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Czas na lepsze prezenty!
Prezenty świąteczne na przestrzeni lat zmieniły się diametralnie. Kiedyś święty Mikołaj przynosił pierniki, dziś table-
ty i iPhone’y. Gdy jedynymi limitami są zasobność portfela i wyobraźnia, mamy możliwość podarowania najbliższym 
praktycznie wszystkiego. Od skarpetek, przez perfumy, książki, gadżety elektroniczne, po wycieczki w egzotyczne 
miejsca, vouchery na szkolenia czy skoki ze spadochronem. Jak jednak wybrać prezent, który nie tylko dostarczy ra-
dości, ale będzie też rozwojowy? Gdzie szukać inspiracji i najlepszych ofert?
Dowiesz się się tego, oraz wiele więcej z raportu, który właśnie czytasz: Prezenty Edukacyjne 2016, poświęconego nowoczesnym 
i rozwojowym prezentom. Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiamy trendy i kierunki rozwoju 
rynku prezentów. Znajdziesz tam wyniki badań, przedstawiające tegoroczne oczekiwania prezentowe wśród mieszkańców Polski i in-
nych krajów Europy, oraz porównanie ich do ubiegłorocznych trendów. Zachęcamy też do lektury tekstu Karoliny Wodeckiej o war-
tości materialnych i niematerialnych prezentów, a także do sprawdzenia naukowych ciekawostek na temat tego, dlaczego lepiej jest 
dawać niż przyjmować.

W drugiej części, znajdziesz spis polecanych prezentów, wśród których pojawia się zestawienie najlepszych szkół kodowania, któ-
rych oferta kursów i warsztatów jest świetnym pomysłem na prezent edukacyjny. Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na 
specjalistów IT, nauka programowania jest doskonałą inwestycją w swoją edukację i przyszłość zawodową, dlatego też zachęcamy 
do podarowania bliskim w święta oryginalnego upominku, jakim jest kursów programowania. O potencjale rozwoju w tej dziedzinie 
możecie przeczytać m.in. na łamach naszego wcześniejszego raportu Edu-Tech 2016.

W trzeciej części skupiamy się na odpowiedzialnych zakupach. Sprawdźcie koniecznie porady Doroty Rożek, na temat smart shoppingu 
książek, które są najpopularniejszą formą prezentów edukacyjnych. Zachęcamy też do lektury analizy porównawczej zakupów online 
i stacjonarnie, a także do zapoznania się z tradycjami wręczania prezentów w innych kulturach.

Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do odważniejszego poszukiwań niebanalnych prezentów, które nie tylko dadzą radość, ale będą 
też niosły z sobą dodatkowe wartości - edukacyjną i rozwojową. Dajcie znać, jakie inne upominki edukacyjne polecilibyście innym, 
oraz co sami chcielibyście otrzymać. Chętnie poznamy Wasze opinie!

Zapraszamy do lektury!
Zespół portalu Edutorial.pl

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
http://edutorial.pl/edutech/edu-tech-2016-raport-edutorial-pl/
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Wydatki, oczekiwania 
i pragnienia świąteczne polskich 
rodzin 
Boże Narodzenie to najważniejszy okres w roku dla handlu. Czy w tym roku przygoto-
wując się do Świąt Polacy, będą kierować się chłodną kalkulacją czy też poddadzą się 
gorączce zakupów?
Na prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi polska rodzina zamierza wydać średnio 1 121 
zł, czyli o 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Najbardziej spodziewanym prezentem są w tym roku 
kosmetyki i perfumy, które zdetronizowały książki, dotychczasowego lidera w rankingu prezentów. 
Tymczasem w kilku badanych krajach europejskich respondenci spodziewają się pod choinką znaleźć 
gotówkę. Aż 37 proc. pieniędzy przeznaczonych na prezenty pozostawimy w sklepach internetowych, 
ale jedzenie nadal kupimy przede wszystkim w dyskontach. Jedna trzecia Polaków po upominki dla 
najbliższych wybierze się pomiędzy 1 a 15 grudnia. To główne wnioski płynące z dziewiętnastej edycji 
badania “Zakupy Świąteczne 2016” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Polacy deklarują, że na tegoroczne wydatki związane z Bożym Na-
rodzeniem przeznaczą o 5 proc. więcej niż rok temu (wówczas ich 
budżet wynosił 1 065 zł). W 2016 roku suma, którą planują wydać na 
bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi 
wyniesie średnio 1 121 zł (261 euro). Jednocześnie jest to mniejszy 
budżet niż planowali rok temu (w ubiegłorocznym badaniu zadekla-
rowali wydatki na poziomie 1 282 zł, a więc znacznie przeszacowali 
swój budżet w stosunku do sumy rzeczywiście poniesionych kosz-
tów).

Ile wydamy na święta?
W tym roku Polacy na prezenty przeznaczą ok. 44 proc. swojego bo-
żonarodzeniowego budżetu (489 zł), a na jedzenie 46 proc. (512 zł). 
Na spotkania towarzyskie planują natomiast wydać 120 zł. Bożonaro-
dzeniowy budżet we wszystkich przebadanych krajach będzie wyno-
sił średnio 408 euro. W tym roku krajami o najwyższych planowanych 
wydatkach są Dania, Hiszpania i Włochy.

Na prezenty, jedzenie oraz 
spotkania z najbliższymi 

polska rodzina zamierza wydać 
średnio 1 121 zł, czyli o 5 proc. 
więcej niż w ubiegłym roku
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Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy Niemiec oraz Danii pozytywnie oceniają 
obecną sytuację gospodarczą w swoich krajach. Zdecydowane pogorszenie nastrojów w sto-
sunku do ubiegłego roku obserwowane jest wśród Belgów, co może być reakcją na tamtej-
szą niespokojną sytuację wewnętrzną. „O pesymizmie możemy mówić również w przypadku 
Polaków oceniających sytuację gospodarczą. Różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywny-
mi odpowiedziami wynosi minus 25 pp. – wyjaśnia Magdalena Jończak, Partner w Dziale 
Konsultingu Deloitte. – Jednocześnie z danych GUS wynika, że w okresie styczeń – wrzesień 
wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku wyniósł 5,3 proc. wobec wzrostu 
o 3,5 proc. w analogicznym okresie 2015 roku, co może być związane z wypłatami wsparcia 
dla rodziców w ramach programu Rodzina 500 Plus” – dodaje.

Tak jak większość Europejczyków, równie negatywne opinie wyrażają Polacy w stosunku do 
przyszłej sytuacji gospodarczej. Pod tym względem najbardziej optymistyczni są Duńczycy 
i Hiszpanie, a najmniej Belgowie i Grecy. „Nasze badanie pokazuje, że pod względem oceny 
gospodarki lepiej patrzymy na obecną sytuację niż tę w przyszłości. Negatywne odczucia 
wyraża odpowiednio 40 proc. i 47 proc. Polaków. Rok wcześniej było to 44 i 32 proc. Jak 
widać, szczególnie duży spadek nastrojów odnotowaliśmy w oczekiwaniach na przyszłość, 
aż o 15 pp.” – mówi Magdalena Jończak.

W Polsce kosmetyki, w Europie gotówka
Jaki prezent chcielibyśmy i spodziewamy się zobaczyć pod choinką? W tym roku są to 
przede wszystkim kosmetyki i perfumy, które zepchnęły z pozycji lidera książki, utrzymujące 
się na szczycie listy wymarzonych prezentów przez kilka lat. W tym roku znalazły się one 
dopiero na trzecim miejscu.

Na pozycji wicelidera znalazły się słodycze. W badanych krajach europejskich najbardziej 
pożądanym prezentem są pieniądze (4 z 9 krajów). 

A jakimi prezentami zamierzamy obdarować naszych najbliższych? Okazuje się, że w tym 

roku nasze oczekiwania co do otrzymywanych prezentów i tych, którymi zamierzamy obda-
rować najbliższych pokrywają się. Polacy planują jako prezenty kupować przede wszystkim 
kosmetyki i perfumy, słodycze oraz książki „Nowością w zestawieniu dziesięciu najpopular-
niejszych upominków w Polsce jest odzież sportowa, która zanotowała awans aż o jedena-
ście miejsc, co może być spowodowane rosnącą aktywnością fizyczną Polaków. Na czwartą 
pozycję awansowały pieniądze, wskazywane w poprzednich latach jako bardzo pożądane 
prezenty” – wyjaśnia Mariusz Chmurzyński, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte.

Słodycze najpopularniejszym prezentem wśród nastolatków
Wśród prezentów kupowanych nastolatkom dominują słodycze. W tej kategorii największy 
awans w zestawieniu odnotowała również odzież sportowa. Z kolei płyty CD, jako schyłko-
wa technologia z punktu widzenia nastolatków, kontynuują dynamiczny spadek. Sytuacja 
wśród prezentów dla dzieci jest bardziej stabilna. Czołowa dziesiątka prezentów zawiera 
dokładnie te same kategorie co w poprzednim roku. Najmłodszym nadal najchętniej kupu-
jemy zabawki konstrukcyjne (klocki), książki oraz zabawki kreatywne i artystyczne.

Kiedy po prezenty?
Jak pokazuje badanie większość respondentów nie pozostawia wyboru odpowiednich upo-
minków na ostatnią chwilę. „W tym roku jedna czwarta badanych deklaruje, że prezenty 
kupi już w listopadzie, a prawie 40 proc. wybiera się na zakupy w pierwszej połowie grudnia. 
Jednak aż 33 proc. respondentów (więcej niż przed rokiem) czeka z ich zakupem do ostat-
nich dni przed świętami” – wyjaśnia Mariusz Chmurzyński.

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
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Prezenty coraz częściej w Internecie, żywność niezmiennie w dyskon-
tach.
Polacy kupują prezenty przede wszystkim w specjalistycznych sieciach sklepów. Gdy jednak 
rozważamy zakup multimediów, to stawiamy na sklepy internetowe.

Badanie Deloitte pokazało, że podobnie jak rok wcześniej Polska jest nadal jedynym krajem, 
w którym konsumenci przed świętami zamierzają robić zakupy spożywcze przede wszyst-
kim w sklepach dyskontowych. W tym roku wskazało na nie aż 67 proc. badanych, o 11 pp. 
więcej niż rok wcześniej.

Z roku na rok w handlu rośnie rola e-commerce. Nie omija to również zakupów robionych 
z myślą o Bożym Narodzeniu. Analiza Deloitte pokazała, że aż 37 proc. budżetu przezna-
czonego na prezenty zostawimy w tym roku w sklepach internetowych. „To drugi najwyższy 
wynik spośród badanych krajów. Wyższy odsetek, bo aż 48 proc. uzyskały jedynie Niemcy. 
To oznacza, że każdy z nas średnio za prezenty zakupione w sieci zapłaci 42 euro” – mówi 
Wojciech Górniak, dyrektor w Deloitte Digital.

Polska jest jedynym spośród badanych krajów, gdzie zarówno online jak i w sklepach trady-
cyjnych wydatki na prezenty będą wyższe niż przed rokiem. Wzrost deklarowanych środków 
na ten cel wynosi 4,3 proc. rok do roku. 18 proc. Polaków pytanych, co zrobią, jeśli prezen-
tu nie znajdą w sklepie tradycyjnym, odpowiedziało, że poszuka go w internecie. Pod tym 
względem Polska osiągnęła trzeci wynik wśród analizowanych państw. Do zakupów online 
najbardziej przekonuje nas dowolność pory, w której możemy je robić (79 proc.), jak również 
dostawa do domu (75 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy 
możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (81 proc.), to że swoje zakupy otrzy-
mujemy do ręki (80 proc.) oraz ochrona danych osobowych (78 proc.).

„Połowa Polaków planuje robić bożonarodzeniowe zakupy również za pośrednictwem ka-
nałów cyfrowych. Jeśli sprzedawcy internetowi chcą zwiększać swój udział w handlu, to 
kluczem do sukcesu jest przekonanie klientów o bezpieczeństwie dokonywanych transakcji, 
szybkość dostawy i dostęp do indywidualnej porady” – mówi Wojciech Górniak.

