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     …Chciałbym, aby wszystkie moje działania i pasje, przedstawione w tej 

książce, uświadamiały Czytelnikowi, że warto nimi dzielić się z drugim 

człowiekiem, mając przy tym poczucie posługi. To, co robimy, nie idzie na 

marne. Doświadczyłem tego. Moi wychowankowie podejmują wysiłki, aby 

realizować się w tym, co kochają. Otwierają się na możliwości i ludzi, którzy 

podają im pomocną dłoń. Może nie zawsze jest kolorowo, ale warto 

próbować, bo przecież czym byłby świat bez kreatywności i bez osób, które 

pragną coś w życiu osiągnąć? 

 



 

 

   Prezentuję Wam moją drugą książkę o pasji do gotowania i pieczenia. 

Zebrane przeze mnie przepisy przygotowane zostały z myślą nie tylko  

o dorosłych, ale również o najmłodszych miłośnikach kuchni. Można znaleźć 

tu coś na śniadanie, obiad, kolację, a co najważniejsze proste przepisy na 

ciasto, deser czy koktajl. 

 

 

 



 

 

    Książka ta, to swego rodzaju poradnik przyjaciela. Tu znajdziesz 

wszystko na temat przyjaźni. Ciekawe opowiadania, cytaty, przysłowia – 

to propozycje czytelnicze nie tylko dla dzieci ale i dla dorosłych. Człowiek 

posiadający PRZYJACIÓŁ ma prawo czuć się szczęśliwym i tego każdemu 

życzę. 

 

 



 

 

    W książce tej skupiłem się głównie na wybranej dziedzinie edukacji 

kulturalnej, jaką jest edukacja teatralna. Zwróciłem uwagę, że jest ona 

bardzo ważna dla rozwoju uczniów, ponieważ pobudza ich kreatywność  

i aktywność twórczą. Zwróciłem uwagę na uczestnictwo młodzieży w kul-

turze, na funkcję terapeutyczną edukacji teatralnej. Przedstawiłem, w jaki 

sposób teatr wpływa na uczniów i społeczność lokalną. W końcowym etapie 

podkreśliłem aspekt wychowawczej roli teatru. Dodatkiem do książki są 

ciekawe zajęcia teatralne. 

 

 



 
 
 
 

    Mojej pracy przyświeca motto zaczerpnięte z jednego z wierszy Marii 

Kozaczkowej: „Bez chleba i książki przejść życia nie można”. Starałem się 

odnaleźć w twórczości poetki Powiśla Dąbrowskiego dowody potwierdzające 

ową maksymę. Są one bardzo wyraziste i czytelne. Autorka daje do 

zrozumienia, że książka jest nieustannym dopełnieniem życia człowieka  

w każdym miejscu i w każdym czasie jego istnienia. Lektura wierszy Marii 

Kozaczkowej łatwo przekonuje o tym czytelnika. 

 


