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101 zabaw z klockami : nauka matematyki poprzez 
zabawę / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Gliwice : 
Wydawnictwo Helion, 2018. 
 

w   62110 
 

Schody, wieże, węże, a może zegary? Odkryj radość nauki z 
klockami! Klocki to podstawa udanej zabawy! Wie o tym 
każde dziecko. Otwierają przestrzeń aktywności i kreacji. Ich 
wszechstronne możliwości często wykorzystuje się we 
wczesnej, nieformalnej edukacji matematycznej dzieci. 
Zabawy i zadania proponowane przez autorów tej niezwykle 
pomysłowej książki będą inspiracją dla każdego. Znalazły się 
tu zadania indywidualne i grupowe, interesujące pytania i 
mnóstwo propozycji wspólnej zabawy. Specjalnie dla 

nauczycieli autorzy przygotowali opisy celów i rozwijanych przez dziecko umiejętności 
matematycznych. Co można zbudować z drewnianych klocków w czterech kolorach? Jak można je 
pogrupować? Jak podpowiadać dziecku różne sposoby ich liczenia? Jak uczyć się szacowania, 
porównywania, działań matematycznych? Jak pomóc najmłodszym wypracować własne strategie 
rachunkowe? Sprawdź, jakie łamigłówki Twoje dziecko lubi najbardziej! Matematyka to także 
zabawa! 
 
 
 
 
 

Afazja i powrót do przeszło ści / Jolanta Pszczółka, 
Małgorzata Jankowska. - Gda ńsk : Harmonia Universalis, 
2017. 
 

w   62111 
 

Książka stanowi rodzaj poradnika dla osób stykających się na 
co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich 
rodzin, jak i specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z 
zaburzeniami neurologicznymi. Autorki w przystępny sposób 
omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące afazji – jej 
definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i 
przebieg procesu terapeutycznego. Posługują się przy tym 
przykładami autentycznych przypadków zaczerpniętymi z 
własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, 
literatury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się 
zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym 
walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i 
słowniczek pojęć związanych z zaburzeniami mowy. 
 
 
 

 
 
 



Akcja adaptacja / Agnieszka Stein. - Warszawa : 
Wydawnictwo Mamania, [2016]. 
 

w   62112 
 

Kiedy dziecko idzie do przedszkola, otwiera się przed nim i jego 
rodzicami nowy etap. I chociaż dla części rodziców wydaje się 
on oczywisty, często towarzyszy mu wiele rozterek: Czy moje 
dziecko jest już gotowe? Co, jeśli rodzic ma wątpliwości? Jak 
wybrać przedszkole i co, jeśli nie mamy wyboru? Jak 
przygotować dziecko (i siebie) do przedszkola? Co zrobić, aby 
ułatwić mu adaptację? Co z trudnościami, jeśli się takie 
pojawią? 
"Akcja adaptacja" odpowie na te i wiele innych pytań. 
Agnieszka Stein pisze w niej jednak nie tylko o przedszkolu, ale 
też o tym, co dzieje się w rodzinie przedszkolnego debiutanta. 
Głównym tematem książki okazuje się równowaga. Między 
wizjami i pragnieniami a rzeczywistością. I między różnymi 
potrzebami różnych członków rodziny. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antisocial media : jak Facebook oddala nas od siebi e i 
zagraża demokracji / Siva Vaidhyanathan ; przeło żyły 
Weronika Mincer i Katarzyna Sosnowska. - Warszawa :  
Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018.  
 

w   62113 
 

Antisocial Media, książka poświęcona hegemonii Facebooka, 
ukazuje się w najlepszym możliwym momencie, wpisując się w 
debatę o roli mediów społecznościowych w zachodnim modelu 
demokracji. Antisocial Media to atak na obecny model 
biznesowy Facebooka na wszystkich frontach. Autor opisuje 
manipulacje, jakim poddawany jest użytkownik po to, aby 
uzależnić go od Facebooka. Ten „największy na świecie 
system inwigilacji” gromadzi dane o dwóch miliardach 
użytkowników. Żaden inny nośnik reklam nie może się równać 
z tym, co oferuje serwis Zuckerberga. Oferta gazet, 
magazynów i telewizji wypada przy tym bardzo blado. W 
systemie Zuckerberga produktem jesteśmy my – i nasza 
uwaga. Vaidhyanathan odnosi się również do gorącego tematu 
spłycenia debaty publicznej w zachodnich demokracjach, 
antagonizacji i radykalizacji różnych grup społecznych, 
tworzenia zamkniętych baniek informacyjnych, wyboru Donalda 