Informacje o badaniu:
Badanie online przeprowadzono wśród ponad 6,5 tys. respondentów w przedziale wiekowym od 
18 do 65 lat. Tegoroczna edycja (przeprowadzona przez oddział Deloitte we Hiszpanii) analizuje 
dane z dziewięciu krajów europejskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Belgia, 
Dania, Polska, Rosja).

Źródło: Raport Deloitte “Zakupy Świateczne 2016”
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Prezenty materialne vs 
przeżycia i doświadczenia. 
Dlaczego milenialsi doceniają 
bardziej przeżycia niż 
przedmioty materialne?
To w jaki sposób milenialsi odbierają świat i czym się kierują w życiu jest ostatnio często 
omawiane w kontekście ich zachowania i oczekiwań względem rynku pracy. Jako osoby 
ceniące sobie swoją niezależność i możliwość bycia kreatywnym, poszukują nowoczesnego 
pracodawcy. Takiego, który zrozumie, że nie są jedynie siłą roboczą wypełniającą tabelki od 
godziny 9:00 do 17:00. Pokolenie Y wyjątkowo ceni sobie tzw. work-life balance, kładąc na-
cisk na rozwój pasji i nabywanie nowych doświadczeń. Te przekonania i wartości milenialsi 
stosują też w pozostałych obszarach życia. W Wielkiej Brytanii aż 53% osób z pokolenia 
Millenium badanych przez thisisinkling* stwierdziło, że wolą wydawać pieniądze na ciekawe 
doświadczenia niż produkty. Co więcej, 62% jest zdania, że jeszcze w tym roku zwiększy 
budżet na takie przyjemności.

I choć pokolenie Y wiedzie prym, nie tylko oni przekładają cenne doświadczenie i chwile 
wspólnie spędzone z bliskimi nad rzeczy materialne. W zeszłym roku Groupon zapytał 
Polaków[2], jaki prezent chcieliby otrzymać na święta. Co ciekawe, badanie pokazało, że 
coraz częściej (22%) Polacy wybierają podarunki, które skupiają się na emocjach i prze-
życiach, takich jak wspólne wyjścia z bliskimi czy niecodzienne aktywności, które leżą 
w kręgu zainteresowań obdarowanego lub po prostu są nowym, ciekawym doświadcze-

niem. Największa liczba respondentów (42%) marzyła o weekendowym wypoczynku 
w hotelu lub relaksującym dniu spędzonym w spa (38%). A 36% osób pragnęło otrzy-
mać prezent, który pozwoliłby na wspólne spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi.

* https://static1.squarespace.com/static/566824117086d-
7d425e48806/t/575e873f8259b5bbefd5e6da/1465812805335/Inkling+Millennial+Re-
port.pdf

Badanie przeprowadzono na przełomie października i listopada 2015 r. na próbie 8 889 respon-
dentów z Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Belgii. Pol-
ska próba wyniosła 712 osób.

Karolina Wojdecka
Head of PR & Communications Groupon w Polsce
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9

Poradnik savoir-vivre. 
Jak wybrać i podarować 

doskonały prezent?

Prezenty mają wielką moc, pomagają budować więzi, poprawiają samopoczu-
cie i wyzwalają pozytywną energię. Jednak dotyczy to jedynie tych trafionych 
upominków. Podarowanie koleżance zestawu kremów antycellulitowych, albo 
chłopakowi dwóch biletów do kina na nocny maraton komedii romantycznych 
nie zawsze będzie dobrym pomysłem... Jak więc nie popełnić faux pas? Poznaj 
kilka prostych zasad, dzięki którym Twój prezent zawsze będzie udany!

Daj coś z siebie
Drogi zegarek albo cenna biżuteria z pewnością wywołają pozytywne zaskoczenie. Jednak 
gdy nie dysponujemy wielkim budżetem, możemy przygotować prezent, który będzie równie 
cieszył - a może nawet bardziej! Wystarczy, że damy coś od siebie. Może to być wykonany 
własnoręcznie upominek, przykładowo kolaż przedstawiający Ciebie i osobę, której przygo-
towujesz niespodziankę w dziwnym miejscu np. na księżycu. Idealnym prezentem będą też 
własnoręcznie przygotowane i ładnie zapakowane ciasteczka. Świetnym pomysłem są też 
spersonalizowane gadżety jak np. poduszki, kubki czy plakaty z tekstami i grafikami, które 
mogą bawić, motywować do działania lub przypominać o kimś ważnym. Wszystko zależy od 
rodzaju wybranego designu. Ciekawe propozycje znajdziesz na takich portalach jak: Artiglo 
czy MyGiftDNA.

Od tych pomysłów trzymaj się z daleka
Prezent, który wręczamy jest wizytówką nas samych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby 
był dopasowany do sytuacji i osoby, do której ma trafić. Od jakich pomysłów trzymać się 
z daleka?

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
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Nie wskazuj na problemy
Przede wszystkim od takich, które sugerują istniejący problem. Nietrafionymi pomysłami 
mogą być tutaj karnety na siłownie dla osób otyłych, kosmetyki pielęgnujące włosy dla ły-
siejących, czy książki o oszczędzaniu do osób ledwo wiążących koniec z końcem.

Kto marzy o odkurzaczu?
Drugą kategoria nietrafionych prezentów, są przedmioty do czynności koniecznych, ale nie 
zawsze lubianych. Mowa tu o odkurzaczach, żelazkach czy garnkach. Jeśli nie masz pomysłu 
na prezent dla pary młodej i wydaje Ci się, że patelnia żeliwna to coś użytecznego i niezwy-
kle ważnego na start wspólnego życia, kup lepiej prosty plakat z miłym hasłem dla zako-
chanych, który będzie wprawiał ich w dobry nastrój za każdym razem, gdy na niego spojrzą. 

Nie dawaj tego, czego sam nie chcesz
Trzecia kategoria nietrafionych prezentów to takie, których nie chcielibyśmy sami dostać. Je-
śli otrzymałeś podarunek wątpliwej jakości jak np. reprodukcję obrazu Mona Lisa, kiepskim 
pomysłem będzie podarowanie go kolejnej osobie. Postaw się lepiej na jej miejscu i pomyśl 
z czego powinna się ucieszyć, jakie ma pasje, i w jakich kierunkach się rozwija. Jeśli masz 
nadal trudności, porozmawiaj z jej innymi bliskimi. Dzięki temu z pewnością wybierzesz 
idealny prezent.

Pamiętaj o opakowaniu
Często mówi się, że “liczy się wnętrze, a nie opakowanie”. Ta sentencja nie ma jednak od-
zwierciedlenia w świecie prezentów. Każdy upominek powinien być estetycznie zapakowa-
ny. Świadczy to o szacunku do obdarowywanej osoby i o zaangażowaniu w relację. Może-
my samodzielnie przygotować kreatywne opakowanie, np. tworząc stemple z ziemniaków 
i stworzyć niepowtarzalny papier ozdobiony naszym własnym motywem. Jeśli jednak wy-

bierzesz gotowe opakowanie w sklepie, pamiętaj, aby usunąć z niego metkę z ceną. Staraj 
się też nie “wygnieść” prezentu przed jego wręczeniem. Jeśli musisz go przetransportować, 
zapakuj go dodatkowo, aby w bezpieczny sposób dotarł na miejsce.

Przygotuj życzenia
Sztuka składania życzeń bywa trudna, szczególnie, gdy nie znamy za dobrze drugiej osoby. 
Jeśli zamierzasz podarować prezent, przygotuj wcześniej krótko kilka słów od siebie, dzięki 
którym wprowadzisz dodatkowo miłą atmosferę. Składaj indywidualne życzenia, mogą to 
być bardzo proste słowa, ale ważne jest, aby były dopasowane do osoby, do której są kie-
rowane.

Niespodziewany upominek
Co gdy podczas wręczania prezentu okazuje się, że druga osoba ma też coś dla nas? Świet-
nie, podziękujmy i cieszmy się wspólnie. A co zrobić w sytuacji, gdy otrzymujemy niespodzie-
wanie prezent i nie mamy nic dla tej osoby? Nie kryjmy zaskoczenia, podziękujmy uprzejmie 
i postarajmy się odwdzięczyć przy najbliższej okazji.

Wręczanie prezentów może dać nam wiele radości, a gdy przygotujemy rzeczywiście trafio-
ną niespodziankę, radość będzie podwójna. Pamiętajmy o tych kilku powyższych zasadach 
i cieszmy się wspólnie możliwością obdarowywania bliskich.

Redakcja edutorial.pl
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1. Lepsze samopoczucie
Bezinteresowne dawanie prezentów to doskonały sposób na okazanie drugiej osobie sym-
patii, uznania lub wdzięczności. Ponadto, sam akt podnosi poczucie zadowolenia i szczęścia 
osoby, która wręcza prezent, dzięki czemu obie osoby poprawiają swoją kondycję psychiczną.

2. Budowanie więzi
Obdarowywanie pomaga w tworzeniu i umacnianiu więzi. Nasze prezenty są wyrazami pa-
mięci, zainteresowania drugą osobą i chęci utrzymania z nią kontaktu. Świadczą o naszej 
empatii i zaangażowaniu w łączącą nas relację.

5 psychologicznych powodów, 
dla których lepiej dawać, niż 
brać
 

Każdy z nas uwielbia otrzymywać prezenty. Jednak, czy nie przyjemniej jest je 
dawać? Neuropsycholodzy przekonują, że tak. Poznaj pięć powodów, dla których 
warto bezinteresownie obdarowywania bliskich. 

pięć
powodów

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris


12

3. Euforia hormonów szczęścia
Badania dowiodły, że dawanie prezentów uaktywnia obszary mózgu odpowiedzialne za od-
czuwanie przyjemności, interakcje społeczne, a także budowania zaufania. Ponadto, w na-
szych organizmach uwalniają się endorfiny, dzięki którym czujemy się szczęśliwi, a także 
oksytocyna, która sprawia, że czujemy przywiązanie do drugiej osoby. Te same hormony 
wydzielane są przez ludzi podczas seksu i w czasie karmienia piersią.

4. Pobudzenie wdzięczności
Prezent może być efektem wdzięczności i jednocześnie budzi ją w drugiej osobie. Gdy wrę-
czamy prezent (nawet bezinteresownie), wywołujemy w obdarowanej osobie nie tylko do-
świadczenie dobra z naszej strony, ale też chęć odwzajemnienia i podziękowania. Wdzięcz-
ność pomaga w budowaniu szczęścia osobistego i więzi społecznych.

5. Zarażamy pozytywną energią
Gdy jedna osoba zachowuje się bezinteresownie i obdarowuje innych (niekoniecznie fizycz-
nymi prezentami, ale też takimi dobrami jak np. czas) inspiruje inne osoby do podobnych za-
chowań. Badania pokazują, że altruizm jest zaraźliwy, a szlachetne i bezinteresowne działania 
napędzają kolejne dobre czyny.

Redakcja edutorial.pl
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Zestawienie polecanych szkół 
programowania - Najlepsza szkoła 
programowania 2016

Redakcja edutorial.pl

Zastanawiacie się, co w raporcie o polecanych prezentach edukacyjnych robią szkoły programowa-
nia? Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z obecnymi statystykami, na polskim rynku brakuje ok. 30 
tys. specjalistów z branży IT, a zapotrzebowanie w innych krajach Europy również jest ogromne, to 
rozwój w kierunku umiejętności programistycznych wydaje się doskonałą drogą kariery. Dlatego 
uważamy, że kurs programowania jest doskonałym pomysłem na prezent.

