tych na reszcie ciała. Wielokierunkowość wyjaśnień
sprawia, że mimo typowo medycznej tematyki książki ma ona większe szanse zaciekawić szersze
grono odbiorców.
Ważnym elementem narracji Hamblina jest regularne podkreślanie roli profilaktyki w dbaniu o
zdrowie. Tłumaczy on czytelnikowi coś, co choć jest banalne, to często wśród ludzi nieuświadomione
– ze lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. I to nie tylko ze względu na wyższe koszty ekonomiczne, ale
także zwyczajnie większe szanse na dłuższe zdrowie i życie. To, co szczególnie mnie zaciekawiło, to
rozszerzenie (z punktu widzenia debaty w Polsce) postrzegania problematyki zdrowia o sprawy
społeczne. Autor wyjaśnia coś oczywistego, na co mało kto zwraca uwagę – że w dominującym
stopniu nasze zdrowie zależy od tego, w jakiej rodzinie, kraju, mieście, dzielnicy się urodziliśmy.
Intrygujące jest także przytoczenie wystąpień pewnego, byłego już, ministra zdrowia USA, który w
ramach przeciwdziałania samobójstwom, jako przyczynom śmierci, opowiadał się za ograniczeniem
dostępu do broni.
„Gdyby nasze ciało potrafiło mówić” przykuwa uwagę nie tylko tekstem. Są tam zawarte także
oryginalne obrazki w kolorystyce okładki książki, które uzupełniają napisaną treść, pomagając
zrozumieć problematyczne zjawiska. Co więcej, Hamblin potrafi też w sposób sympatyczny i

nienachalny wprowadzić humor między wierszami, jak w przypadku „klubowych” włosów z
poniższego cytatu.
Podsumowując, książka Jamesa Hamblina robi to, co powinni potrafić nauczyciele biologii i chemii w
szkołach – zaciekawić swoich odbiorców, nie tracąc sedna sprawy i merytoryki. Dla wszystkich tych,
którzy narzekają jaka biologia była w gimnazjum czy liceum nudna, „Gdyby nasze ciało potrafiło
mówić” powinno stać się ciekawym, pochłaniającym i absorbującym uzupełnieniem poszczególnych
etapów edukacji. Przez to, że tłumaczy sprawy tak podstawowe, które często się pomija, przyznam że
sam dowiedziałem się trochę nowych rzeczy, pomimo iż w naukach przyrodniczych i popularyzacji
nauki jestem głęboko zanurzony od kilku lat. Wynika z tego, że bardziej wymagający czytelnicy też
będą zadowoleni. Jedyna wada – z mojej perspektywy, czyli osoby często czytającej w drodze na
uczelnię, do pracy, w komunikacji miejskiej albo na spacerach – jest taka, że książka ma grube strony
oraz twardą okładkę, co w towarzyszących mi okolicznościach bywa nieporęczne. Jest to jednak
wyłącznie subiektywna ocena i niezależnie od niej warto sięgnąć po tę nową na polskim rynku
pozycję.
Thomas Reinertsen Berg, Teatr świata. Mapy, które tworzą historię,
Wydawnictwo Znak
Wpływ kartografii na dzieje świata – od prehistorycznych malowideł naskalnych aż
po Google Earth – jest trudny do przecenienia. Thomas Reinertsen Berg w „Teatrze
świata”, najlepszej norweskiej książce non-fiction ubiegłego roku, udowadnia, że
mapy są czymś więcej niż graficznymi przedstawieniami danego terytorium,
mającymi na celu orientację w przestrzeni. Niektóre są prawdziwymi dziełami
sztuki, wszystkie zaś – tekstami kultury, które można czytać (to słowo należy z całą mocą podkreślić –
są wszak autorzy uważający mapy za czwarty rodzaj literacki) niczym najbardziej zajmujące
opowieści. Mapy są także, a może przede wszystkim, zbiorami bezcennych informacji o procesach –
społecznych, politycznych, historycznych – które na przestrzeni wieków odbywały się na scenie
„teatru świata”. Tytułową metaforę Berg zaczerpnął z dzieła Abrahama Orteliusa, autora pierwszego
nowoczesnego atlasu świata, który został opublikowany w 1570 r. jako „Theatrum orbis terrarum .