Trumpa na prezydenta USA, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wpływu obcych państw 
(głównie Rosji) na wiele z tych procesów. Antisocial Media to bardzo aktualna, znakomita próba 
ujęcia zjawiska współczesnego w solidnych ramach koncepcyjnych. 
 
 



Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Gran din 
; [przekład: Juliusz Okuniewski]. - Gda ńsk : Harmonia 
Universalis, 2017. 
 

w   62114 
 

W niniejszej publikacji Temple Grandin  - wysoko 
funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na 
całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt - 
opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z 
dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD. 
Doświadczenia własne autorki stanowią pretekst do 
przekazania Czytelnikowi rad dotyczących wychowywania 
dziecka z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie 
myślenia osób ze spektrum oraz na problemach 
sensorycznych. Grandin używa prostego języka, a jej narracja 
nie przytłacza nadmiarem faktów naukowych. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bankowo ść elektroniczna : istota i innowacje / redakcja 
naukowa Andrzej Gospodarowicz ; [autorzy: Andrzej 
Gospodarowicz, Marcin Gospodarowicz, Magdalena 
Kozińska, Emil Ślązak, Katarzyna Zara ńska, Marek 
Zborowski]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 20 18. 
 

w   62115 
 

W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie 
wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu 
usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna 
bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg 
nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie 
smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. 
bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczególną uwagę 
zwracają na najnowsze tendencje, tj. na Bank Web 2.0 oraz 
Bank Web 3.0. Liczba użytkowników tych nowych systemów 
ciągle rośnie, ułatwiają bowiem znacząco korzystanie z usług 
bankowych. Podręcznik jest adresowany do studentów 
kierunków ekonomicznych. Rozważania w nim prowadzone 
mogą również zainteresować klientów banków korzystających 
z bankowości elektronicznej. 
 

 
 
 
 



Będę dorosły / [opracowanie merytoryczne i graficzne: 
Ewa Święcicka]. - Gda ńsk : Wydawnictwo Harmonia - 
Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. 
 

w   62142 
 

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną to seria książek opracowana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i 
terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania 
zawartych w podstawie programowej. W tej książce 
przedstawiono zagadnienia dotyczące działu Będę dorosły. 
Do ich omówienia wykorzystano zdjęcia. Na stronach 
parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach 
nieparzystych - pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub 
rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają 
zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności 
związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą 
doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia 
dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte 
informacje. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Charakterki i humorki / Anna Potyra ; ilustrował Zb igniew 
Dobosz. - Kraków : Ksi ęgarnia Wydawnictwo Skrzat 
Stanisław Por ębski, copyright 2018. 
 

w   62209 
 

Jedni cieszą się dobrym humorem, innych męczą humorki. 
Jedni mają siłę charakteru, charakterki drugich nie dają spać 
sąsiadom. Zazdrosny Krzysio, Stefcia-złośnica, samolubny 
Tymek – każdy z nas ma ich w swoim otoczeniu, a może 
nawet (któż to wie?) i w sobie. Z książeczką Anny Potyry raz 
dwa pokonamy wszystkie słabostki, ani na chwilę nie tracąc 
przy tym... radosnego humoru. 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coaching : zestaw narz ędzi / Maciej Bennewicz. - Gliwice 
: Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 
 