Sprawdźcie zestawienie polecanych szkół programowania, w których znajdziecie świetne oferty nauki, zarówno 
dla początkujących, jak i już doświadczonych developerów, chcących rozwijać swoje umiejętności. Zestawienie 
zostało uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a szkoły, które się w nim znalazły, zostały wyselekcjonowane na 
podstawie atrakcyjnej oferty i wysokiej skuteczności nauczania.

Jeśli chcecie podarować w tym roku bliskiej osobie naprawdę wyjątkowy prezent - pomyśl o kursie programowania. 
To świetna alternatywa dla klasycznych upominków, a dodatkowo da ogrom wiedzy i umiejętności cyfrowych oraz 
masę dobrej zabawy i satysfakcji:)

Code Academy
Innowacyjna akademia oferująca naukę programowania 
online na wysokim poziomie, stawia na nowoczesne me-
tody dopasowane do potrzeb współczesnych uczniów. 
Code Academy oferuję naukę m.in. języków HTML/CSS, 
Java Script, jQuery, PHP, Python, Ruby. Z platformy korzy-
sta ponad 25 milionów użytkowników na całym świecie.

http://www.codecademy.com
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Coders Lab
Czynnikiem wyróżniającym Coders Lab jest metodyka na-
uki. Program dopasowany jest do wymogów pracodawców: 
uczy umiejętności, na które jest popyt na rynku pracy. Wy-
kładowcy Coders Lab to czynni programiści, prowadzący 
zajęcia w małych grupach. Lekcje mają zróżnicowany cha-
rakter (ćwiczenia indywidualne, grupowe, warsztaty). Po-
stępy kursantów weryfikowane są przez testy. Skuteczność 
nauki potwierdzają statystyki: 80 procent absolwentów 
Ceders Lab znajduje pracę w trzy miesiące po zakończeniu 
kursu.

Code:Me
Każda edycja kursów od podstaw Code:Me pokazuje, że 
kodowania może nauczyć się każdy.  Odbywające się w ra-
mach warsztatów mini-hackathony są doskonałą symula-
cją pracy programisty w zespole. Oprócz kursów, Code:Me 
stworzyło HACKER:SPACE Trójmiasto, czyli przestrzeń 
dedykowaną entuzjastom nowych technologii, w której 
między innymi absolwenci nie tylko mogą pracować nad 
własnymi projektami i pogłębiać swoją wiedzę, ale i uczest-
niczyć w spotkaniach i warsztatach z ekspertami czy pasjo-
natami, na przykład IoT.

Coursera
Internetowa platforma edukacyjna współtworzona przez 
najlepsze światowe uczelnie i organizacje edukacyjne. Ser-
wis oferuje kilkadziesiąt kursów w różnych kategoriach. 
Przyjazna i angażująca forma kursów motywuje do nauki, 
która kończy się uzyskaniem certyfikatu. Wśród kursów 
znajdziemy m.in.: Software Development, Mobile and Web 
Deleopment, Algorytmy, Bezpieczeństwo, Design.

http://coderslab.pl/
http://codeme.pl/index.php
https://www.coursera.org/
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Devmeetings
Misją Devmeetings są bezpłatne jednodniowe warsztaty 
dla software developerów. Nie ma w nich stałych opłat, 
każdy uczestnik może wpłacić dowolną kwotę za zajęcia. 
W ofercie Devmeetings znajduje się kilkadziesiąt warsz-
tatów, w tym m.in. OpenGL pod iOS, JS Games Develop-
ment, Ionic Framework, Mobilny JavaScript czy Responsive 
Web Design.

Eduweb
Znajdziesz tu multimedialne kursy wideo oprogramowania 
Adobe, tworzenia grafiki, fotografii, wideo, postprodukcji, 
projektowania stron WWW i wiele, wiele więcej! Eduweb 
oferuje ponad 600 godzin materiałów wideo. Co miesiąc 
dodaje nawet 50 godzin wideo kursów dostępnych na 
DVD oraz online na temat najnowszych technologii. Edu-
web Live to jedyna tego typu usługa na rynku w ramach 
której prowadzone są zajęcia na żywo z zakresu najnow-
szych technik oraz pracy z oprogramowaniem.

EdX
EdX to platforma e-learningowa założona w 2012 roku na 
Harvardzie wspólnie z Massachusetts Institute of Techno-
logy. Oferuje wysokiej jakości kursy z najlepszych świato-
wych uczelni i instytucji, w tym w ramach Massive Open 
Online Courses (otwartych kursów dla nieograniczonej licz-
by użytkowników). EdX współpracuje z ponad 90 globalny-
mi partnerami, oferuje kilkadziesiąt kursów w dziedzinach, 
na kilku poziomach oraz w dziesięciu językach. Wśród kur-
sów EdX znajdziemy m.in. UX Design, UX Research, Marke-
ting Analytics, Video Game Design, Data Science czy Mar-
keting Analytics.

http://devmeetings.com/pl/
http://eduweb.pl/
https://www.edx.org/
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Egghead.io
Platforma e-learningowa oferująca użytkownikom 
kursy w przyjaznej, skondensowanej formie. Poma-
ga w dokształcaniu się aktywnym zawodowo de-
veloperom oraz wprowadza od podstaw w świat 
nowych programów. W ofercie Egghead znajdziemy 
kursy m.in. z takich dziedzin jak React, CSS, JavaS-
cript, Angular.

Geek Factory
Geek Factory nie jest typową szkołą programowania, po-
nieważ została stworzona przez pasjonatów. Nauka skupia 
się na praktycznej strony zawodu, wychodzi poza schemat 
książek, opierając się na doświadczeniu i praktyce. Dlate-
go omawiane są takie zagadnienia jak pozyskanie klientów 
i zarobki. Jak przekonują twórcy Geek Factory: “większość 
absolwentów, realizuje projekty, zarabia i wraca po nowe 
umiejętności”.

infoShare Academy
InfoShare Academy kompleksowo wspiera swoich kursan-
tów, ucząc programowania, przygotowując ich do rozmów 
rekrutacyjnych, a na koniec kursu pomagając znaleźć naj-
lepszego pracodawcę. Wszystkie trzy elementy to ideal-
na mieszanka, która pozwala zdolnej osobie w dwa mie-
siące zdobyć nowy, dobrze płatny zawód. Dane akademii 
wskazuję, że ponad 70 proc. uczestników kursów zdobywa 
pracę w firmach IT. To skuteczność zbliżona do poziomu 
zatrudnień w zawodzie po studiach informatycznych na 
politechnice.

https://egghead.io/
http://geekfactory.pl/
http://infoshareacademy.com/
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Kodilla
Pierwszy polski bootcamp online kształcący przyszłych 
programistów front-endu.

Bootcampy — intensywne, kilkumiesięczne szkolenia wzo-
rowane na treningu wojskowym — są formą nauki zalecaną 
m.in. przez prezydenta USA Baracka Obamę jako konku-
rencyjny do studiów sposób na kształcenie programistów.

 

Ten sposób nauki działa również w Polsce. Kodilla co mie-
siąc wypuszcza na rynek pracy nowe osoby przygotowa-
ne do pracy jako junior front-end developerzy, czyli osoby 
tworzące strony i aplikacje internetowe.

Warunek konieczny do przebranżowienia i zmiany swojego 
życia? Wzięcie udziału w bootcampie wymagającym 15-20 
godzin samodzielnej pracy tygodniowo przez trzy miesiące. 

To wystarczy, aby  — pod okiem doświadczonych Mento-
rów — być technicznie przygotowanym do poszukiwań pra-
cy w się  branży IT, w której zapotrzebowanie na nowych 
pracowników stale rośnie.

 

Co ważne, w bootcampach online można uczestniczyć bez 
względu na miejsce zamieszkania czy godziny aktualnej 
pracy - całość szkolenia odbywa się przez internet, a za-
dania i komunikacja z Mentorami zostały opracowane tak, 
żeby nawet osoby o nieregularnym czasie pracy zdążyły 
przerobić materiał.

 

Zmiana życia w ciągu trzech miesięcy nie jest łatwa, jednak 
wykonalna. Intensywna nauka popłaca - front-end develo-
perzy potwierdzają, że kurs może ukończyć zarówno stu-
dent, matka na urlopie wychowawczym, jak i osoba pracu-
jąca na pełen etat, a drzwi do kariery IT stoją przed nimi 
otworem.

Sprawdź, czy 
programowanie 
to Twoja droga
Pierwszy krok na drodze do kariery w IT?
Sprawdzenie, czy to w ogóle dla Ciebie. Praca w IT pozwala 
świetnie zarobić i stale się rozwijać, jednak — nie oszukujmy 
się — to nie jest dla każdego. Dobry programista musi przede 
wszystkim myśleć logicznie i potrafić się uczyć - bez tego być 
może znajdzie pracę w IT, ale nie dojdzie daleko. Już ponad 
1000 osób chcących się sprawdzić wypełniło testy predyspo-
zycji do pracy w IT,  a Mentorzy Kodilli za darmo pomogli im 
odnaleźć swoją drogę. 

Właśnie do tego zachęcam!

Marcin Kosedowski
Kodilla.com

https://kodilla.com/
https://kodilla.com/
https://kodilla.com/
https://kodilla.com/
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Software Development Academy
SDA jest odpowiedzią na braki kadrowe wśród pra-
codawców z sektora ICT. Akademia współpracuje 
z firmami, które rekrutują specjalistów IT, dzię-
ki czemu kursy w 100 procentach odpowiadają 
potrzebom rynku. W zespołach uczestnicy uczą 
się programowania na konkretnych przykładach, 
w realiach funkcjonowania przedsiębiorstw IT. Co 
istotne, szkolenia prowadzone są przez praktyków 
z minimum trzyletnim doświadczeniem, pracujących 
w branży. Podczas planowania kursów brana jest 
pod uwagę specyfikę i wymagania lokalnego rynku, 
a na realizowany materiał i zakres tematyczny mają 
wpływ firmy partnerskie, które aktywnie poszukują 
pracowników wśród absolwentów SDA.

Strefakursow.pl 
Największa w Polsce platforma edukacyjna on-line. 
Wszystkie szkolenia dostępne są za pośrednictwem in-
ternetu, a kursanci mogą korzystać z nich na dowolnym 
urządzeniu: komputerze, tablecie czy telefonie. Mają one 
przystępną formę filmów instruktażowych połączonych 
z praktycznymi ćwiczeniami. Każdorazowe ukończenie 
szkolenia poświadczane jest imiennym certyfikatem.

Stacja IT
Atrakcyjna oferta dla wszystkich, chcących podnosić i roz-
wijać swoje kompetencje w branży IT. Znajdziemy w niej 
warsztaty m.in. z MongoDB, Infrastruktury Klucza Publicz-
nego, Pythona czy z posługiwania się językiem R. Stacja IT 
oferuje jednodniowe skondensowane warsztaty, w trakcie 
których uczestnicy poznają od podstaw nowe dziedziny IT 
lub rozszerzają już zdobytą wiedzę. Dodatkowym atutem 
Stacji IT są niskie koszty nauki, ponieważ warsztaty spon-
sorowane są darmowe, a pozostałe, organizowane siłami 
społeczności finansowane są z niewielkich składek uczest-
ników.

http://sdacademy.pl/
http://strefakursow.pl/
http://stacja.it/
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Najlepsze prezenty edukacyjne dla dzieci 
wg blogerów parentingowych
Dobry prezent dla dziecka powinien cieszyć, sprawiać radość, a do tego rozwijać. Zastanawiasz się, gdzie 
szukać najlepszych pomysłów na edukacyjne upominki? Sprawdź zestawienie polecanych prezentów przez 
blogerów parentingowych. Jeśli chcesz zachwycić swoje dzieci, zaufaj opiniom doświadczonych rodziców 
i daj się zainspirować!

