
SPOTKANIE Z PANIĄ MAŁGORZTĄ NAWROCKĄ   
W NASZEJ SZKOLE  

 

 W dniach 7-8 września 2016r. w naszej szkole gościła Pani Małgorzata 
Nawrocka -   pedagog, pisarka, dziennikarka, mama trójki dzieci, autorką ponad 
50 książek z działu literatury dziecięcej i młodzieżowej. Nasza prelegentka 
współpracuje z redakcjami Polskiego Radia oraz TVP1 oraz czasopismami 
dziecięcymi i edukacyjnymi. 

Spotkanie z rodzicami klas IV – VI gimnazjum było zatytułowane 
„Media, komputer, książki i idole czyli jak wygrać wojnę domową i oswoić 
nastolatka”. Prelegentka analizowała wybrane zagadnienia z medioznawstwa  
i psychologii mediów z uwzględnieniem etapów rozwoju dziecka, zwłaszcza od 
0 do 12 roku życia. Dotyczyło to  głównie mediów ekranu (telewizor, 
komputer). Komentowała żartobliwie zjawisko „maniactwa medialnego”. 
Przedstawiła temat edukacji medialnej tak, by media pomagały w rozwoju 
dziecka a nie zawłaszczały jego czasu i wolności osobistej. Następnie pani 
Małgorzata opisywała na przykładach 7 tomów przygód „Harry’ego Pottera” 
czy modnej literatury wampirycznej ( sagi „Zmierzch” |S. Meyer) szerszy 
kontekst kulturowy, z którego wyrasta współczesne fantasy. Analizie poddała  
wpływ na literaturę między innymi okultyzmu, religii Wicca, teorii 
samozbawienia i tzw. „bezpiecznego kosmosu”, oraz inne konteksty 
ideologiczne i duchowe.  W czasie spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się na 
czym polega fenomen popularności współczesnych powieści wampirycznych 
oraz ich ekranizacji na podstawie wybranych przykładach literackich  
z uwzględnieniem motywu demona w historii mitów i tradycji kultury.” 

Temat spotkania  z rodzicami klas „0”- III brzmiał: „Dziecko w świecie 
mediów, książek, zabawek i idoli”. Media – zaplanowana katastrofa 
wychowawcza czy szansa rozwoju?. Książki – to dziecko czyta??? Czyli jak 
wprawić w szok pradziadka Gutenberga. Zabawki – które są „super” a które 
„gryzą”. Idole – od pluszowego misia do celebryty czyli królowanie  dziecięcej 
wyobraźni. Wystąpienie prelegentki zawierało dość szczegółową i dość 
krytyczną analizę zjawisk dziecięcej popkultury (uwzględniała temat zabawek: 
Monster High, Star Wars, Hello Kitty, laleczek voodoo) bez ideologicznej 
histerii, ale z argumentami i troską o rozsądek wychowawczy oraz realia 
oddziaływania kultury masowej na świadomość i charakter dziecka. Poruszony 



był również  temat fenomenu „Harry’ego Pottera” oparty na analizie tekstu, 
refleksjach badaczy literatury oraz profesjonalnych recenzjach entuzjastów tej 
książki, wywodzących się ze środowisk ezoterycznych. Wskazane były również 
różnice pomiędzy „dobrą” i „złą” magią w literaturze tradycyjnej, w oparciu 
m.in. o baśń klasyczną, „Opowieści z Narnii” Lewisa i książki Tolkiena.   

Warto z tematyką poruszaną na spotkaniu zorganizowanym w szkole zapoznać 
się w  publikacjach popularnonaukowych i artykułach dotyczących powyższych 
tematów oraz autorskich książkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których 
autorką jest pani Małgorzata  Nawrocka.     
Oto niektóre propozycje z którymi  szczególnie warto się zapoznać:  

 