w   62118 
 

Coaching, mimo swojej znacznej i wciąż rosnącej 
popularności, nadal jest dziedziną nową, a przez to 
nieuporządkowaną. Równolegle funkcjonują różne, często 
rozbieżne jego definicje, mianem „coachów” określają się 
bardzo odmienni specjaliści, a czasem niestety także 
antyspecjaliści, którzy sięgają po etycznie niedopuszczalne 
metody z pogranicza nauki i ezoteryki. Jak w tym wszystkim 
ma się odnaleźć początkujący praktykant coachingu? Jaką 
wiedzą powinien się kierować, które techniki wybierać, by 
działać z myślą o jak największych korzyściach dla swojego 
klienta? Techniki proponowane przez autorów tej książki 
łączą w sobie wszystkie funkcje ważne w przebiegu zmiany, 
jakiej w procesie coachingowym powinien doświadczyć klient. 
Ćwiczenia zostały ułożone w przemyślanej kolejności. W 
istocie każde z nich może być zastosowane w następujących 
po sobie sesjach, począwszy od pierwszego spotkania aż do 
sesji podsumowującej lub zamykającej relację coachingową. 
Podążając przez karty tej książki, coach będzie mógł się 

zapoznać z modelem pracy stosowanym na co dzień przez jej autorów, lecz również prowadzić 
model coachingowego działania krok po kroku, od A do Z, z uwzględnieniem najważniejszych 
elementów typowych dla większości procesów rozwoju osobistego. 

 
 
 
 

 
Coaching : złote zasady / Maciej Bennewicz. - Gliwi ce : 
Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 
 

w   62119 
 

Najprostsze, a zarazem najbardziej trafne polskie tłumaczenie 
anglojęzycznego coachingu to trening rozwoju osobistego, a w 
przypadku pracy z grupą - trening rozwoju zespołowego. W 
ostatnich latach coaching stał się niezwykle popularny, jak grzyby 
po deszczu wyrastają kolejne szkoły specjalizujące się w nauczaniu 
coachingu, za co drugim rogiem ulicy czai się coach... Czy jednak 
każde miejsce nauki zawodu i każdy trener rozwoju jest 
kompetentny w tej dziedzinie? Klient - czy to przyszły coach, czy 
też osoba chcąca z coachingu skorzystać - inwestuje swoje 
pieniądze, czas, dobre chęci. Jak może zweryfikować, czy to, co mu 
się oferuje, mieści się w najlepszych praktykach sztuki coachingu? 
Nie daj się zwieść. W branży „rozwojowej”, podobnie jak w każdej 
innej, można się natknąć i na tombak, i na pozłotkę. Jak je odróżnić 
od prawdziwych skarbów? Do tego potrzeba wiedzy. Nim skorzysta 
się z usług coacha albo wybierze się miejsce, gdzie będzie się 
szkolić, dobrze jest uświadomić sobie, że prawdziwy, rzetelny, 
skuteczny trening rozwoju prowadzony jest według ściśle 
określonych reguł. To właśnie znajomość złotych zasad coachingu 

oraz umiejętność stosowania najlepszych modeli opracowanych dla tej dziedziny świadczą o wysokiej jakości 
usług, które może Ci zaproponować coach czy też szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie. 
 



Co robi ć, gdy si ę martwisz : poradnik dla dzieci / Dawn 
Huebner ; rys. Bonnie Matthews ; [przekład Anna M. 
Kmiecik]. - Wydanie II. - Olsztyn : Wydawnictwo Lev yz, 
2019. 
 

w   62116 
 

Co robić, gdy się martwisz to bestsellerowy poradnik 
psychologiczny dla dzieci w wieku 6-12 lat, który w nowatorski 
sposób edukuje, motywuje i uczy, jak stosować poznawczo-
behawioralne techniki radzenia sobie z lękiem. Pobudzające 
wyobraźnie metafory wyjaśnią dziecku mechanizm 
powstawania i zaostrzania się lęku, a prosty i pełen ciepła 
język sprawi, że nauka radzenie sobie z lękiem stanie się 
przyjemna. Książka wzbogacona jest ilustracjami Bonnie 
Mathews i licznymi ćwiczeniami, które umożliwią dziecku 
zwerbalizowanie swoich obaw, a zarazem pobudzą je do 
ekspresji twórczej. To kompletne narzędzie do pracy z 
dzieckiem, z którego skorzystało już wiele dzieci, rodziców i 
wychowawców.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co si ę dzieje z tym dzieckiem ? : interwencje 
psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dzie ćmi 
/ pod redkacj ą Louise Emanuel i Elisabeth Bradley ; 
przekład Sabina Grzymowicz, Karolina Pniewska. - 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Fundament, 2018. 
 

