
Opis alternatywny prezentacji: „Celiakia : książki ze zbiorów Biblioteki 
Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wydane 
przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej” 

Prezentacja została przygotowana w programie Canva. Składa się z dziesięciu 
slajdów. Tłem każdego slajdu jest zdjęcie przedstawiające pole obsiane jęczmieniem. 
Zboże jest już prawdopodobnie gotowe do zbioru – kłosy wyglądają na suche, mają 
żółty kolor. Na górze zdjęcia widać niebieskie niebo.  

Slajd pierwszy 

W lewym górnym rogu znajduje się owalny kształt w kolorze oliwkowym, stanowiący 
tło dla białego napisu: Celiakia : książki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. gen. 
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wydane przez Polskie Stowarzyszenie Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W prawym górnym rogu, na owalnym, białym 
tle, znajduje się bordowe logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – rysunek 
przedstawiający ptaka w okularach, siedzącego na książce.  

Slajd drugi 

Lewa strona slajdu zajęta jest przez nieregularny kształt w oliwkowym kolorze, 
stanowiący tło dla napisów: Celiakia jest uwarunkowaną genetycznie chorobą 
autoimmunizacyjną, charakteryzującą się nieprawidłową odpowiedzią 
immunologiczną na gluten. Gluten jest frakcją białek obecną w nasionach zbóż: 
pszenicy, jęczmienia i żyta. Celiakia jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, ale na 
jej rozwój wpływają czynniki środowiskowe, fizyczne jak również emocjonalne, które 
przyczyniają się prawdopodobnie do ujawnienia objawów choroby. Jednakże 
mechanizm ten nie został jeszcze do końca poznany. Źródło: Lab Test Online. 

Slajd trzeci 

W lewym górnym rogu znajduje się owalny kształt w kolorze oliwkowym, stanowiący 
tło dla białego napisu: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej. W prawym dolnym rogu znajduje się owalny kształt w kolorze białym, 
stanowiący tło dla napisu w kolorze oliwkowym: Największa w Polsce organizacja 
pożytku publicznego pomagająca osobom na diecie bezglutenowej. Upowszechnia 
wiedzę na temat celiakii, m.in. poprzez działalność wydawniczą. 

Slajd czwarty 

Po lewej stronie nieregularny biały kształt. Na tym tle oliwkowe napisy: Celiakia i 
dieta bezglutenowa : praktyczny poradnik, Warszawa 2019. Poniżej bordowe logo 
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – rysunek przedstawiający ptaka w okularach, 
siedzącego na książce. Obok niego bordowy napis: Przejdź do katalogu. Poniżej 
okładka książki: na niebieskim tle trzy zdjęcia – dziewczynki, dorosłego mężczyzny i 
dorosłej kobiety. W prawym dolnym rogu nieregularny, oliwkowy kształt, stanowiący 
tło dla białego napisu: Kompendium wiedzy na temat diety bezglutenowej i jednostek 
chorobowych, w których się ją stosuje. Na 80 stronach poradnika znajdziesz 
charakterystykę chorób glutenozależnych i praktyczne rady jak stosować dietę 
bezglutenową na co dzień. 

https://www.labtestsonline.pl/choroba/celiakia
https://opac.bptorun.edu.pl/1323102031937/ksiazka/celiakia-i-dieta-bezglutenowa?bibFilter=132


Slajd piąty 

Po lewej stronie nieregularny biały kształt. Na tym tle oliwkowe napisy: Dziecko na 
diecie bezglutenowej w szkole, na wycieczce, na urodzinach : praktyczny poradnik 
dla rodziców, Warszawa 2019. Poniżej bordowe logo Biblioteki Pedagogicznej w 
Toruniu – rysunek przedstawiający ptaka w okularach, siedzącego na książce. Obok 
niego bordowy napis: Przejdź do katalogu. Poniżej okładka książki, przedstawiająca 
dzieci jedzące posiłek. W prawym dolnym rogu nieregularny, oliwkowy kształt, 
stanowiący tło dla białego napisu: Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci na diecie 
bezglutenowej, który podejmuje temat stosowania diety w szkole, na wycieczkach i 
na imprezach w gronie rówieśników. 