 „Magia cała prawda” Wróżbiarstwo, astrologia, jasnowidztwo, 
posługiwanie się medium, wywoływanie zmarłych, korzystanie z horoskopów  
i amuletów, talizmany, pierścienie Atlantów, reiki, bioenergoterapia i homeopatia, zen, 
joga, wschodnie sztuki walki, techno - to tylko niektóre przejawy okultyzmu. Dziś 
szczególnie jesteśmy świadkami tego, jak szatan wytęża siły, by stworzyć iluzję 
swojego zwycięstwa nad człowiekiem. Tak naprawdę jednak jego władza uwidacznia 
się tylko tam, gdzie człowiek pozwala mu działać, gdzie słabnie więź z Jezusem, gdzie 
wkrada się grzech. Swoją niewiernością Pierwszemu Przykazaniu człowiek sam 
poddaje się diabłu, wobec którego jest potem bezsilny. Jeżeli jednak człowiek 
zdecydowanie odrzuci wszelkie praktyki okultystyczne oraz podczas spowiedzi 
przylgnie z ufnością i wiarą do Jezusa, uznając Go za swojego jedynego Zbawiciela  
i Pana, wtedy Jezus przyjdzie do niego z całą swoją miłością, czułością, dobrocią  
i nieskończonym miłosierdziem, które gładzi wszystkie grzechy oraz uwalnia od 
wszelkich zniewoleń...  
  
Wydanie II poszerzone o następują ce tematy: 
  
- Uzdrowiciele czy szarlatani?  
- Okultystyczne uzdrowienia.  
- Czy zdrowie za wszelką cenę? 
- Pan Jezus mnie uzdrowił.  
- Dlaczego Jehowa ciągle zmienia zdanie? 
- Za co świadkowie Jehowy oddają życie? 
- Pomyliłam duchowość z magią.  



- Los wierzących w reinkarnację.  
- Od wschodnich sztuk walki do zniewolenia demonicznego. 
 

	„LISTY	ZE	STRYCHU”	-	czyli jak rozmawiać z dzieckiem o: 
amuletach, tatuażach, dziwnych zabawkach, jodze, sztukach walki, magii, 
Halloween, grach komputerowych, reklamie, kosmitach, idolach, modzie, 
wegetarianizmie, religiach Wschodu i wielu innych rzeczach…” 

                                                                                      

 Twierdza Aniołów                                                                   Anhar. Powieść antymagiczna 1 

 
 
 

                                                                                  
Alhar, syn Anhara. Powieść antymagiczna 2         Ariel wnuk Alhara Powieść antymagiczna 3  



	

Mój	malutki	mszalik	Modlitwy	dzieci	w	kościele			

Polecamy też zapoznanie się z artykułem i świadectwami:	

Nie ma dobrej magii - Artykuł - Niedziela.pl 

www.niedziela.pl/artykul/85672/nd/Nie-ma-dobrej-magii 
 

Dlaczego nie kupię moim dzieciom Harry'ego Potter'a -  

https://www.youtube.com/watch?v=RLEvRxiMkt4 

Małgorzata Nawrocka - Harry Potter -  
https://www.youtube.com/watch?v=OyNvxxA6DKU 
 

Małgorzata Nawrocka: Harry Potter promuje kult ciemności ... -  

https://www.youtube.com/watch?v=Vwf5ncEKDhY 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Adopcja na Odległość 

  

1. Obejmuje opieka duchowa i moralna konkretnego dziecka. 
2. Zasady uiszczenia opłat; 

a). zobowiązanie się do wnoszenia opłat rocznych na szkole i pomoce dydaktyczne do 
czasu ukończenia edukacji przez dana osobę (kwota 200E tylko na oplaty szkolne), 
Jesli ktos moze darowaccos wiecej na utrzymanie dziecka, dozywianianie itd to 
dowona suma. 

b). istnieje  możliwość uiszczenia opłat indywidualnych lub zbiorowych, 

c). w sytuacji niemożliwości kontynuowania utrzymania dziecka prosimy o 
poinformowanie nas mailem dph3455@gmail.com 

d). wpłacamy  na ALIOR BANK 66 2490 0005 0000 4000 3093 4772 

     3.    Prosimy, aby przy wpłacaniu pieniędzy podać imię i nazwisko dziecka, Lusaka 
s. Aniela Milonska. 

4. Rok szkolny podazamy z rokiem kalendarzowyma a wiec wplaty prosimy pod konie 
roku listopad, grudzien. 

 