w   62117 
 

Pierwsza na polskim rynku książka opisująca konkretne 
przykłady krótkoterminowej pracy psychoterapeutycznej z 
rodzinami niemowląt i dzieci poniżej piątego roku życia. 
Ukazuje rodziny skierowane do poradni psychologicznej z 
powodu rozmaitych problemów dzieci – od niemowlęcych 
kłopotów ze snem, karmieniem i płaczliwością poprzez lęki 
separacyjne, nadpobudliwość, agresję i napady wściekłości, 
fobie, rywalizację pomiędzy rodzeństwem u starszych dzieci, 
aż po objawy psychosomatyczne, takie jak egzemy, astma 
czy nietrzymanie moczu. Brytyjskie terapeutki dziecięce, 
Louise Emanuel i Elizabeth Bradley, pokazują także 
czytelnikom paletę dramatów rodzicielskich – sytuacje 
separacji lub rozwodu, samotnego rodzicielstwa, śmierci lub 
niepełnosprawności rodzeństwa, depresji poporodowej. 

Delikatnie i bez oceniania opisują ich związek z kłopotami dzieci. Czytelnik towarzyszy rodzicom 
podczas sesji terapeutycznych, doświadcza ich zmiany od bezradności i poczucia, że ponieśli 
porażkę, do ulgi, zrozumienia zachowań swoich dzieci i nadziei.  
 
 
 
 



Depresja i samobójstwa dzieci i młodzie ży : żyć nie 
umiera ć - poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna 
Chatizow. - Warszawa : Difin, 2018. 
 

w   62120 
 

Depresja jest chorobą, a nie oznaką słabości; jest raczej 
konsekwencją tego, że było się silnym zbyt długo. 
Książka ma za zadanie pomóc rodzicom, opiekunom, 
nauczycielom zrozumieć, czym jest depresja dla młodego 
człowieka, co się z nim wtedy dzieje, jakie myśli i uczucia nim 
targają. Młodzież opowiada o tym własnymi słowami, które 
bardziej przekonują niż jakikolwiek akademicki opis. Warto 
również dowiedzieć się, co w takich sytuacjach radzą 
specjaliści, na czym polega ich pomoc i jakie mogą być 
konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka 
niedostępna. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dodaj mi skrzydeł! : jak rozwija ć u dzieci motywacj ę 
wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. - Warszawa : 
Samo Sedno Edgard, 2017. 
 

w   62121 
 

Jak skutecznie zachęcić dziecko do nauki? Co zrobić, aby 
dbało o porządek w swoim pokoju? Jak przekonać je do 
okazywania wdzięczności? Co robić, aby dziecku bardziej się 
chciało? Joanna Steinke-Kalembka proponuje podejście do 
wychowania polegające na budowaniu wspierającej relacji z 
dzieckiem i współdziałaniu. Motywowanie nie musi być 
przeciąganiem liny między dorosłym a dzieckiem. Zamiast 
metod opartych na nagrodach i karach, groźbach czy 
przekupstwach autorka prezentuje sprawdzone sposoby, 
które powstrzymują potrzebę "naprawiania" dziecka oraz 
pomagają skutecznie komunikować swoje oczekiwania oraz 
wprowadzać zasady, które będą wspólnie przestrzegane. 
Poradnik podpowiada w jaki sposób rozwijać potencjał 
dziecka od najmłodszych lat, jak prowadzić rozmowy 
nastawione na zmianę zachowania dziecka, tak aby nie 
kończyły się kolejną awanturą, jak pomóc dziecku radzić 

sobie z porażką, jak wzmocnić jego wiarę we własne umiejętności, w jaki sposób mądrze chwalić i 
krytykować, jak pomóc dziecku realizować jego pasje i cele, jak budować emocjonalne zasoby 
małego człowieka. 