Otwierającą go mapę świata przysłaniały rozsunięte na boki chmury, które wyglądały jak kurtyna
podniesiona nad teatralną sceną. Norweg poszedł tym tropem – na deskach jego „Teatru świata”
odbywa się zjawiskowe przedstawienie, które rozgrywa się na całej Ziemi (a momentami także w
zaświatach i kosmosie), a jego czas akcji rozciąga się na dziesiątki tysięcy lat.
Opowieść rozpoczyna Berg w czasach prehistorycznych, opisując naskalne malowidła i zastanawiając
się, na ile można w nich upatrywać pierwowzorów map (najstarszą wyryto ponoć mniej więcej ponad
35 tys. lat temu – nie na skale, lecz w kle mamuta). Następnie historia kartografii przyspiesza –
Sumerowie, Babilończycy, starożytni Egipcjanie, a przede wszystkim Grecy i Rzymianie to kolejni
twórcy map, na których odwzorowywany świat rozrastał się w miarę zwiększania się wiedzy
geograficznej. Częściej jednak był on opisywany niż rysowany, bo nieznane masom słowo miało
status wyższy niż obraz. Z kolei w średniowieczu mapy świata, często zamieszczane w psałterzach,
miały charakter raczej teologiczny niż topograficzny. Rewolucja w kartografii dokonała się wraz z
epoką odkryć geograficznych i upowszechnieniem druku – a stąd już tylko niewiele kroków (kilka z
nich Berg robi w stronę Skandynawii, jakby biorąc odwet za to, że przez wieki była ona na mapach
białą plamą) do zdjęć lotniczych, GPS i map satelitarnych, które, jak się okazuje, przewidział Sokrates
(„Człowiek musi się wznieść nad Ziemię, do krańców atmosfery i ponad nią, bo tylko wtedy można w
pełni zrozumieć świat, w którym żyjemy”). Berg, zachwycający się historią kartografii, dość
sceptycznie podchodzi jednak do nowinek technicznych. Czy niedaleka przyszłość, w której czeka nas
aktualizująca się co sekundę cyfrowa mapa w skali 1:1, będzie definitywnym końcem
konwencjonalnej kartografii? Na razie Berg zachęca do czytania map, a tym samym świata, w
klasyczny sposób.

Marta Alicja Trzeciak, Czy słonie dają klapsy. Fascynujące rodzicielstwo
zwierząt, Wydawnictwo Feeria
Temat wychowywania dzieci i miliony sposobów na to, by robić to dobrze i
świadomie był już wałkowany w nie jednej książce. Sama mam ich sporo w
domowej biblioteczce i nie ukrywam, że niektóre z tych pozycji
zrewolucjonizowały moje podejście do bycia rodzicem.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, a
nasuwające się pytania zyskały satysfakcjonujące odpowiedzi. Wraz z
dorastaniem dzieci pojawiają się nowe problemy. Każdy jest inny i potrzebuje indywidualnego
podejścia do swoich potrzeb. Uważam, że wiedza w temacie wychowywania dzieci musi być
pogłębiana, nic nie zastąpi dzieciom świadomych rodziców. Rodziców, którzy patrzą na swoje
pociechy i widzą przyczynę takich czy innych zachowań oraz potrafią odpowiednio reagować.
Czego mogłabym się nauczyć z książki o rodzicielstwie zwierząt? Moja niepohamowana, książkowa
ciekawość nie pozwoliła mi przejść obojętnie obok tytułowej publikacji. Czy słonie dają klapsy? Cóż za
intrygujące pytanie!