Jedną z naszych ulubionych zabawek edukacyjnych są pa-
cynki zakładane na poszczególne palce bądź na dłonie. 
Stopniowo zbieramy całą kolekcję kolorowych bohaterów, 
którzy towarzyszą nam w codziennej zabawie. Teatrzyki 
dla najmłodszych rozwijają inteligencję emocjonalną, uczą 
empatii, wiedzy o świecie, ale przede wszystkim sprawia-
ją mnóstwo frajdy. Starsze dzieci uczą kreatywności. Są 
świetnym sposobem na wspólne spędzanie wolnego czasu. 
Dostępność pacynek na rynku jest ogromna, a cena przy-
stępna dlatego serdecznie polecam.

U nas prawdziwym hitem wśród zabawek edukacyjnych 
był Szczeniaczek Uczniaczek, zabawka interaktywna od 
Fisher-Price. To puchaty, miękki przyjaciel w formie pie-
ska-zabawki, który odpowiada na dotyk dziecka śmiesz-
nymi tekstami i piosenkami. Dodatkowo wyposażony jest 
w technologię „Poziomy nauki”, dzięki której interaktywne 
treści zmieniają się z wiekiem malucha. Zabawka oferuje 
wiele piosenek, wypowiedzi i dźwięków odpowiednich dla 
wieku i umiejętności dziecka na trzech poziomach zaba-
wy: od 6, 18 i 18 miesiąca życia. Polecam tę zabawkę dla 
wszystkich maluchów!

Magdalena Skiba
autorka bloga Och Karol

Anna Lipińska
autorka bloga Matka Mężatka

http://www.ochkarol.com
http://www.matkamezatka.pl/
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Najlepsze zabawki edukacyjne na półce mojego przedszko-
laka to zdecydowanie te z serii EDULUDO marki Djeco. 
Znajdziecie wśród nich naklejki, gry, układanki i wiele in-
nych. Nam podobają się właściwie wszystkie, ale gdybym 
miała wyróżnić tylko jedną - byłaby to gra Djeco Eduludo 
Shapes (kształty). W pudełku znajdziecie 24 obrazki i mnó-
stwo drewnianych klocków w różnych kształtach. Zada-
niem dziecka jest ułożenie z konkretnych figur podanego 
na karcie pracy obrazka. Układanka jest podzielona na trzy 
poziomy trudności, które dostosowujemy do wieku dziec-
ka. Zabawka nauczy rozpoznawania figur, wspomoże roz-
wój logicznego myślenia, pobudza wyobraźnię i kreatyw-
ność malucha. Polecam.

Książka “Przytul mnie” to osiem inspirujących lekcji, praw-
dziwe historie Nicka, który urodził się bez rąk i nóg. Choć 
nie każde dziecko oczekuje pod choinką książki, ta jest wy-
jątkowa, bo pokazuje, jak wielkie znaczenie w naszym życiu 
ma miłość. Uczy malucha tolerancji, wytrwałości i wiary we 
własne siły. Zachęca by mieć marzenia i skupiać się na tym, 
co nam najlepiej wychodzi, bo czeka nas za to nagroda. 
Lekcje pisane są prostym, zrozumiałym językiem, a czytane 
na dobranoc gwarantuje spokojny sen.

Małgorzata Źródlewska
autorka bloga Cover Baby

Izabela Augustyniak
autorka bloga Home and Baby

Rynek artykułów dla dzieci oferuje szeroką gamę produk-
tów edukacyjnych, z których trudno wybrać coś konkretne-
go. Dla nas najlepszym prezentem edukacyjnym na każdą 
okazję są książki. Pobudzają wyobraźnię, rozwijają mowę 
dziecka i poruszają często codzienne problemy, o których 
możemy porozmawiać przy okazji czytania.

Dla mnie najważniejsze jest, aby obserwować dziecko 
i wybierać takie prezenty, które pasują do zainteresowań 
malucha. Fakt, że dzisiaj większość zabawek ma dopisek, 
że są edukacyjne, nie oznacza, że dziecko będzie nimi za-
chwycone i nauczy się czegoś. Dla jednych idealnym pre-
zentem będą instrumenty muzyczne, a dla innych zestaw 
przyborów plastycznych. Fajnie wybrać taką zabawkę, dzię-
ki której spędzimy wspólnie czas. W naszym domu królują 
wszelkiego rodzaju układanki, puzzle i memory, nad któ-
rymi możemy się wspólnie głowić. Dziecko uczy się dopa-
sowywać elementy do siebie, logicznego myślenia i ćwiczy 
pamięć. Dla mniejszych dzieci świetnym pomysłem są róż-
nego rodzaju sortery, dzięki którym maluch uczy się kształ-
tów i dopasowywania ich do odpowiednich miejsc. 

Izabela Bluszcz
autorka bloga Bizi Mummy

http://www.coverbaby.pl
http://www.homeandbaby.pl
http://www.bizimummy.pl/
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Mówi się, że dziecko uczy się przez zabawę. Dlatego na 
tej podstawie zwykle dobieram zabawki dla synów. Jestem 
mamą prawie 3-letnich chłopców. Z całą pewnością mogę 
powiedzieć, że moim odkryciem roku 2016 jest edukacyjna 
seria Kapitan Nauka. Nasza przygoda z Kapitanem Nauką 
rozpoczęła się od zestawów kart obrazkowych (Zwierzę-
ta Wiejskie, Dzikie Zwierzęta, Pierwsze Słowa, Transport, 
Owoce, Dźwięki i Kolory). Zauważyłam u synów ogromny 
postęp w mowie. Godny podziwu jest też zasób ich słow-
nictwa. Synowie są w stanie opisać wiele przedmiotów za 
pomocą nazwy, koloru bądź dźwięku, jaki wydaje. Karty 
wciąż dostarczają nam wiele radości, ale chłopcy częściej 
sięgają po zagadki obrazkowe Hip, hop, hurra! i zgadują, 
która skarpetka nie pasuje do pozostałych. Obecnie zapo-
znajemy się z grami dla dzieci w wieku 2+. Jako mama cenię 
sobie, że możemy bawić się wspólnie, ale moi synowie są 
też w stanie zająć się na dłuższą chwilę samodzielnie. Ulu-
bione karty towarzyszyły nam na wakacjach. Zazwyczaj, 
gdy idziemy odwiedzić kogoś, kto ma dzieci, nie kupuję kla-
sycznej zabawki tylko właśnie coś z oferty Kapitana Na-
uka, dostosowane do wieku. Materiały edukacyjne Kapitan 
Nauka polecam wszystkim moim koleżanko-mamom, które 
jeszcze nich nie słyszały.

Wybierając zabawki nie stawiam na ilość, ale jakość i ich 
zastosowanie. Częściej kupuję drewniane zabawki, by to 
dziecko bawiło się zabawką, a nie zabawka bawiła się za 
dziecko (jak w przypadku zabawek elektronicznych). Tym 
sposobem chcę pokazać dzieciom świat wyobraźni, który 
to właśnie ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. Uwielbiam 
więc klocki z których można zbudować wszystko, podob-
nie, jak z ciastoliny, czy kartki papieru. To nasze zadanie (ro-
dziców) by pokazać dzieciom jak można się bawić ;). Uwiel-
biam i polecam zabawki marki Janod.

Jako mama 5-latka zdecydowanie polecam gry familijne. 
Sprawiają one niesamowitą frajdę całej rodzinie i są świet-
ną propozycją na atrakcyjne, wspólne spędzanie czasu, co 
jest wartością najcenniejszą. Nasze ulubione, sprawdzone 
pozycje to "Spadające Małpki", "Zingo!" i "Kot Stefan". Spo-
strzegawczość, koncentracja, pamięć, refleks, spryt to tylko 
niektóre z cech, udoskonalanych dzięki tej formie zabawy.

Agnieszka Jezierska
autorka bloga Agu Mama

Magdalena Rowińska
autorka bloga Mama Zawsze

Graża Feliga
autorka blogów Parentingowy.com,
Dzieciole

http://www.agumama.pl/
http://mamazawsze.pl/
http://www.parentingowy.com/
http://www.dzieciole.com/
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Bardzo lubię dawać mądre prezenty, dlatego u nas pod 
choinką synek znajdzie Nawlekankę - drewniane klocki 
w formie literek alfabetu, które dziecko może nawlekać 
w odpowiedniej kolejności na sznurek, ćwicząc zdolności 
manualne i ucząc się literek oraz wymowy. Taka zabawka 
nie zabiera dużo miejsca, więc idealnie nada się do zabrania 
ze sobą na wyjazd. Wybrałam produkt ALFABET - koraliki 
do nawlekania - ALEX TOYS.

Kolejnym prezentem, na który się zdecydowałam jest kar-
tonowa wieża z klocków - piramida edukacyjna Las - Dje-
co. Dzięki niej można łączyć naukę sprawności manualnej, 
koordynację ruchową i liczenia. Piramida po złożeniu jest 
bardzo wysoka, ma 90 centymetrów, dzięki czemu na pew-
no wprawi w dumę każdego maluszka i cudownie połączy 
świetną zabawę z nauką.

Każda zabawka jest na swój sposób edukacyjna - wszystko 
zależy jakie możliwości zabawy i właściwości przedmiotu 
pokażemy dziecku. W ciągu ponad dwóch lat przerobili-
śmy wiele bardzo fajnych zabawek i topowymi wyborami 
były dla nas różnego rodzaju klocki, które dają nieograni-
czone możliwości zabawy oraz doskonale rozwijają moto-
rykę mniejszą. Nie upieram się na siłę przy wymyślnych 
zabawkach, bo te najprostsze najlepiej pobudzają wyobraź-
nię. Garaż na samochody może pełnić funkcje edukacyjne, 
bo uczymy dziecko zasad komunikacyjnych (ludzie zawsze 
pierwsi, potem jadę samochodziki), a kuchnia dla dziecka 
uczyć naśladowania zachowań dorosłych i wykształcać do-
bre nawyki żywieniowe (przygotowujemy warzywa, bo są 
bardzo zdrowe). Moje tegoroczne wybory to: Stacja ben-
zynowa Janod, która z pewnością da dużo radości z zaba-
wy oraz pokaże bliżej świat samochodów, oraz Lego Duplo 
Arktyka, dzięki którym poznamy lepiej niedźwiedzia polar-
nego, igloo, wspaniałego wieloryba oraz eskimosa.

Moim zdaniem CLEMENTONI Mama pingwin i jej synek 
to świetna zabawka edukacyjna dla najmłodszych. Co 
prawda producent poleca ją dla dzieci dopiero od roku, 
ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że śmiało mogą się 
nią bawić nawet młodsze dzieci. Mama Pingwinek porusza 
dzióbkiem, oczkami oraz skrzydełkami. Synek Piku po na-
ciśnięciu na serduszko wyskakuje ze swojej skorupki.

Zabawka posiada 6 interaktywnych przycisków. Dziecko 
może posłuchać 7 piosenek i 9 rymowanek. Jest idealna 
do nauki pierwszych słów, literek czy nazw zwierząt. Mama 
Pingwin sympatycznie mówi zarówno po polsku jak i po 
angielsku. Mama Pingwin jak na zabawkę edukacyjną jest 
również stosunkowo tania więc myślę, że z powodzeniem 
może znaleźć się na liście do Świętego Mikołaja.

Agnieszka Kudela
autorka bloga Agnieszka Kudela

Anna Brzozowska
autorka bloga Brzozóweczka

Anna Stachura
autorka bloga Smaki Macierzyństwa

http://www.agnieszkakudela.pl/
http://brzozoweczka.pl/
http://smakimacierzynstwa.pl
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Czym kierować się przy 
wyborze książki na prezent 
świąteczny? 
Książka to zawsze fantastyczny pomysł na świąteczny prezent. Wśród znajomych oraz mojej 
rodziny jest jedną z popularniejszych rzeczy, jakie znajdujemy pod choinką.

Czym kierować się przy wyborze książki na prezent świąteczny? Tym samym, czym kieruje-
my się przy wyborze każdego prezentu. Pamiętajmy o osobie, którą obdarowujemy. O tym 
jaka jest, co ją pasjonuje, o czym marzy, co ją wzrusza, a co śmieszy.