 
 
 



Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku 
przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwo ju 
oraz scenariusze zaj ęć / Renata Wi ącek. - Wydanie 8. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. 
 

w   62122 
 

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo sprawiają rodzicom i 
wychowawcom wiele problemów wychowawczych. Zdarza się 
często, że dorośli są nieświadomi głównych przyczyn 
niewłaściwego zachowania dzieci. Z tego powodu winą za złe 
zachowanie obarczają dzieci. Tymczasem znajomość i 
świadomość przyczyn nieodpowiedniego zachowania dzieci 
jest niezwykle ważna. Dzieciom nadpobudliwym należy 
poświęcać dużo uwagi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, 
w czym tkwi problem dzieci nadpobudliwych, ponieważ bez 
tego nie można im pomóc. Należy przede wszystkim nauczyć 
dzieci kontrolowania swojej energii. W osiągnięciu tego celu 
pomogą odpowiednio zorganizowane zabawy ruchowe i 
ćwiczenia relaksacyjne, w czasie których dzieci uczą się 
różnych sposobów rozładowania swojej energii Istotne też 
jest, aby nauczyć dzieci korzystania z nagromadzonej w 
swoim ciele energii we właściwym kierunku. W niniejszej 

pracy – napisanej w formie programu – autorka zajęła się zagadnieniem nadpobudliwości 
psychoruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym. Omawia następujące metody pracy z dzieckiem 
nadpobudliwym psychoruchowo:Techniki relaksacyjne według Jakobsona i oparte na treningu 
autogennym Schultza, Metodę Symboli Dźwiękowych, Techniki parateatralne, Metodę malowania 
dziesięcioma palcami, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.  
 
 
 

 
Edukacja i uczenie si ę : 16 najwi ększych mitów / Jeffrey 
D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 
 

w   62123 
 

Czy ludzie potrafią prawidłowo ocenić, ile umieją? Czy istnieje 
wiele różnych inteligencji? Czy prezentacje multimedialne 
ułatwiają zdobywanie wiedzy? Czy powtarzanie to skuteczna 
metoda uczenia się? Czy stosowanie nagród sprzyja, czy 
przeszkadza w zdobywaniu wiedzy? Czy osoby mające 
wysoką samoocenę uczą się lepiej? 
Jeffrey D. Holmes przyjrzał się szesnastu powszechnie 
podzielanym przekonaniom na temat nabywania wiedzy.      
By jednoznacznie rozstrzygnąć o ich naukowej wartości, 
zebrał imponującą liczbę danych z literatury naukowej i 
dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozprawiając 
się z silnie ugruntowaną wiedzą potoczną, autor pokazuje 
jednocześnie, jak zachować krytycyzm wobec naukowych i 
pseudonaukowych doniesień. 
 
 

 
 
 



Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty o światowe : 
praca zbiorowa / pod redakcj ą Ewy Ogrodzkiej-Mazur, 
Urszuli Szu ścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; [Cieszyn] : we 
współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 
 

w   62124 
 

W 13 tomie serii „Edukacja małego dziecka” zostały 
zaprezentowane trzy wątki tematyczne. Pierwszy związany 
jest z wyzwaniami i dylematami edukacji małego dziecka, 
kolejny odnosi się do działań obejmujących etap nauczania 
początkowego, a ostatni nawiązuje bezpośrednio do pracy 
samego nauczyciela. Prezentowane w części pierwszej teksty 
ukazują istotne problemy i potrzeby, przed którymi stoją 
instytucje oświatowe wspierające i stymulujące rozwój 
dziecka od 6. miesiąca do 6. roku życia. Zebrane w części 
drugiej artykuły prezentują propozycje ukierunkowane na 
zagadnienia związane z koniecznością odejścia od 
przekazywania wiedzy na rzecz rozumienia procesu 
nauczania – uczenia się jako postrzegania dziecka z 
naturalną ciekawością świata, aby mogło stawać się silną, 

znającą siebie jednostką, ale potrafiącą również współpracować z innymi i dla innych. Ważny jest 
wielostronny rozwój dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej poprzez odpowiednie 
wspieranie jego samodzielności, aktywności i kreatywności, a także właściwe zaaranżowanie 
przestrzeni edukacyjnej. 
 