Autorka podeszła do tematu bardzo profesjonalnie, ale można również wyczuć pewną nutkę
ciekawości. Wszystko zaczyna się od zwierzęcych ciąż, poprzez porody oraz pierwsze wątpliwości i
trudności, aż do kluczowej więzi i bliskości. Ostatni rozdział został poświęcony ojcostwu w świecie
zwierząt. Każdy z omawianych tematów jest opisany w niezwykły, jednocześnie naukowy i lekki
sposób. Przytoczone zostały dziesiątki badań naukowych i niepodważanych dowodów na więzi
łączące zwierzęcych rodziców z dziećmi. Publikacja nie skupia się jedynie na zachowaniach
popularnych, bliskich ludziom zwierząt, ale przede wszystkim ukazuje te mało znane, lecz niezwykle
kluczowe dla nauki przypadki.
Absolutnie urzekło mnie zachowanie tytułowych słoni w stosunku do słoniątek. Poczułam dreszcz
przerażenia gdy czytałam o zwierzętach, które ryzykują życie by nauczyć potomstwo trudnej sztuki
zdobywania pożywienia. Było mi wstyd za każdego rodzica, który kiedykolwiek dał dziecku klapsa lub
użył fizycznej przewagi do zdyscyplinowania pociechy. Mam ogromną ochotę wręczyć książkę każdej
babci, cioci, kuzynce, przyjaciółce, sąsiadce o przydomku „dobra rada”, która z przekonaniem
opowiada o małym dziecku jak o małym manipulatorze. Wykrzyczałabym im wtedy w twarz, że nawet
zwierzęta udowadniają, że tak nie jest i nigdy nie było!
Czasami potrzeba lepszej, bardziej naukowej, operującej czystymi faktami amunicji aby rozprawić się
z mitami, stereotypami, z tymi, którzy uważają, że temat wychowywania dzieci opanowali w stopniu
najwyższym bo dyscyplina to przede wszystkim klaps czyli „…proste warunkowanie na zasadzie:
działanie – bolesny bodziec.”. Świeżo upieczonym rodzicom czasami trudno szukać własnej
rodzicielskiej ścieżki, polegają na opinii i radach starszego pokolenia, niejednokrotnie powielając ich
błędy wychowawcze. Dobre książki są zawsze bezcennym źródłem wiedzy i idealnym pakietem
startowym w podróży do świata świadomego rodzicielstwa.
„Czy słonie dają klapsy. Fascynujące życie zwierząt” jest jedną z takich właśnie perełek. Aby
zrozumieć własny świat, własne problemy, aby szukać skutecznych rozwiązań i odpowiedzi,
niejednokrotnie trzeba poznać inną perspektywę. Nie chodzi tu o nakładanie kalki na zwierzęce
zachowania wobec potomstwa, chodzi o to aby przemyśleć pewne sprawy, wyciągnąć wnioski,
zatrzymać się na chwilę i zastanowić.

Yuval Noah Harari, Homo Deus: krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie
Tak będzie wyglądała nasza przyszłość! Yuval Noah Harari w słynnej książce
Sapiens. Od zwierząt do bogów opisywał ewolucję i historię ludzkości. W swym
najnowszym dziele stawia kolejny krok – w Homo deus… myśliciel skupia się na
teraźniejszych wyzwaniach, szuka odpowiedzi na pytanie, co nas czeka w
przyszłości, a przede wszystkim udowadnia, że człowiek pod wieloma względami
już stał się równy bogom i przystąpił do realizacji kolejnych marzeń: o
nieśmiertelności i szczęściu.
Harari z niezwykłą lekkością, a zarazem wnikliwością łączy historię, filozofię, socjologię,
biotechnologię i wiele innych dziedzin nauki. Z tego połączenia wyłania się fascynująca wizja XXI
wieku jako epoki, w której dokona się najważniejsza i najgłębsza przemiana w dziejach.
Śmierć to tylko problem techniczny. Światowe korporacje prowadzą wyścig po nieśmiertelność. Już
niebawem najbogatszych będzie stać na przedłużanie swojego życia. Jeśli człowiek będzie
nieśmiertelny, jak zmienią się społeczeństwa i religie? Czy ludzkość osiągnie szczęście?