Kiedy odpowiemy sobie na te pytania i będziemy już wiedzieli, w jakiej tematyce szukać tej 
idealnej książki, sprawdźmy, co najbliżsi już mają. Z dużym prawdopodobieństwem uniknie-
my wówczas niezręcznej sytuacji, że nasz prezent to drugi egzemplarz książki, która stoi na 
półce. Osobiście zwracam też uwagę na to, kiedy dana osoba ma czas czytać. Czy rozsiada 
się z książką w domowym zaciszu, czy raczej czyta w drodze do pracy? Twarde oprawy po-
kaźnych tomów ładnie wyglądają, ale są mało poręczne w komunikacji miejskiej.

Na rynku wydawniczym jest mnóstwo wspaniałych pozycji. Z pewnością dla każdego uda 
się znaleźć odpowiednią. Dla 4-letniego syna wybieram książki, które oprócz tego, że miło 
się je czyta, przekazują pewną mądrość, czegoś uczą. Dla męża i rodziców dobieram książki 
zgodne z ich obecnymi zainteresowaniami. W tym roku wybór prezentów jeszcze przede 
mną, ale już powoli o nich myślę.

Marta Brożyniak
manager ds. handlowych w Wydawnictwie Lingea
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Prezent idealny. Książki 2016 
roku dla dorosłych, od których 
nie da się oderwać

„Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamię-
ci zmysłowej”  
Małgorzata Modrak, Difin SA 
Książka jest  odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. Wszystko ewoluuje także 
człowiek powinien zwiększać swoje możliwości korzystając z zasobów zmysłowych, które 
ewidentnie podnoszą zdolność globalnego rozumienia rzeczywistości i pozytywnego jej 
przekształcania.

„Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Księga ku czci Profesor Anny 
Parzymies”  
Widy-Behiesse Marta, Zasztowt Konrad (red.), Wydawnictwo Akademickie 
Dialog
Piękne wydanie w twardych okładkach. Zaprezentowane w publikacji studia są rezultatem 
badań pracowników Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz innych krajowych i zagranicznych badaczy muzułmanów w Eu-
ropie.

Książki 2016 roku dla dorosłych,
od których nie da się oderwać
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"Głos wewnętrzny. Renee Fleming - autobiografia” 
Renee Fleming, Polskie Wydawnictwo Muzyczne
„Głos wewnętrzny” to autobiografia jednej z największych gwiazd współczesnej sceny ope-
rowej - Renée Fleming. Artystka szczerze i otwarcie opowiada o wyzwaniach stawianych jej 
przez międzynarodową publiczność, o muzycznych i pozamuzycznych pasjach, o scenicz-
nych przyjaciołach i rodzinie. Dzięki tej opowieści snutej na kartach „Głosu wewnętrznego” 
poznajemy cienie i blaski sławy operowej diwy, dowiadujemy się o rozterkach towarzyszą-
cych artyście na kolejnych etapach kariery oraz otrzymujemy garść praktycznych porad 
dotyczących kształcenia głosu.

„Reminiscencje” 
Agata Marzec, Goneta
Reminiscencje z życia, fragmenty wyrwane z jednego życia, splatające się w całość w związ-
ku z jedną osobą. Stająca się nagle bezrobotną nauczycielka w mniejszej aglomeracji miej-
skiej, bez perspektyw, odkrywa inne aspekty życia, staje się uwrażliwiona na samą siebie.

Życiowe dylematy i przedstawiona postawa może dotykać wiele osób. Książka może uświa-
domić tym ludziom, że ich sytuacja jest podobna u innych, podtrzymując ich na duchu.

„Jej mózg, jego mózg, czyli Bóg wie, co robi” 
Walt Larimore, Barb Larimore, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominika-
nów W drodze
Ta książka jest lekiem na trudne relacje międzyludzkie. Fachowa literatura, która w zwięzły 
i jasny sposób uczy rozumienia i akceptacji zachowań kobiet i mężczyzn, które często stają 
się zalążkiem kłótni, sporów a nawet rozpadu związków. Pozwala nam zrozumieć mecha-
nizmy, które kierują naszym postępowaniem i emocjami. Połączenie najnowszych badań 
mózgu z niemal 40-letnim stażem małżeńskim i praktyką poradniczą autorów zaowocowa-

ło książką, która ukazuje wyjątkową konstrukcję każdej płci – omawia odmienną budowę 
męskiego i kobiecego mózgu i działanie hormonów, skutkujące innymi zwyczajami, skłon-
nościami oraz sposobem myślenia i działania mężczyzn i kobiet.

„Fish!” 
Stephen C. Lundin, Harry Paul, John Christensen, Studio Emka
Złap energię i wyzwól swój potencjał! FISH! to mądra, alegoryczna opowieść, ucząca, jak 
zmienić życiowe nastawienie, by móc wreszcie znaleźć w pracy zadowolenie, a w życiu spo-
kój i radość. Nowe wydanie zostało wzbogacone ciekawymi historiami i dodatkowymi in-
spirującymi materiałami.

FISH! skrywa ogromny ładunek inspiracji i ponadczasowej mądrości, które można wykorzy-
stać w każdej branży i na dowolnym stanowisku. Jest to jedna z najpopularniejszych książek 
wszechczasów w kategorii publikacji o charakterze biznesowym.

„Amfetamina” 
Stefania Jagielnicka, Wydawnictwo Psychoskok
Thriller psychologiczny z zaskakującym zakończeniem, równie specyficzny, jak jego boha-
terka. Dla Izy, słynnej diwy operowej, na pozór nic i nikt się nie liczy się poza karierą. Rezy-
gnuje z małżeństwa i posiadania dziecka, łamie serca uwielbiających ją mężczyzn. Jednak 
w końcu zagląda jej w oczy widmo samotności, kiedy aktualny kochanek znajduje przystań 
w ramionach młodszej śpiewaczki, która namawia go do zatrucia Izy amfetaminą, bo pragnie 
ją zastąpić nie tylko w łóżku, lecz również na scenie. Iza traci głos i halucynuje diabła z opery 
„Faust”, w której gra rolę Małgorzaty. Szatan składa jej propozycję odzyskania głosu w za-
mian za pozbycie się hamulców moralnych, tkwiących w głębi jej duszy, w gruncie rzeczy 
szlachetnej i spragnionej miłości.
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„Dieta na dobry nastrój. Odżywianie mózgu” 
Barbara Grześkowiak, Kamila Anna Grześkowiak, Wydawnictwo Biobooks
To nowoczesny poradnik oparty na fachowej wiedzy medycznej, który wyjaśnia, jakie skład-
niki diety zapobiegają stanom obniżonego nastroju, a nawet depresji.

Najnowszy bioporadnik podpowiada, jak aktywnie wpływać na własne zdrowie i samopo-
czucie. Oprócz fachowych informacji zawiera autorskie przepisy na potrawy, które pozwo-
lą aktywować mózg i uwalniać endorfiny. Wpływamy na własne zdrowie, gdy wybieramy 
miejsca, w których żyjemy, przedmioty, którymi na co dzień się otaczamy, i sposób, w jaki 
się odżywiamy. 

„Para zza ściany” 
Shari Lapena, Wydawnictwo Zysk I Ska
Komu zaufasz, jeśli nie możesz zaufać najbliższym... Wszystko zaczęło się od kolacji u sąsia-
dów... Wstrząsający debiut, pełna napięcia książka o młodej parze i z pozoru zaprzyjaźnio-
nych z nią sąsiadach - są w niej zmienne nastroje, kłamstwa, zdrady oraz tajemnice między 
mężami i żonami... Anne i Marco Conti zdają się mieć wszystko - odwzajemnioną miłość, 
cudowny dom i śliczne dziecko, Corę. Ale pewnej nocy, kiedy przebywają na kolacji u są-
siadów, maleńka Cora znika z ich domu. Podejrzenia natychmiast skupiają się na rodzicach. 
Prawda o porwaniu niemowlęcia jest jednak znacznie bardziej skomplikowana... W domu 
odgrodzonym od świata stopniowo wychodzi na jaw, co się naprawdę wydarzyło. Detek-
tyw Rasbach wie, że przerażona para coś ukrywa. Z kolei Anne i Marco odkrywają, że w ich 
małżeństwie są sekrety, które trwają już od wielu lat. Dzień po dniu wychodzą na światło 
dzienne kolejne wstrząsające tajemnice - oszustwa, dwulicowość i niewierność, a czytelnik 
wstrzymuje oddech aż do szokującego finału. 

„Nie posiadamy się ze szczęścia” 
Karen Joy Fowler, Poradnia K
Amerykański bestseller, który znalazł się w finale Bookera i otrzymał prestiżową nagro-
dę Faulknera. Przetłumaczony na blisko 30 języków. Świetnie przyjęty zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w Europie. Karen Fowler, autorka słynnego Klubu miłośników Jane Au-
sten tym razem napisała zaskakującą historię rodzinną. Nic w tej powieści nie jest oczywi-
ste. Pojawiające się wciąż nowe fakty, zwroty akcji, narastające napięcie, a przy tym świetny 
literacki język sprawiają, że to książka, od której trudno się oderwać. Powieść-patchwork, 
poszarpana jak pamięć.

„Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna” 
Szkice polsko-portugalskie, Magdalena Bąk, Lidia Romaniszyn-Ziomek, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Piękna szata edytorska, zawiera ciekawe eseje pokazujące Portugalię z innej strony niż 
przewodniki turystyczne, ukazuje zderzenie przeszłości opisanej w literaturze z teraźniejszo-
ścią, a także ciekawe związki zachodzące między Polską a Portugalią, o których nie wszyscy 
wiedzą, książka dla wszystkich zainteresowanych tym krajem na krańcu Europy. Książka to 
zbiór siedmiu szkiców, które w sposób bardzo zróżnicowany przedstawiają polsko-portu-
galskie relacje na gruncie literatury, kultury i sztuki. Jest to swoista opowieść o Portugalii 
wyczytanej z dzieł autorów tworzących w XIX, XX i XXI wieku i oswajanej dzięki odkrywaniu 
wspólnych odniesień, kontekstów oraz historii. 

Redakcja edutorial.pl
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20 książek dla dzieci 
i młodzieży, polecanych 
na święta
O jakich prezentach od Mikołaja marzą dzieci? Z pewnością o najnowszych 
technologicznych gadżetach i zabawkach z aktualnych kolekcji. W obliczu ta-
kich pragnień, książka może wydawać się średnio atrakcyjna. Wiemy jednak, 
jak zachwycić najmłodszych, podarowując im książki, które staną się furtką do 
innego świata budowanego przez wyobraźnie. Sprawdź zestawienie 20 pole-
canych książek dla dzieci i młodzieży i pokaż im, że książki mogą dostarczyć 
więcej radości niż najnowszy model iPhone’a. 

„O prawie rozmowy z użyciem głowy — Anna Garbolińska O prawie roz-
mowy z użyciem głowy” 
Anna Garbolińska, Novae Res
Książeczka „O prawie rozmowy z użyciem głowy” w zabawny sposób opisuje znaczenie 
podstawowych pojęć z zakresu prawa. Opowiada, jaką rolę pełni premier, prezydent i par-
lamentarzyści, czym jest wotum zaufania i nieufności, po co są ubezpieczenia, związki za-
wodowe i prawa człowieka. Dowiadujemy się, czym jest tak naprawdę spadek, zasiedzenie 
czy służebność oraz czy od każdej darowizny należy zapłacić podatek. Mądre rozmowy na 
trudne tematy to nie lada wyzwanie. Pani Ania po raz kolejny spisała się na szóstkę z dużym 
plusem. (…) To pierwszy krok, by wychowywać mądre, ciekawe świata dzieci - Katarzyna 
Ormanowska, dziennikarka.