 
 
 

Edukacja małego dziecka. T. 14, Konteksty społeczne  i 
międzykulturowe : praca zbiorowa / pod redakcj ą Ewy 
Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szu ścik, Anny Szafra ńskiej. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; [Cieszyn] : we 
współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego, 2019.  
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Kontekstom społecznym i międzykulturowym oraz 
tendencjom i problemom edukacji małego dziecka 
poświęcone są opracowania zamieszczone w tej publikacji. W 
poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje 
oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów 
funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości 
społeczno-kulturowej. Prezentowany tom składa się z dwóch 
części. W pierwszej – „Społeczne konteksty dziecka i 
dzieciństwa – propozycje teoretyczne i rozwiązania 
praktyczne”, autorzy zwracają uwagę m.in. na potrzebę 
opracowania metodologii badań nad dzieciństwem. Druga 
część zatytułowana „Wychowanie międzykulturowe małego 
dziecka – doświadczenia polskie i zagraniczne”, zawiera 

zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją 
międzykulturową.  
 



Ewaluacja edukacyjna : społeczne światy ewaluatorów / 
Justyna Nowotniak. - Kraków : Impuls, 2019. 
 

w   62126 
 

Prezentowana publikacja skupia się na zagadnieniu ewaluacji 
(w szczególności ewaluacji edukacyjnej), które na świecie 
systematycznie zyskuje na znaczeniu, zwiększając wpływ na 
działania podejmowane w polityce publicznej. Bezpośrednio 
wynika to ze wzrastającego nacisku na efektywność, trafność 
alokowania środków i odpowiedzialność działań instytucji 
publicznych, także w systemie oświaty. Rola ewaluacji łączy 
się z potrzebą budowania strategii rozwoju w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zabezpieczaniem interesu 
publicznego. Książka ma strukturę typową dla pracy 
empirycznej. W pierwszej części podjęto próbę przebycia 
wraz z Czytelnikiem wyboistej drogi prowadzącej od próby 
uchwycenia istoty ewaluacji do momentu wprowadzenia 
ewaluacji wewnętrznej do polskich szkół i opisu zawiłości 
instytucjonalnej praktyki ewaluacyjnej w rodzimym systemie 
oświaty, z wyeksponowaniem roli ewaluatora. Część druga 
prezentuje zamysł badawczy w typowy sposób. Wieńczy ją 
wskazanie „rusztowania” kategorialnego dla całego zamysłu 

badawczego i jednocześnie dla rozkładu treści w części trzeciej, w której zamieszczono wyniki badań 
własnych. Zakończeniem jest próba opisu procesu stawania się ewaluatorem przez nauczyciela. 
 
 
 
 
 
 

Ewaluacja podr ęczników zintegrowanych do edukacji 
wczesnoszkolnej : perspektywa dorosłych / Aleksandr a 
Szyller. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2018. 
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Autorka opisuje rolę i miejsce podręcznika we współczesnej 
edukacji wczesnoszkolnej. Objaśnia czytelnikom podstawową 
terminologię związaną z książkami do nauki, przybliża historię 
stosowania podręczników, przedstawia funkcje spełniane 
przez pakiety edukacyjne, charakteryzuje zmiany na rynku 
publikacji do kształcenia wczesnoszkolnego spowodowane 
kolejnymi reformami systemu oświaty. Analizuje 
najpopularniejsze podręczniki zintegrowane wykorzystywane 
podczas zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie 
kształtowania umiejętności językowych, matematycznych i 
przyrodniczych dzieci. Wyniki badań zestawia z rzeczywistymi 
potrzebami rozwojowymi uczniów w wieku wczesnoszkolnym, 
opisywanymi zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną 
i pedagogiczną.  

