
"Spotkanie z literaturą przyrodniczą"



Bohdan Dyakowski w swojej książce wprowadza nas w świat

roślin i zwierząt, tłumaczy procesy, którym się poddają i podaje

wiele ciekawych informacji.

Książka jest opisem naszej polskiej przyrody obserwowanej

profesjonalnym okiem miłośnika natury, który omawia

wszystkie najważniejsze rośliny i zwierzęta występujące na

terenie Polski. Jego fascynacja lasami, rzekami i zwierzętami

szybko zaczyna się nam udzielać.



Autor książki pisze o lesie w sposób, w jaki nie pisał nikt przed 

nim ani po nim. Las widziany jego oczami to autentyczna kraina 

cudów. Każdy będący jego częścią żywy organizm to osobna 

historia do opowiedzenia, poczynając od wilków czy niedźwiedzi, 

poprzez strzyżyka i mysikrólika, na najmniejszych owadach i 

roślinach kończąc. W Naszym lesie żyją przytulają się, uciekają 

przed niszczycielami, cieszą się i skarżą się sobie (i autorowi) nie 

tylko zwierzęta. Również rośliny, które rozmawiają między sobą. 

Z każdego zdania, oprócz niebywałej wręcz wiedzy, przebija 

również wielka miłość do lasu. Lęk przed jego zniszczeniem i 

wskazówki, co czynić, by go ocalić i zachować. Poznajmy jego 

tajemnice.



"O zwierzętach i przyrodzie" to zbiór gawęd, które Simona 

Kossak opowiadała swoim słuchaczom. Jej znajomość 

otaczającego nas świata przyrody była wszechstronna, oparta na 

wieloletnich obserwacjach. Potrafiła o świecie przyrody mówić z 

tak wielkim zapałem, że słuchacze czuli się jakby byli w tym 

miejscu namacalnie. Nikt tak pięknie nie opowiadał o tajemnicach 

świata zwierząt i przyrody. Będąc psychologiem zwierząt często 

porównywała do ich życia nas ludzi. Te opowieści możemy także 

czytać jak odkrywanie wielu tajemnic i ciekawostek, które dzieją 

się w świecie zwierząt i przyrody. Simona wciąga nas w ten świat 

i daje wiele radości z bycia w nim.



Autorka tłumaczy zjawiska przyrody tak ciekawie i 

obrazowo, że zaczynamy je czuć prawie namacalnie. 

Zachwyca swoją sztuką opowiadania o świecie, który nas 

otacza i pokazuje, że bez przyrody trudno byłoby nam żyć. 

Nikt wcześniej tak jasno i czytelnie nie pokazał życia 

przyrody, jej tajemnic, codzienności, ciekawostek i 

zaskakujących w tym świecie zachowań.



Czy orły tęsknią? Czy słonie płaczą? Czy sarny kochają? Czy delfiny 

rozpaczają? Czy bobry przyjaźnią się z łasicami? Czy goryle łkają ze 

szczęścia? Czy zwierzęta rozmawiają ze sobą i z ludźmi? Czy lubią się 

bawić i nie lubią przemocy?

Życie emocjonalne zwierząt dla niektórych jest i zawsze było czymś 

oczywistym – ale dopiero niedawno naukowcy potwierdzają to, o czym 

wiedział każdy, kto przyjaźnił się kiedyś z psem, kotem, koniem, dzikiem 

czy sroką: że człowiek nie różni się aż tak bardzo od innych zwierząt i nie 

jest aż tak wyjątkowy. 

"Serce i pazur" opowiada o zaletach i wadach życia w grupie i w 

pojedynkę, o kłamstwach w świecie zwierząt, o miłości rodzicielskiej, 

radości i zabawie, o różnych obliczach smutku, rozpaczy i depresji, o tym, 

czego zwierzęta się boją i jak reagują, gdy są przestraszone, a wreszcie o 

złości, złośliwości i agresji.



„Są książki, o których mawia się, że należy je przeczytać. 

O Sadze Puszczy Białowieskiej bez wahania można powiedzieć, 

że wstyd jej nie czytać. To opowieść ważna nie tylko dla 

miłośników Puszczy, fascynatów przyrody czy działaczy 

ekologicznych. To także książka, która powinna wejść w skład 

polskiego kanonu kulturowego, połączenie refleksji 

humanistycznej w jej najlepszym wydaniu z troską o dziedzictwo 

przyrodnicze i kulturowe. Jednym słowem lektura absolutnie 

obowiązkowa”. - Remigiusz Okraska.



Opowiadania o ziołach i zwierzętach to księga dziwów, w której 

Simona Kossak daje wyraz wrażliwości ujawniającej się w 

szczególnym widzeniu świata. Fascynacja przyrodą sprawiła, że 

sięga po pióro, by ukazać rośliny i zwierzęta w ich naturalnym 

otoczeniu. 



Jeśli spotkałeś się z opinią, że korniki to pasożyty niszczące 

zdrowy las, a wilki to tylko niebezpieczne drapieżniki, które 

wymagają odstrzału, to sprawdź, jakie są fakty. W swojej 

kolejnej książce Peter Wohlleben ujawnia niewidoczne dla 

zwykłych obserwatorów więzi między wszystkimi 

stworzeniami – od niepozornych bakterii po dumne dęby i 

buki. Pokazuje nam, jak ich wzajemne relacje trzymają w 

ryzach cały bogaty ekosystem przyrody, dzięki czemu 

pozostaje on w równowadze. Uświadamia, że o środowisko 

musi dbać nie tylko „leśna policja”. Przyszłość niebieskiej 

planety zależy również od tego, jaką rolę w tym procesie 

odegrają ludzie.



Peter Wohlleben na podstawie najnowszych badań 

naukowych oraz własnych wieloletnich obserwacji otwiera 

nam oczy i uszy. Zaprasza, by widzieć, słyszeć i czuć 

mocniej. Zachęca, by uświadomić sobie potęgę swoich 

zmysłów i wsłuchiwać się we własne ciało. W nagrodę 

otrzymamy od natury dużo dobrego – w otoczeniu drzew 

nasze ciśnienie się znormalizuje, kolor zielony nas uspokoi, 

a las wyostrzy nam zmysły.

Ukojenie, jakie daje natura, jest nie do przecenienia.



Koguty okłamujące kury? Łanie pogrążone w żałobie? 

Zawstydzone konie? To przejawy fantazji ekologów czy 

naukowo udowodnione fakty z życia zwierząt? Czy bogate 

życie uczuciowe nie jest zastrzeżone jedynie dla ludzi?

Peter Wohlleben, leśnik i miłośnik przyrody, korzystając z 

najnowszych badań i własnych obserwacji, udowadnia, że 

zwierzęta i ludzie w sferze uczuć i doznań są do siebie 

podobni. Odkrywa przed nami niesamowite historie zwierząt, 

w których możemy zaobserwować ich mądrość, współczucie, 

troskę czy przyjaźń.