♫

♫

♫
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„Angielski dla dzieci/English for children”  
Janka Belanova, Lingea
English for children (Angielski dla dzieci) to wspaniała książeczka do nauki języka angiel-
skiego. Jest to zbiór dostosowanych do wieku dziecięcego piosenek, będących doskona-
łym materiałem do nauki języka przez zabawę. Książka pełna kolorowych ilustracji, zawie-
ra słownik obrazkowy oraz transkrypcję fonetyczną. Do książki dołączona została płyta 
CD z piosenkami.

„ŚwinkoKsiężnik Foch i magia sukcesu” 
Dorota Zgutka, Goneta
Pewna świnka morska opowiada swoje przygody. Gdy trafia do zagrody, postanawia zorga-
nizować konkurs piękności. Wywołuje to niezłe zamieszanie. 

Książka dostarcza świetnej zabawy, i pozwala zrozumieć dzieciom, dlaczego niektóre zacho-
wania są niewłaściwe.

„O dziewczynkach i chłopcach dla chłopców i dziewczynek”  
Asia Olejarczyk, DREAMS Wydawnictwo
W życiu każdego dziecka nadchodzi taki moment, w którym obserwując siebie, swo-
ich rówieśników i otaczający świat, zaczyna zadawać pytania dotyczące życia, rodzi-
ny i płci. Ta bogato ilustrowana książeczka ma za zadanie pomóc nam – rodzicom, wy-
chowawcom i nauczycielom przedszkolnym w wyjaśnieniu wielu istotnych zagadnień, 
uwzględniając przy tym wrażliwość i możliwości percepcyjne maluchów. Pomóżmy dzie-
ciom odkryć w sobie niezmierzone pokłady miłości i czułości. Nauczmy je chronić wła-
sną intymność. Mówmy do nich prostym językiem o trudnych i ważnych sprawach. 
 

„Przytul mnie”  
Nick Vujicic, Studio Emka
„Przytul mnie” jest książką opartą na prawdziwej historii australijskiego mówcy motywa-
cyjnego, Nicka Vujicica, który urodził się kaleki, bez rąk i nóg. Jest opowieścią o tym jak 
wielkie znaczenie w naszym życiu ma miłość. Nieważne czy jesteś dzieckiem czy dorosłym, 
naucz się szanować i doceniać każdy dzień. I co najważniejsze, niech Twoje życie będzie 
wypełnione wdzięcznością. Kochaj bliźniego jak siebie samego i obdarzaj innych będących 
w potrzebie, mocnym, ciepłym uściskiem!

„Jak to możliwe? Odpowiedzi na pytania ciekawskich dzieci” 
Kathy Wollard, Prószyński i S-ka
Odtąd żadne pytanie dziecka nie będzie za trudne. Książka niezbędna w każdej domowej 
biblioteczce!  Dlaczego niebo jest niebieskie? W jaki sposób mruczą koty? Dlaczego mamy 
czkawkę? – odpowiedzi na większość dziecięcych pytań zebrane w jednej znakomitej książ-
ce o charakterze edukacyjnym. Adresowana do samodzielnego czytania przez młodych czy-
telników powyżej 10 lat i do rodziców dzieci zadających nie zawsze łatwe pytania. Wiado-
mości o świecie podane są w niej w formie pytań i ciekawych rozbudowanych odpowiedzi. 
Większość tematów wzbogacona jest też komiksowymi ilustracjami oraz tabelką, w której 
znajdują się konkretne, często liczbowe informacje. Pytania w większości zostały zadane 
drogą mailową przez dzieci z całego świata – od Brooklynu do Bangalore – z Brazylii, Indo-
nezji, Australii i Kanady, z Omanu i Wielkiej Brytanii. Napływały do gazety „Newsday”, do 
rubryki zatytułowanej jak ten potężny tom: „Jak to możliwe?”. 

„Bajka o drzewie” 
Eliza Piotrowska, Wydawnictwo Biobooks
To pierwsza książka z serii "Zielone Bajki", adresowanej do dzieci w wieku od 3 lat. Prze-
piękna opowieść o otaczającym świecie i jego przemianach, poezja natury, ujmująca cie-
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płem i prostotą, z pewnością zachwyci, rozbawi i wiele nauczy najmłodszych czytelników. 
Ta i kolejne Zielone Bajki  w niebanalny sposób łączą elementy magiczne, ekologiczne i hu-
morystyczne. Drzewo uczy cierpliwości (Zanim drzewo dotknie nieba, to poczekać trochę 
trzeba.), przypomina o szlachetnym pięknie natury (A gdy ptak je śpiewem wzrusza, czuje 
jak mu rośnie dusza.), symbolizuje dostojną pokorę (A co z drzewem? Drzewo STOI. Lat 
przybywa mu i słoi.).  „Bajka o drzewie” znalazła się na Złotej Liście Fundacji „ABCXXI - Cała 
Polska czyta dzieciom". 

„Być jak Ignacy” 
Romek Pawlak, Dom Wydawniczy REBIS
Przygody Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej. Nowa seria dla dzieci! Waka-
cje na wsi pod Krosnem zamiast w Grecji wcale nie muszą być nudne! To może być wielka 
przygoda, w trakcie której osobiście poznasz sławnego wynalazcę i zajrzysz w głąb XIX 
wieku. A także do szybu, skąd wkrótce wytryśnie ropa naftowa. A potem spadniesz na lufę 
wielkiej armaty. I trzeba będzie zmierzyć się z dwoma tajemniczymi i groźnymi wysłannikami 
Rockefellera! Tomek i Majka są dzielni i przedsiębiorczy. Ale nie jest łatwo poradzić sobie 
z niebezpieczeństwem, nawet mając u boku Ignacego Łukasiewicza. Czy dadzą radę, czy na 
zawsze zagubią się wśród poplątanych ścieżek czasu?

„Księżniczka w papierowej torbie” 
tekst: Robert Munsch, ilustracje: Michael Martchenko, Feminoteka
Czy księżniczki w bajkach dla dzieci zawsze muszą być bierne i czekać na królewicza na bia-
łym koniu, który wybawi je z opresji? Poznaj odważną, inteligentną i niezwykłą księżniczkę 
Elżbietę, która wyrusza w ślad za strasznym smokiem, by uwolnić księcia Ronalda. Księż-
niczka miała poślubić księcia Ronalda, gdy groźny smok zaatakował zamek i porwał księcia. 
Książka dla dzieci „Księżniczka w papierowej torbie” napisana przez Roberta Munsch’a z ilu-
stracjami Michael’a Martchenko została wydana po raz pierwszy w Kanadzie w latach 80. 

i natychmiast zyskała uznanie nie tylko dzieci i dorosłych, ale i krytyki feministycznej. Prze-
łamuje powielany w wielu bajkach o księżniczkach stereotyp biernej dziewczynki, czeka-
jącej na swojego księcia. Książka wznawiana jest do dziś w wielu krajach. Po raz pierwszy 
w Polsce. Fantastyczna opowieść dla dziewczynek (i nie tylko) od lat czterech. 

„Być jak Tygrys” 
Przemysław Wechterowicz, Wydawnictwo EZOP
Pełna humoru historia Tygrysa w wielkiej dżungli, zilustrowana przez Emilię Dziubak. Fajnie 
jest być jak Tygrys. Bycie Tygrysem to niełatwa sprawa. Zajmująca, wciągająca, ekscytująca 
w najwyższym stopniu, ale niełatwa. A to do kogoś trzeba się podkraść, szorując brzuchem 
po ziemi, a to kogoś trzeba namówić, żeby dał się zjeść, wdając się z nim w długą, kultural-
ną konwersację, a ile potem jeszcze tłumaczenia się przed znajomymi, same problemy. Ale 
czasami bywa tak, zwłaszcza po zmierzchu, że bycie Tygrysem staje się wprost… magiczne. 
Roaaar!

„Legendy warszawskie” 
Marta Dobrowolska-Kierył, Wydawnictwo RM
Stare warszawskie legendy zostały na nowo opowiedziane współczesną polszczyzną i pięk-
nie zilustrowane. Warszawa ma wspaniałą historię, ale ma też swoje legendy, pełne tajemni-
czości, czasem grozy, ale i humoru... Któż nie słyszał opowieści o Warsie i Sawie, od których 
pochodzi nazwa naszej stolicy – Warszawa? Któż nie wie, dlaczego w herbie nadwiślańskie-
go grodu widnieje syrena? Zapewne nieraz też słyszeliście też o sypiącej bogactwami złotej 
kaczce z lochów zamku na Tamce i groźnym smoku Bazyliszku?
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„Księga potworów” 
Michał Rusinek, Wydawnictwo Zwierciadło
Czy potwory żyją naprawdę? I czy są straszne? W baśniach, legendach i mitach, słowem 
w świecie istot tajemniczych, żyją setki niezwykłych stworzeń między innymi gnomy, ogry, 
harpie i kikimory. Dzieci niektóre lubią, niektóre zaś po prostu je bawią. Czy można je oswo-
ić i sprawić, żeby ich cienie nie pojawiały się w dziecięcych snach? Te, które opisał Michał 
Rusinek – na pewno! Wierszowany bestiariusz Michała Rusinka ze znakomitymi ilustracjami 
Daniela de Latour poruszy wyobraźnię i młodszych, i starszych.  W tej niezwykłej książce 
pojawią się nawet stworzenia dotychczas światu nieznane, wręcz unikalne – jak chociażby… 
rusinki.  Kto jest ciekawy, jak one wyglądają?

„Pięć sprytnych kun” 
Justyna Bednarek, Poradnia K
Pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji detektywistyczno-kulinarna historia o buszującym 
na warszawskich Bielanach gangu sprytnych i sympatycznych kun. Justyna  Bednarek w za-
bawny i błyskotliwy sposób uchwyciła sekrety kucharskiego fachu. Historia szajki kun to 
opowieść pełna  spisków i napięcia, ale także humoru i pochwały dla lojalności i przyjaźni. 
Dodatkową wartością są   rymowane przepisy kulinarne, które z pewnością  zaciekawią 
i zachęcą czytelników do samodzielnych  wyzwań podejmowanych w kuchni!

„Kreatywne zabawy świąteczne. Szopka na Boże Narodzenie”  
tekst: Piotr Żak; ilustracje: Ola Makowska; pomysły i realizacja: Joanna 
Góźdź, JEDNOŚĆ
Przeczytajcie zawartą w tej książce biblijną historię narodzin Jezusa, który przyszedł na 
świat w ubogiej stajence. Następnie wykonajcie z plasteliny i kilku innych materiałów posta-
ci występujące w szopce bożonarodzeniowej. A potem bawcie się wspaniale, przedstawiając 
wydarzenia, o których czytaliście w książce. Możecie naśladować dialogi, tworzyć scenki 

i realizować własne pomysły związane z tą historią. Zaproście do zabawy całą rodzinę! To 
doskonała okazja, by razem spędzić czas i przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. 
Własnoręcznie wykonana szopka będzie wyjątkową ozdobą waszego domu. Bądźcie kre-
atywni! To doskonałe ćwiczenie i zabawa dla wyobraźni! Lista potrzebnych materiałów, 
proste instrukcje i przejrzyste fotografie ułatwią wykonanie figurek i scenografii.  Zestaw 
zawiera: Książkę z opowieścią o narodzeniu dzieciątka i pomysłami na wykonanie oryginal-
nej szopki bożonarodzeniowej oraz pudełko plasteliny w sześciu kolorach.

„Tajemnica starego witraża. Trzy krople życia” 
Ewa Rosolska, Wydawnictwo Edukacyjne
Tajemnica starego witraża to cykl opowieści o niezwykłych przygodach grupy nastolatków, 
w której prym wiedzie dziewczyna o nadnanaturalnych zdolnościach. Marta urodziła się 
w Polsce, ale całe życie mieszkała poza jej granicami. Pewnego razu przyjeżdża na waka-
cje na Warmię i tam pozostaje pod opieką wujka Jurka - starszego pana, ojca chrzestnego 
swojego taty. Wraz z wnukami gospodarza mieszka w domu pełnym antyków i dzieł sztuki, 
w domu, gdzie tchnienie tajemnicy zieje z każdego kąta.