 
 
 
 
 
 



Gołąbek niepokoju / Kazimierz Szymeczko ; okładka i 
ilustracje Magdalena Pilch. - Łód ź : Literatura, 2019. 
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Gustlik mieszka w Bytomiu. Ojciec niedawno wrócił z wojny. 
Jeden z wujków zginął, od drugiego nie ma wiadomości. A 
walka o Śląsk dopiero się zaczyna. Pomiędzy podwórkiem, 
gołębnikiem a Domem Polskim, zwanym Ulem, krzyżują się 
ludzkie losy. Decyzje narzucone przez mocarstwa, wybory 
różnych grup Ślązaków, domowe plany i próby normalnego 
życia przerywane są kolejnymi powstaniami. W życiu chłopca 
strach o bliskich miesza się z radością z hodowli gołębi, które 
nie uznają granic i latają po polsko-niemieckim pograniczu 
śląskim. Powstania Śląskie – po I wojnie światowej Górny 
Śląsk nie został przyłączony do Polski. O jego dalszym losie 
miał zadecydować plebiscyt. Zarówno odrodzona 
Rzeczpospolita, jak i Niemcy zainteresowane były przejęciem 
bogatego regionu. Mieszkańcy Śląska trzykrotnie sięgali po 
broń, by wywalczyć jak najlepsze warunki powrotu do Polski. 
Ale byli też Ślązacy, którzy woleliby pozostać w granicach 
Niemiec. Konflikty zbrojne, propaganda, bojówki, terror, 

korpus wojsk międzynarodowych, strajki i trudne wybory. Codzienność Ślązaków w latach 1919 – 
1921. 
 
 
 
 
 

 
Gorzki smak czekolady Lucullus i inne opowiadania /  
Leopold Tyrmand. - Warszawa : Wydaw. MG, cop. [2015 ]. 
 

w   62129 
 

Komplet opowiadań Leopolda Tyrmanda. Znajdziemy w nich 
mozaikę, z której można poskładać całe jego życie. Mozaikę 
barwną i niezwykłą. Jak cała jego twórczość. Jak cały 
Tyrmand. Opisywał swoje przeżycia wojenne, fascynację 
sportem, snuł rozważania nad naturą ludzką. Ale przede 
wszystkim pisał o sobie, a pisząc o sobie – opisywał 
otaczający go świat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Hej, zagrajcie siarczy ście! : opowie ść o Stanisławie 
Moniuszce / Izabella Kleba ńska, ilustracje Magdalena 
Pilch. - Łod ź : Wydawnictwo Literatura, [2019]. 
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W dzieciństwie nie lubił gam, uwielbiał improwizację i pieśni 
śpiewane przez mamę. Wychowany w miłości do ojczyzny, 
poświęcił jej całą swoją twórczość. Halka, Verbum nobile, 
Straszny dwór – to dzieła przemawiające do serca każdego 
Polaka. Chwalony i podziwiany, nie czuł się doceniony. Choć 
jego utwory grano nieustannie, całe życie borykał się z 
problemami finansowymi. Jednak to on w pełni zasługuje na 
tytuł ojca polskiej opery. Jego pieśni i arie śpiewane były 
przez pokolenia. W operach świata grany jest do dziś. 
UNESCO ogłosiło rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. 
Poznajcie jego drogę. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horyzonty dzieci ęcych znacze ń : kreowanie środowiska 
uczenia si ę / pod redakcj ą Jolanty Bonar, Moniki 
Wiśniewskiej-Kin, Anny Buły. - Łód ź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 
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Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat 
napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia 
współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. 
Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad 
kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego 
sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego 
rozwijającego możliwości i kompetencje dzieci, twórczego 
charakteru procesu uczenia się, a także metodologicznych 
aspektów badań dziecka i dzieciństwa. Książka powstała z 
inspiracji ukierunkowanych na trzy obszary: kulturę edukacji 
osadzoną w tradycji sprowadzającej kształcenie do transmisji 
wiedzy i przekonań, środowisko edukacyjne pobudzające 
rozwój dziecięcych zdolności oraz kreatywność pojmowaną 
jako dziecięce odczytywanie, rozpoznawanie i wymyślanie 
świata. Granice - rozpoznania - perspektywy, można tu 

znaleźć odwołania do wielu teorii mieszczących się jednak w dyskursie konstruktywistycznym. 
Niezależnie od podejmowanej problematyki większość Autorów ujmuje ją z perspektywy 
interpretatywnej. 
 
