Fakty, w oparciu o które powstała książka...

W 1940 roku naziści założyli getto Warszawskie.

Zginęła w nim większość z zamieszkujących je 400 000 Żydów.
Jan i Antonina Żabińscy prowadzili warszawskie zoo przed Wojną.

Jan aktywnie działał w polskim Podziemiu.
Większość zwierząt w zoo została zabita w trakcie bombardowania i, ponosząc niemałe
ryzyko, Jan i Antonina przekształcili zoo w miejsce ukrycia dla Żydów, którym pomagali
w ucieczce z Getta.
Pomagał im Simon Tennenbaum, bliski przyjaciel i mieszkaniec Getta.

Simon zmarł w 1941 rooku; na zdjęciu
widzą Państwo Antony’ego oddającego
mu cześć nad jego grobem.
Podczas całej Wojny, Żabińscy dali schronienie 300 Żydom.

Wielu ukrytych było w piwnicy ich domu.

THE MAKING OF STARS
Powstawanie książki pod tytułem ‘Gwiazdy’
Prezentacja autora i edukatora,
Antony’ego Lishak’a.

Antony Lishak jest autorem ponad 30 książek: powieści, książek obrazkowych oraz całego
szeregu książek niefabularnych. Jest byłym nauczycielem, obecnie znanym dobrze z prowadzenia
stymulujących warsztatów z pisania w szkołach całej Wielkiej Brytanii, w której odwiedził ponad
2000 szkół.
STARS (‘Gwiazdy’) to pierwsza napisana przez niego książka, w której sięga do swojego
żydowskiego pochodzenia, zainspirowana bezinteresowną hojnością jego dziadka, która,
niestety, ujrzala światło dzienne dopiero po jego śmierci. Tworzenie książki poprzedziła duża
ilość badań, gdyż dla autora kluczowe było, aby większe wydarzenia opisane w książce zostały
przedstawione najwierniej, jak to możliwe.
W swoim wykładzie Antony będzie mówił o swych osobistych powodach do napisania książki i
o bogatych badaniach poprzedzających jej tworzenie. Opisze również inspirujące prezentacje,
które prowadzi dla dzieci, i których owocem są prowokujące myślenie warsztaty z pisania dla
dzieci wywołujące bardzo osobiste reakcje dzieci na zagadnienia poruszane w książce.
Warszawa, wrzesień 1939 – dla 12-letnich Stefana i Markusa, zoo stanowi plac zabaw. Stefan
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inicjują szaleńczy plan mający ochronić rodzinę Markusa i
innych Żydów. Jednakże chłopięca natura nie zmienia się i z powodu buntowniczego aktu
rewanżu, cały plan o mało nie legnie w gruzach.
Zainspirowana faktem znalezienia schronienia w opuszczonych klatkach i podziemnych
pomieszczeniach warszawskiego zoo przez tysiące polskich Żydów, książka ‘Gwiazdy’ to historia
o braterstwie, odwadze i nadziei wbrew przeciwnościom.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.antonylishak.com