„Wielka ucieczka Dziadka” 
David Walliams, Dom Wydawniczy MAŁA KURKA
Gdy Dziadek się zestarzał, zaczęła zawodzić go pamięć. Myślał, że nadal trwa druga wojna 
światowa, a on jest asem przestworzy Królewskich Sił Powietrznych. Dlatego kiedy musiał 
zamieszkać w domu spokojnej starości „Zmierzch Życia”, czuł się jak w obozie jenieckim. 
Postanowił stamtąd uciec. W misterny plan wtajemniczył tylko swojego ukochanego wnuka. 
Autor w mistrzowski sposób przedstawia trudny temat choroby Alzheimera i opieki nad cho-
rym członkiem rodziny. Przemawia wprost do serca, unikając patosu. Nie sposób oprzeć się 
jego historii o wnuczku i dziadku, ale i zrozumieniu, szacunku, zaufaniu i wielkiej rodzinnej 
miłości. Takiej, której każdy z nas chciałby doświadczyć wśród swoich bliskich.



33

„Krótka historia nauki”  
William Bynum, Wydawnictwo RM
Ta ciekawa książka opowiada pasjonującą przygodę – historię nauki. Zabiera czytelników do 
gwiazd oglądanych przez teleskop, gdy Słońce zastąpiło Ziemię w centrum Wszechświata. 
Zagłębia się pod powierzchnię planety. Kreśli ewolucję układu okresowego pierwiastków. 
Wprowadza w świat fizyki, objaśniającej elektryczność, grawitację i budowę atomów. Re-
lacjonuje przebieg naukowego śledztwa, które doprowadziło do odkrycia cząsteczki DNA, 
a zarazem całkiem nowych obszarów do zbadania. Przytaczając zaskakujące i osobiste hi-
storie naukowców, zarówno sławnych, jak i nieznanych. Krótka historia nauki śledzi postęp 
nauki poprzez stulecia.

„Zagubiona dusza”  
Paulina Lipińska, Wydawnictwo Psychoskok
"Zagubiona dusza” Pauliny Lipińskiej to powieść z kategorii fantastyka. Ada i Igor to nasto-
latkowie spędzający ze sobą każdą wolną chwilę. Okres wakacyjny sprzyja wspólnym spa-
cerom i wyprawom rowerowym. Są ze sobą bardzo zżyci, lecz żadne z nich nie chce dopu-
ścić do siebie myśli, że pomiędzy nimi może zrodzić się uczucie. Nieszczęśliwe wydarzenie 
powoduje, że Ada zostaje uwięziona pomiędzy światem realnym, a duchowym. Nie może 
wrócić do swojego ciała, ale także nie może odejść. Dziewczyna domyśla się, co trzyma ją 
pomiędzy światami, jednak nie potrafi sobie z tym problemem poradzić. Wie, że rozwią-
zaniem jest przełamanie lęku i walka o własne życie. Jedyną osobą, która może jej pomóc 
przezwyciężyć strach przed miłością jest opiekuńczy Igor.  Książka niesie ze sobą wiele eg-
zystencjalnych pytań o śmierć i życie. Ada nie chce być ciężarem dla swoich bliskich, dlatego 
chce rozwiązać wszystkie niedokończone sprawy sprzed wypadku, choć nawet wtedy nie 
jest do końca pewna tego, co wtedy nastąpi.

„Biała śmierć”  
Patrycja Falandysz, Goneta
Bezinteresowna i czysta miłość zawsze wyciąga rękę z pomocą. Narkomanka taką otrzymu-
je, ale nie korzysta z niej. Odkrywa jej dobro, gdy jest już bardzo źle. Niewzruszone uczucie 
pomaga w zrozumieniu priorytetów życiowych. 

„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”  
Katarzyna Ryrych, Barbara Kosmowska, Katarzyna Terechowicz, Wojciech 
Cesarz, Paweł Beręsewicz, Andrzej Maleszka, Prószyński i S-ka
Zbiór opowiadań dla młodzieży w wieku 11-15 lat - o tym, co w życiu najważniejsze: o przy-
jaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też optymizmie, życzliwości, po-
kojowym nastawieniu do świata… Autorami czternastu opowiadań (o każdej z wartości) są 
laureaci Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABCXXI 
Cała Polska czyta dzieciom. Opowiadanie o mądrości napisał zaś związany od lat z Fundacją 
Andrzej Maleszka, niezwykle popularny i lubiany autor bestsellerów dla dzieci i znakomity 
reżyser. Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie 
napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, prowoku-
je do sporów i dyskusji. Na pewno niejeden nastolatek będzie identyfikował się z bohatera-
mi „Gorzkiej czekolady...” - Kacprem, któremu tak trudno zdobyć się na odwagę, nastoletnią 
właścicielką wielorasowego psa Kufla, której życie będzie o wiele prostsze, gdy przestanie 
notorycznie kłamać.

Redakcja edutorial.pl
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Łakocie 
Ciekawą alternatywą dla słodyczy, popularnych w ramach prezentów, są własnoręcznie 
przygotowane łakocie. Mogą to być pięknie udekorowane pierniczki w świątecznych kształ-
tach, zdrowe ciasteczka, lub ładnie zapakowane orzechy. Dołącz etykietkę z wymyśloną 
oryginalną nazwą odnoszącą się do osób, do których powędruje podarunek, a z pewnością 
oczarujesz najbliższych.

Świeczka 
Możesz kupić gotowy wosk, najlepiej sojowy, który w przeciwieństwie do parafinowego jest 
przyjazny ciału oraz środowisku, lub wykorzystać resztki z niewykorzystanych świeczek. 
Wystarczy, że roztopisz wosk nad kąpielą wodną, dodasz ulubione olejki eteryczne i zalejesz 
szklankę, słoik, lub plastikowe pudełko z knotem w środku. Wybierając plastikowe opako-
wanie, po ostygnięciu wosku, musisz je zdjąć, dzięki czemu uzyskasz wolnostojącą świecę. 
Aby było łatwiej zamontować knot, najpierw przyklej go odrobiną roztopionego wosku to 
podłoża naczynka, a jego koniec zamontuj na np. patyczku, lub kredce, którą położysz na 
górze opakowania. Ważne, aby knocik był w pionie do czasu całkowitego wystygnięcia. Mo-
żesz dodatkowo wrzucić do wosku dodatki dekoracyjne, jak np. ziarna kawy, anyż, goździki, 
czy połamane laski cynamonu.

Najlepsze pomysły na 
upominki dla bliskich 
na każdą kieszeń
Nie musisz wydawać kilkuset złotych na biżuterię czy drogie gadżety, aby 
pokazać w święta bliskim, jak wiele dla Ciebie znaczą. Stwórz coś sam 
i włóż w to serce, lub podaruj im spersonalizowany prezent, dzięki któremu 
poczują się wyjątkowo. Jeśli szukasz inspiracji, przychodzimy z pomocą! 
Sprawdź nasze zestawienie najlepszych pomysłów na prezenty świąteczne 
dla bliskich.
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Spersonalizowany prezent 
Jeśli nie czujesz się na siłach, aby stworzyć prezent własnymi rękami, zleć to innym! Wy-
bierz prezent spośród bogatej oferty produktów, przygotowanych specjalnie do nadania 
im wyjątkowego charakteru. Może to być plakat, kubek, który rozgrzej z zimny wieczór, 
czy koszulka, która wprowadzi w dobry nastrój i przypomni o beztroskim świątecznym 
czasie. 

Do każdego z tych produktów, możesz dodać własny tekst, odnoszący się do osoby ob-
darowywanej, dzięki czemu, masz pewność, że upominek będzie idealnie dopasowany. 
Znajdź najciekawsze prezenty świąteczne dla najbliższych na stronie Neogift.pl, polecamy 
szczególnie kategorie "święta" oraz "mikołajki". Możesz też dopasować prezent do kon-
kretnej osoby np. mamy, taty, dziadka, babci, teściowej, przyjaciela. Pamiętaj, że każdy 
prezent powinien być wyjątkowy, tak jak nasi bliscy :)

Herbata 
Udaj się do dobrej herbaciarni i wybierz ciekawą mieszankę herbat. Kup papierowe mini 
torebeczki do parzenia i przygotuj własnoręcznie zawieszki z zabawnymi, kreatywnymi, 
rozgrzewającymi, albo motywującymi tekstami. Napełnij torebki i zapakuj je do ładnego 
pudełka. To dokonały pomysł na prezent na zimne zimowe dni.

Voucher na spełnienie życzenia 
Przygotuj na kartoniku voucher, dający możliwość realizacji marzenia. Możesz sam zapro-
ponować listę pomysłów, lub zostawić wolne miejsce na inną propozycję. Dołącz instrukcję 
realizacji vouchera, która może wyglądać np. tak:

"Voucher na jedno marzenie. Jak go wykorzystać?

Zakreśl, jedno z poniższych życzeń, lub napisz własne i oddaj voucher osobie, od której go do-
stałeś. Czekaj na spełnienie marzenia!".

Jakie życzenia można zaproponować? Śniadanie do łóżka, masaż, poświęcenie całego dnia 
tylko dla tej osoby, zaśpiewanie piosenki, wspólne stworzenie czegoś kreatywnego lub sza-
lonego. Limitem jest tylko Twoja wyobraźnia.

Autorzy reprezentują portal neogift.pl

http://www.neogift.pl
https://neogift.pl/prezent-na-okazje/prezent-na-swieta/
https://neogift.pl/prezent-na-okazje/prezent-na-mikolajki/
https://neogift.pl/prezent-dla/
http://www.neogift.pl
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Smart shopping. Gdzie i kiedy 
szukać książek na prezenty 
świąteczne?
Jeśli Twoi bliscy uwielbiają czytać, lub chciałbyś zachęcić ich do częstszego sięgania po lek-
tury, w ramach prezentów świątecznych wybierz koniecznie książki. Poznaj podstawy smart 
shopingu oraz sprawdź, gdzie i kiedy szukać najlepszych ofert.

Dwie podstawowe zasady kupowania książek to:
• Wymyślanie z wyprzedzeniem i kupowanie w momencie, kiedy stając przy książce myśli-

my: “tę książkę przeczytałby pewnie nasz X…”.

Ryzyko: sam potencjalny obdarowany kupi sobie, nie czekając na święta.

Plus: unikamy poszukiwań w ostatniej chwili.

• Poczekanie na wysyp przedświątecznych nowości i najlepszych ofert.

Ryzyko: strata czasu.

Plus: szansa na zakup nowości.

 

Zawsze jednak najlepiej utonąć na czas jakiś w księgarni, by poszukać różnymi sposobami 
właściwej książki dla właściwej osoby. Aby po rozpakowaniu przez „prezentobiorcę” uzyskać 
ten oczekiwany błysk w oku i efekt „wow”.

 Model ROPO - najpierw zobacz, później kup
Od kilku lat wraz z rozwojem nowoczesnych technologii rośnie popularność modelu ROPO 
(ang. research offline purchase online), czyli oglądania produktów w sklepach i kupowania 
ich w sieci, często od razu jeszcze w sklepie – dzięki smartfonowi bądź tabletowi. Czy zatem 
odchodzimy od kupowania produktów „w realu”? A może odwrotnie – chcemy dotknąć, 
„przymierzyć” książkę do osoby?

Nowe rozwiązania i możliwości, jak choćby porównywarki cen, połączone z systemem ocen 
produktów, wpisały się w trend smart shoppingu. Coraz lepsze są też sposoby prezentacji 
książek w księgarniach internetowych – poza okładką mamy fragment książki, możemy 
dzięki specjalnym programom przeczytać początek, nacieszyć oczy szatą graficzną.