Człowiek to biologiczna maszyna, a skoro tak, można nią sterować. W XXI wieku poczucie szczęścia po
prostu będzie można włączyć na żądanie. Wojna to przeżytek. Już dzisiaj więcej osób umiera w
wyniku samobójstw niż w konfliktach zbrojnych. O czym to świadczy?
Nowe religie, nowa struktura społeczna, nowa ekonomia, bioinżynieria, cyborgizacja, nowa etyka i
nowy humanizm. Jesteśmy na to gotowi? Czy odnajdziemy się w takim świecie?
Yuval Noah Harari (ur. 1976) – izraelski historyk, profesor na Hebrew University w Jerozolimie.
Obecnie uważany jest za jednego z najważniejszych makrohistoryków i filozofów współczesnych.
Autor międzynarodowego bestsellera Sapiens. Od zwierząt do bogów. Książka okazała się wielkim
sukcesem – ponad 5 milionów sprzedanych egzemplarzy w 45 krajach. Druga książka Homo deus
również okazała się bestsellerem – dotarła do trzeciego miejsca na liście bestsellerów „New York
Timesa”, a na brytyjskiej liście „The Sunday Times” przez 8 tygodni gościła na pierwszym miejscu
(dzieląc miejsce z pierwszą książką Harariego).
Miejmy nadzieję, że wysokiej inteligencji robotów będzie towarzyszyła większa empatia niż nasza,
ludzka. Rozwój nauki sprawia, że nieśmiertelność przestaje być jedynie marzeniem. Czy jednak za
wieczne życie nie będzie trzeba oddać tego, co ludzkie? I czy na pewno warto trzymać się
człowieczeństwa, gdy czeka nas moc boska? Aby odpowiedzieć na te kwestie, Yuval Noah Harari pyta
najpierw, skąd wzięło się przekonanie, że jednostka ma prawo do dążenia do raju na Ziemi – i daje
niezwykle zajmującą odpowiedź ukazującą narodziny humanizmu. Harari to jeden z tych rzadkich
umysłów, które potrafią przedrzeć się przez stosy wiedzy z różnych dyscyplin i stworzyć z nich
sensowną opowieść – w tym przypadku jest to opowieść o narodzinach człowieka i wizja jego
przyszłości. Jego najnowsza książka „Homo Deus” – kontynuacja bestsellerowej „Sapiens. Od zwierząt
do bogów” – oparta została na wiedzy z wielu dziedzin, ale przede wszystkim jest książką filozoficzną.

KSIĄŻKI DLA DZIECI
Agnieszka Kossowska, Duże sprawy w małych głowach, Wydawnictwo Linia
To pierwsza taka książka w Polsce – napisana dla dzieci i dorosłych, zawierająca
historie opowiedziane przez niepełnosprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla dorosłego jak:
„dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i

zrozumieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpowiedź, przyjmuje do wiadomości, że świat
jest różnorodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej
„dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepełnosprawne nie składają się tylko z tej swojej
odmienności, choroby. A zatem nie potrzebują tylko współczucia, jak mówi jedna z bohaterek,
niewidoma Ania: „Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współczują. Nie trzeba mi współczuć – przecież
jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowiedzenie dzieciom w książce, czym jest niepełnosprawność. Chciałam
pokazać, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, widzenie, a czasem także inne rozumienie
świata. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, chciałabym w nich tę otwartość podtrzymać i
sprawić, by niepełnosprawność nie była tematem tabu w ich środowisku. Tą publikacją chciałam
również obalić kilka stereotypów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci
niepełnosprawnych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereotypowych zachowań
i przyczynią się do tego, że dzieciom niepełnosprawnym będzie żyło się dużo łatwiej. Książka składa
się z pięciu części, z których każda została poświęcona innemu rodzajowi niepełnosprawności:






autyzmowi
niepełnosprawności ruchowej
niepełnosprawności sensorycznej (część o dzieciach słabosłyszących, głuchych oraz
niewidomych)
niepełnosprawności intelektualnej
epilepsji i zaburzeniom rozwoju związanym z wcześniactwem

W części rozdziałów znajdują się zabawy edukacyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc
dzieciom dorośli – ich zadaniem jest wprowadzenie dziecka zdrowego w świat osób
niepełnosprawnych. Te „zadania praktyczne” dają namacalną szansę, by zetknąć się z trudnościami,
których codziennie doświadczają niepełnosprawne dzieci. Dodatkowo książka zawiera ilustracje
podstawowych znaków z języka migowego, elementy komunikacji alternatywnej oraz wkładkę z
alfabetem Braille’a.
