
 „Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że 

najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro”. 

                                                                              Irena Sendlerowa 
                                                                                                                                                                                                                   

SPOTKANIE AUTORSKIE Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ 

W Bibliotece Miejskiej w Głogowie odbyło się niezwykłe spotkanie  autorskie 

ze znaną  i bardzo lubianą pisarką dla dzieci  i młodzieży Renatą Piątkowską. 

Szczególną uwagę pisarka zwróciła na  książkę pt. „Wszystkie moje mamy”. 

Autorka poświęciła ją Pani Irenie Sendlerowej – bohaterskiej kobiecie, która 

podczas wojny codziennie narażała swoje życie, ratując żydowskie dzieci                   

z warszawskiego getta. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, czym było getto i dlaczego osoby wyznania 

mojżeszowego musiały podczas wojny nosić opaski z gwiazdą. O tym, jak matki decydowały się na 

oddanie swoich dzieci w obce ręce, mając nadzieję, że ich potomstwo przeżyje wojnę.  

 

 

Kolejne książki przedstawione przez panią Renatę Piątkowską charakteryzuje również niebywałe 

wyczucie tematu oraz ważna  i aktualna tematyka. Utwór „Hebanowe serce”  był pretekstem do 

rozmów z dziećmi na temat uchodźców. Ukazuje nam historię Omenki, który ucieka wraz z rodzicami z 

kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym przez Morze Śródziemne do bezpiecznego portu europejskiego. 

Podobną tematykę autorka przedstawiła w książce „Która to Malala?”,  gdzie opisała autentyczne losy 

młodej bohaterki – laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 2014 roku. Pani Renata uświadamia 

młodemu czytelnikowi, że edukacja i chodzenie do szkoły, w ich przypadku jest rzeczą zupełnie 

naturalną, zaś dla innych wielkim niebezpieczeństwem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorka zachęciła również do sięgnięcia po książki, takie jak: "Gdyby jajko mogło mówić", "Mądra 

głowa zna przysłowia", "Z przysłowiami za pan brat" i "Szczęście śpi na lewym boku”,  które   w 

bardzo humorystyczny sposób, zapoznają młodego czytelnika z przysłowiami, przesądami  i zwyczajami 

mocno zakorzenionymi w naszej kulturze. Słuchając fragmentów książek i tłumaczeń pani Renaty, 

dzieci dowiedziały się, m.in. co to znaczy „mieć z kimś na pieńku”, "wyświadczyć komuś niedźwiedzią 

przysługę” i dlaczego  „strach ma wielkie oczy”. Pani Renata opowiedziała również o tradycjach i 

zwyczajach, takich  jak: prima aprilis, śmigus-dyngus. Wytłumaczyła również skąd wzięły się przesądy, 

że czarny kot przynosi pecha, a czterolistna koniczyna szczęście. 
 

Uczestnicy spotkania mieli także okazję 
wysłuchać fragmentów omawianych książek, 
które czytała, towarzysząca pisarce lektorka 
Malwina Kożurno. 
 
Spotkanie z panią Renatą Piątkowską było bardzo 
ciekawe i dostarczyło wszystkim uczestnikom 
wielu niezapomnianych wrażeń. 
 

 

Serdecznie dziękuję  Pani Agnieszce Żeglarskiej za zaproszenie na to niezwykłe spotkanie.  

                                                                                                                                        Arlena Kiziak 

 

 

 

 

  