Slajd szósty 

Po lewej stronie nieregularny biały kształt. Na tym tle oliwkowe napisy: Ola, Franek i 
Gucio Gluten : bezglutenowa lektura obowiązkowa, Monika Oworuszko, Warszawa 
2019. Poniżej bordowe logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – rysunek 
przedstawiający ptaka w okularach, siedzącego na książce. Obok niego bordowy 
napis: Przejdź do katalogu. Poniżej okładka książki, przedstawiająca narysowane 
postaci dzieci oglądające przy pomocy lupy jakieś dziwne stworzenie. W prawym 
dolnym rogu nieregularny, oliwkowy kształt, stanowiący tło dla białego napisu: 
Książka dla dzieci w wieku 6-8 lat z celiakią i będących z innych powodów na diecie 
bezglutenowej. Przedstawia z życia wziętą historię, wzbogaconą o element bajkowy, 
tak bliski dziecięcej wyobraźni. Pomaga oswoić chorobę i proces dostosowania się 
całej rodziny do nowego sposobu życia na diecie bezglutenowej. 

Slajd siódmy 

Po lewej stronie nieregularny biały kształt. Na tym tle oliwkowe napisy: Co je Jan? : i 
dlaczego nie ciastko?, Justyna Tarkowska, [Warszawa 2020]. Poniżej bordowe logo 
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – rysunek przedstawiający ptaka w okularach, 
siedzącego na książce. Obok niego bordowy napis: Przejdź do katalogu. Poniżej 
okładka książki, na której znajdują się rysunki różnych produktów spożywczych. W 
prawym dolnym rogu nieregularny, oliwkowy kształt, stanowiący tło dla białego 
napisu: Bajka-pocieszajka dla maluszków i ich rodziców, będących na diecie 
bezglutenowej – małych „celiaków”, dzieci cierpiących na nietolerancje pokarmowe, 
alergie, ADHD i choroby ze spektrum autyzmu. 

Slajd ósmy 

Na górze półokrągły oliwkowy kształt z białym napisem: Inne publikacje. Na dole 
biały nieregularny kształt z oliwkowym napisem: W zbiorach naszej Biblioteki 
znajdują się także inne książki dotyczące celiakii i diety bezglutenowej. Poniżej 
bordowe logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – rysunek przedstawiający ptaka w 
okularach, siedzącego na książce. Obok niego bordowy napis: Przejdź do katalogu. 

Slajd dziewiąty 

Na górze półokrągły oliwkowy kształt z białym napisem: Inne publikacje. Na dole 
biały nieregularny kształt z oliwkowym napisem: Polskie Stowarzyszenie Osób z 
Celiakią i na Diecie Bezglutenowej jest wydawcą większej liczby publikacji. Cyfrowe 
wersje niektórych z nich można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej 
Stowarzyszenia: https://celiakia.pl/publikacje/. 

https://opac.bptorun.edu.pl/1323102031944/ksiazka/dziecko-na-diecie-bezglutenowej-w-szkole-na-wycieczce-na-urodzinach?bibFilter=132
https://opac.bptorun.edu.pl/1323102031929/oworuszko-monika/ola-franek-i-gucio-gluten?bibFilter=132
https://opac.bptorun.edu.pl/1323102031934/tarkowska-justyna/co-je-jan?bibFilter=132
https://opac.bptorun.edu.pl/search/description?q=celiakia&index=17
https://celiakia.pl/publikacje/


Slajd dziesiąty 

W lewym górnym rogu owalny biały kształt, a na jego tle bordowe logo Biblioteki 
Pedagogicznej w Toruniu – rysunek przedstawiający ptaka w okularach, siedzącego 
na książce i bordowy napis: Zaprasza. Na dole, po lewej stronie, półokrągły kształt w 
kolorze oliwkowym, będący tłem dla białego napisu: Zaprezentowane opisy książek 
pochodzą ze strony internetowej akcji Biblioteka Bezglutenowa i profilu 
facebookowego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej. Na dole, po prawej stronie, półokrągły biały kształt, będący tłem dla 
czerwono-niebieskiego znaku promocyjnego Kujawy i Pomorze, a także herbu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: w polu srebrnym pół orła czerwonego o 
dziobie, języku i pazurach złotych, i pół lwa czarnego o języku czerwonym i pazurach 
czarnych, na głowach pół orła i pół lwa złota korona otwarta z umieszczonymi w niej 
klejnotami w kolorze czerwonym. Poniżej napis: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. 
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest Instytucją Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Elementy graficzne i napis są odnośnikiem do strony 
internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

https://bptorun.edu.pl/
https://bibliotekabezglutenowa.pl/
https://www.facebook.com/celiakia
https://www.facebook.com/celiakia
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