O autorce: Agnieszka Kossowska to prywatnie mama Franka i Natalii, żona fajnego człowieka i
odpowiedzialnego ojca, blogerka (Dzielny Franek), zawodowo germanistka, doktor nauk
humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej. To doświadczenia związane z
byciem mamą dziecka niepełnosprawnego oraz godziny rozmów z innymi rodzicami i dziećmi
sprawiły, że podjęła się napisania tej książki.
Masaharu Takemura, The Manga Guide. Biologia molekularna, Wydawnictwo
PWN
Biologia molekularna autorstwa Masaharu Takemury to jedna z serii książek The
Manga Guide, przedstawiająca naukowy świat biologii molekularnej z
zastosowaniem japońskiej sztuki komiksowej rysunkowej – mangi. Głównymi
bohaterkami książki są dwie uczennice Ami i Rin, które stają przed dużym
wyzwaniem zgłębienia podstawowych zagadnień z tej dziedziny. Z pomocą
przychodzi im profesor Moro, jego asystent Marcus i maszyna wirtualna. Poznanie świata biologii
molekularnej rozpoczynają od wyjaśnienia ogólnych pojęć z zakresu biologii komórki. Kolejne
rozdziały to próba zmierzenia się z rozszyfrowaniem kodu genetycznego, a także strategią replikacji
DNA, podziału komórki oraz biosyntezy białka. Ostatni rozdział stanowi przegląd narzędzi biologii
molekularnej, czyli technologii i badań genetycznych. Każdej z części książki towarzyszą liczne
ciekawostki oraz odniesienia do codzienności i spraw bieżących, co stanowi jej niewątpliwy atut.

Książkę na tle podobnych pozycji popularnonaukowych wyróżnia niezwykle interesująca grafika.
Wyjątkowość japońskiego komiksu sprawia, że czytelnik z jednej strony szybciej wczuwa się w
naukowy klimat, a z drugiej duża ilość rysunków, schematów czy nawet reakcji chemicznych nie
potęgują poczucia przytłoczenia trudnym materiałem.
Przedstawienie biologii molekularnej, biologii komórki czy genetyki z nutką humoru na pewno dodaje
atrakcyjności książce. Zabieg ten może sprawić, że stanie się ona hitem wydawniczym, pod
warunkiem, że czytelnicy zafascynowani tą tematyką przekonają się do świata mangi, który może być
dla Europejczyka zbyt skomplikowany i chaotyczny. Lekki język i przyjemna fabuła stworzona dla
zagadnień naukowych może czytelnikom – uczniom szkół średnich – się nie nudzić, lecz forma mangi
np. miejscami bardzo długie opisywanie danego zjawiska oraz wplatanie obszernych motywów
młodzieżowych może być dla nich uciążliwa i odciągać od głównego wątku. I tym samym, taka forma
nauki nie każdemu może przypaść do gustu. Człowiek-enzym, Drinkzilla czy nukleo…grudka – wydają
się być jednak dowcipną rekompensatą za pewne niedogodności wynikające z formy przekazu.