 

Przeczytam.pl
Polecam serwis przeczytam.pl, bo daje szansę na niekupowanie, a potem na nieczytanie 
przysłowiowego „kota w worku”. Co prawda wybór nie obejmuje pełnej oferty księgarni, ale 
15 proc. każdej z prezentowanych książek to więcej niż zaoferowano lekturolubnym w ja-
kiejkolwiek innej przestrzeni internetowej (no, może poza pirackimi serwisami oferującymi 
całość – szara strefa internetu). Dla każdego tytułu także – porównywarka cen.

 

Portale książkowe
Dodatkowo – docenić należy portale wiedzy o książkach – m.in. lubimyczytac.pl, granice.pl, 
xiegarnia.pl, nakanapie.pl, biblionetka.pl, autorzy365.pl, szuflada.net i wiele innych, które 
mają szerszy lub węższy profil, ale w każdym znajdziemy wiele inspiracji. Pierwsze wymie-
nione powyżej mają także prezentację książki poszerzoną o porównywarki – i, co szalenie 
ważne – system ocen.

 

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
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Słuchaj opinii innych
Nieocenione są także fora tematyczne dla pasjonatów rzeczy fajnych i przedziwnych. Z ob-
serwacji wiem, że nawet na forach, na których zapalonych czytelników nie należy się spo-
dziewać pojawia się wątek typu „co teraz czytacie?” albo „jaką książkę o hodowli krewetek 
w domu byście polecili?” – tu przepraszam hodowców krewetek.

 

Rady zebrane:
1. Szukajmy z głową – przecież chcemy osiągnąć efekt „wow”.

2. Nie kupujmy impulsywnie – chwila zastanowienia się przyda. Nawet wtedy, gdy mamy 
możliwość odesłania towaru przy zakupie w sieci. To tylko niepotrzebna strata czasu 
i niepotrzebny dysonans pozakupowy.

3. Porównajmy ceny u różnych dostawców. Uwzględnijmy koszt dostawy – czasem on „robi 
różnicę”.

4. Czytajmy opinie czytelników, blogi książkowe (patrząc równocześnie na inne czytane 
i oceniane przez blogera książki – to ważne jaki jest jego tzw. „profil czytelniczy”).

5. I ostatnia rada. Nie kupujmy mierząc swoją miarą. Kupujecie PREZENT, nie książkę, którą 
sami chcielibyście przeczytać.

Dorota Rożek
specjalista ds promocji w Wydawnictwie Zwierciadło
 

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
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Online VS stacjonarnie, czyli 
gdzie kupować prezenty?

Kiedy kupujemy upominki dla bliskich najczęściej pojawiają się pytania co wy-
brać, ile przeznaczyć na prezent i gdzie go kupić. Do wyboru mamy opcje skle-
pów stacjonarnych i internetowych. Na co powinniśmy zwrócić szczególną 
uwagę wybierając prezent?
Wiele zależy od naszych przyzwyczajeń i wygody, jakimi kierujemy się robiąc codzienne 
zakupy, podobnie wygląda kupowanie prezentów. Robienie zakupów w sieci staje się co-
raz bardziej popularne, jak pokazują wyniki badania PwC, 55 proc. Polaków wybiera sklepy 
internetowe. Zbliżające się Mikołajki to kolejna okazja do przygotowania podarunków dla 
bliskich i stanięcia przed dylematem, w jaki sposób je kupić.

Oszczędzaj czas 
Zakupy w wersji online mają wiele zalet. Jedną z nich jest oszczędność czasu, zamiast po-
święcać całe dnie na chodzenie po sklepach, zakupy można zrobić bez wychodzenia z domu. 
Wiele sklepów ze względu na wygodę klientów i ich zmieniające się zwyczaje zakupowe, 
umożliwiło robienie zakupów online. Korzystając z sieci możemy porównać asortyment 
i ceny wielu katalogów, korzystając z porównywarek lub przeglądając oferty konkurencyj-
nych sklepów. Dlatego w przypadku kupowania prezentów, które wybieramy z większą sta-
rannością wielu z nas wybiera internet szczególnie, że nie wszystko można kupić obecnie 
w sklepach stacjonarnych. Zdarza się, że brakuje odpowiedniego produktu, rozmiaru lub 
zwyczajnie produkt szybko znika z półek sklepowych ze względu na jego popularność. De-

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
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ficyty szczególnie widać w okresie świątecznym. Zdecydowanie rzadziej można spotkać się 
z taką sytuacją w sklepie internetowym.

 
Opakowanie też się liczy
Nie wszystkie sklepy jednak posiadają również wersję online. Wiele małych sklepików, czę-
sto oferujących specjalistyczne sprzęty, nie posiada strony www i zakupów można dokonać 
jedynie na miejscu. Jest to opcja dla tych którzy zakupów prezentów dokonują na ostatnią 
chwilę i nie mają czasu czekać na przesyłkę. W zwykłym sklepie jest również większa szan-
sa na to, że rzecz kupiona na prezent zostanie ładnie zapakowana przez sprzedawcę, dzięki 
czemu nie musimy robić tego na własną rękę.

Obejrzyj i dotknij zanim kupisz
Przewagą sklepów stacjonarnych jest również możliwość dokładnego obejrzenia i dotknię-
cia produktu oraz sprawdzenia jego jakości. Na zdjęciu zamieszczonym w sieci nie wszystko 
jest widoczne, a często chcemy być pewni tego co kupujemy zwłaszcza jeśli ma to być po-
darunek dla bliskiej osoby. Sporo jest jednak rzeczy, co do których możemy być pewni, że 
ich jakość będzie identyczna bez względu na sposób zakupu są to m.in. kosmetyki i gadżety 
elektroniczne znanych nam marek, rzeczy z sieciówek znanych nam z zakupów stacjonar-
nych czy vouchery.

Ten sam produkt, różne ceny
Tym, co różni zakupy w sieci i zwykłych sklepach, jest często cena. Zdarza się, że sklepy 
internetowe oferują nieco tańsze produkty w porównaniu do tych samych sprzedawanych 
stacjonarnie, ponieważ nie ponoszą one kosztów związanych z wynajmem lokalu czy za-
trudnieniem dodatkowego personelu.

Co ze zwrotem?
Jednak w przypadku zakupów przez internet trzeba liczyć się z dodatkowym kosztem prze-
syłki, chociaż obecnie niektóre sklepy oferują bezpłatną wysyłkę swoich produktów.

Dodatkową kwestią jest reklamacja, w przypadku zakupów drogą internetową rzecz można 
zwrócić do 14 dni od dokonania transakcji, jeśli nam się nie spodoba lub nie spełni oczeki-
wań naszych lub osoby nią obdarowanej. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku skle-
pów stacjonarnych, ponieważ nie istnieją odgórne regulacje w zakresie możliwości zwrotu 
nieuszkodzonych towarów wiele zależy od dobrej woli sprzedawcy. Niektóre sklepy, m. in. 
sieciówki, umożliwiają zwrot w czasie 30 dni od terminu zakupu, nie jest to jednak regułą, 
więc zdarza się, że zostajemy z niechcianą rzeczą, której nie możemy już oddać.

Zdecyduj sam
Kupowanie prezentów często wymaga od nas poświęcenia sporej ilości czasu i uwagi. Część 
z nas woli robić to przez internet, inni wciąż są przyzwyczajeni do robienia zakupów w skle-
pach stacjonarnych. Obydwie metody mają swoje zalety i wady, ale najważniejsze jest aby 
prezent się podobał. Idąc z duchem czasów coraz więcej osób podarowuje niematerialne 
prezenty jak np. karty podarunkowe na lekcje tańca, kurs fotografii, kurs sushi czy naukę 
języka obcego lub prezenty w formie przeżyć, które pozwolą bliskiej osobie doznać nieza-
pomnianych emocji i na długo pozostać w pamięci.

Marcin Kantorski
Autor reprezentuje portal Prezentmarzeń

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris
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5 dziwnych zwyczajów 
wręczania prezentów 
w różnych kulturach
Chociaż obecnie najczęściej wręczamy bliskim książki, tradycja dawania pre-
zentów w innych kulturach i na przestrzeni dziejów bardzo się różni i może za-
skakiwać. Sprawdź 5 zwyczajów, które wprawią Cię w zdumienie.

Afryka: dobry to opluty prezent
Masajowie (należący do afrykańskiej półkoczowniczej grupy etnicznej) zanim wręczą prezent, 
plują na niego. Dzięki temu okazują szacunek obdarowywanej osobie. Dla ludów zamiesz-
kujących tereny Kenii i północnej Tanzanii oplucie czegoś jest symbolem błogosławieństwa, 
natomiast u nas to znak obrazy.

Chiny: zapomnij o kokardach i przygotuj się na rytuał uprzejmości
Prezent dla Chińczyka powinien być bardzo starannie i estetycznie opakowany, najlepiej 
w czerwony lub złoty papier. Zawiązanie kokardy będzie oznaczało obrazę, więc najlepiej 
o niej zapomnieć. Należy wystrzegać się też upominków i opakowań w takich kolorach jak 
niebieski, żółty, czarny i biały. Zakazanymi podarunkami są zegarki, które symbolizują zbli-
żającą się śmierć, a także zielone kapelusze dla mężczyzn, które oznaczają zdradę ze strony 
żony. Przedmiot musi być wręczany obiema dłońmi. Tak samo zostanie odebrany, ale wcze-
śniej kilkukrotnie usłyszymy słowa typu “oh nie trzeba było, nie mogę tego przyjąć”. Prezent 

najprawdopodobniej nie zostanie od razu rozpakowany, a odłożony na bok.

Meksyk: śmierć, zmarli, zabawy i prezenty
Gdy u nas pierwszego listopada pełni zadumy udajemy się na groby zmarłych, Meksykanie 
robią to samo, ale zamiast smutku na ich twarzach widać radość. W Meksyku śmierć jest jed-
nym z najważniejszych elementów kultury, Święto Zmarłych obchodzone jest tam niezwykle 
hucznie i wesoło, dlatego wręczane są z tej okazji prezenty, a także wcześniej wysyłane są 
kartki świąteczne z życzeniami “wesołych świąt”.

Japonia: podróżuj i nie wracaj bez pamiątek
Japończycy traktują prezenty na tyle poważnie, że nie wyobrażają sobie bez nich wakacji. 
Jeśli członek rodziny lub firmy wyrusza na urlop, koniecznie musi wrócić z pakietem upomin-
ków dla najbliższych i współpracowników, które noszą nazwę omiyage.

Arktyka: łów i dziel się z innymi
Inuici należący do rdzennych ludów obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Ka-
nady, Alaski i Syberii znani są ze swojej hojności. Gdy uda im się połów ryb, dzielą się poło-
wą jedzenia z pozostałymi członkami bliskiej społeczności. W zamian mają gwarantowany 
szacunek i wysoki status społeczny.

Redakcja edutorial.pl

http://edutorial.pl/?utm_source=raport-edutech16&utm_medium=link&utm_campaign=kerris


Edutorial.pl.  
Portal o nowoczesnej  
edukacji

Edutorial to portal o nowoczesnej edukacji. Łączymy technologię 
z edukacją i ukazujemy potencjał tej synergii. Przedstawiamy 
najlepsze możliwości i formy rozwoju osobistego. 

Pokazujemy, jak dzięki nim skutecznie budować i zarządzać swoją 
karierą zawodową. 

Prezentujemy nowatorskie rozwiązania, dzięki którym edukacja 
zyskuje nową jakość i efektywność. Publikujemy rady ekspertów, 
wywiady, recenzje publikacji edukacyjnych, raporty z badań. 

Naszą misją jest pobudzanie zainteresowania edukacją u osób, 
w każdym wieku oraz zwiększanie popularności nowych technologii 
w edukacji. Wierzymy, że warto inwestować we własny rozwój.

Założycielem i właścicielem portalu edutorial.pl jest  
agencja interaktywna Kerris Group Sp. z o.o

Kontakt:
+48 570 170 130

kontakt@edutorial.pl

facebook.com/edutorialpl

www.edutorial.pl
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