Książce tej na pewno trzeba oddać to, że podobnie jak znany nam z dzieciństwa film animowany o
ciele człowieka (Było sobie życie – przyp.red.), tak i ta forma – z pozoru łatwa i przyjemna, przemyca
dość dużo ważnych biologicznych i społecznych zagadnień. Nadaje się ona więc i dla dorosłych, którzy
wyłapią szczegóły omówionych procesów i zjawisk, a także trudniejszą terminologię, i dla trochę
młodszych, którzy skupią się na podstawowych procesach zachodzących w komórkach organizmów
żywych. Dzięki dokładnemu przedstawieniu i wyjaśnieniu problemu, czytelnik łatwo może wyobrazić
sobie dany proces biologiczny i tym samym efektywniej zapamięta jego przebieg, znaczenie czy
konsekwencje.
Kelsey Oseid, Co widzimy w gwiazdach. Ilustrowany przewodnik po nocnym
niebie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia
„Co widzimy w gwiazdach” to fascynujący, bogato ilustrowany przewodnik po
nocnym niebie. Czytelnik znajdzie tu nie tylko zbiór podstawowych faktów z
dziedziny astronomii, lecz także wyruszy wraz z autorką w niezwykłą podróż
przez mity, legendy, wyobrażenia ludzkości na temat budowy wszechświata
czy pochodzenia gwiazdozbiorów. Ta książka – dzięki swojej artystycznej
formie – jest jednocześnie zachwycającym dziełem sztuki i najlepszym
wprowadzeniem w tajemnice kosmosu dla starszych dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych.
Kelsey Oseid jest północnoamerykańską malarką i graficzką. Artystka – w swojej pracy i poza nią –
szczególnie interesuje się przyrodą oraz więziami pomiędzy człowiekiem a światem natury. Mieszka
w Minneapolis z mężem Nickiem, dwoma kotami i dwiema kurami.
Dorota Sosnowska, Piękne umysły. Opowiadania dla mądrych dziewczynek,
Wydawnictwo Skrzat
Pokochaj odkrywanie świata! Historie dziewczynek, których mądrość zawstydzała
niejednego dorosłego!
Marysia uwielbiała chemię i fizykę – za swoje osiągnięcia otrzymała dwie Nagrody
Nobla. Ulubionym przedmiotem Jane była biologia – ambicje zaprowadziły ją aż
do Afryki. Walentina chciała wyruszyć w kosmos – spędziła tam prawie trzy dni!
Maria Skłodowska-Curie Grace, Murray Hopper, Jane Goodall, Henrietta Leavitt, Walentina
Tiereszkowa, Zaha Hadid, Rachel Carson, Hedy Lamarr, Maria Reiche. Wśród nich możesz być i Ty!
Bohaterki o pięknych umysłach stawiają pytania, pozwalając odkryć pierwsze pasje i motywują do ich
rozwijania. Udowadniają, że każda delikatna księżniczka może zostać także odważnym naukowcem,

nie tracąc przy tym dziewczęcego uroku! Pozycja, która inspiruje małe kobietki do stawiania wielkich
kroków!
Katarzyna Gładysz, Nikola Kucharska, Paweł Łaczek, Joanna Wajs, Zwierzęta,
które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych, Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Atlas zwierząt, jakiego jeszcze nie było! Odkryj tajemnice stworzeń, z którymi
nigdy nie staniesz oko w oko…
Kto jest winny zagłady syreny morskiej i dodo? Czy wilk straszny naprawdę był
straszny? Czym jest paleontologia? Które muzea historii naturalnej mają
najbogatsze zbiory? Na te i wiele innych pytań odpowiada nowa książka Nikoli
Kucharskiej, z ogromnym rozmachem i precyzją odmalowująca świat wymarłych istot. Dzięki niej
poznamy dawne płazy, gady, ryby, owady i ssaki, lecz także dowiemy się, jak wielka odpowiedzialność
za los zwierząt spoczywa na człowieku. Ten ilustrowany przewodnik po historii życia na Ziemi to
najlepszy podarunek dla młodych przyrodników.