 
 



Inna samotno ść : życie w pojedynk ę w zatłoczonym 
świecie / Michael Harris ; przeło żyła Magdalena Koziej. - 
Warszawa : Prószy ński Media, 2019. 
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Jak nauczyć się radości z ciszy, zerwania z obsesją ciągłego 
bycia online i wszystkiego innego, co składa się na dobrą 
samotność? Wraz z rozwojem technicznym lawinowo narasta 
ciągła wymiana informacji pomiędzy ludźmi. Napędzani 
uzależnieniem od urządzeń mobilnych i mediów 
społecznościowych, stworzyliśmy ekosystem obsesyjnego 
podłączenia. Wielu z nas wiedzie obecnie życie w dziwnie 
zatłoczonej izolacji: jesteśmy wciąż powiązani, jednak bardzo 
powierzchownie. Zdolność do przebywania w samotności jest 
jedną z najsubtelniejszych umiejętności życiowych. 
Prawdziwa samotność jest ogromnym skarbem – kluczowym 
składnikiem bogatego życia wewnętrznego. Pobudza do 
refleksji, pozwala rozkwitnąć kreatywności, poprawia naszą 
relację ze sobą i, o dziwo, również z innymi ludźmi. Rzekoma 
bezczynność może być bardzo produktywna. Żyjąc 
zachłanniej i szybciej, zapomnieliśmy, ile radości daje cisza, i 
nie doceniamy tego, jak głęboko może ona 

zrewolucjonizować nasze życie. Ta książka opowiada o odkrywaniu spokoju w środku miasta, w 
tłumie, pośród zabieganego życia. Inna samotność to piękne i przekonujące świadectwo o 
transformującej mocy, jaką daje przebywanie w samotności. 
 
 
 
 
 

Interwencje sensoryczno-motoryczne : jak za pomoc ą 
ruchu poprawi ć ogólne funkcjonowanie ciała / Cara 
Koscinski ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2019. 
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Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do 
terapeutów integracji sensorycznej, którzy chcą wzbogacić 
własny zasób pomysłów oraz zapewnić radosne 
doświadczenia sensoryczno-motoryczne swoim małym 
podopiecznym. Publikacja przyda się też rodzicom, 
opiekunom, nauczycielom i pozostałym specjalistom – mogą 
oni omówić opisane tu interwencje z terapeutą dziecka, a 
następnie wdrożyć je w innym otoczeniu. 
„Cara Koscinski zdecydowanie zasłużyła sobie na miano 
autorytetu, jeśli chodzi o temat autyzmu, zaburzeń 
przetwarzania sensorycznego (SPD) oraz innych 
odmienności rozwojowych. To osoba w wyjątkowej sytuacji: 
jest matką dwóch synów z SPD, autyzmem i ADHD, 
terapeutką z przygotowaniem z zakresu teorii integracji 

sensorycznej, stosującą terapię zajęciową z wykorzystaniem podejścia integracji sensorycznej (OT-
SI) oraz wspaniałą autorką, obdarzoną znakomitymi umiejętnościami komunikacyjnymi”.  
 
 
 



Ja jako konsument / [opracowanie merytoryczne i 
graficzne Ewa Święcicka]. - Gda ńsk : Wydawnictwo 
Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 
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„Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów 
podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w 
podstawie programowej. W tej książce przedstawiono 
zagadnienia dotyczące działu „Ja jako konsument”. Do ich 
omówienia wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych 
znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych 
– pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. 
Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć 
lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z 
omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń 
ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, 
dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej / 
[opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. - 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2018. 
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 „Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów 
podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w 
podstawie programowej. W tej książce przedstawiono 
zagadnienia dotyczące działów „Ja w świecie techniki” i „Ja w 
świecie technologii informacyjnej”. Do ich omówienia 
wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych znajdują się 
fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, 
które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania 
dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić 
dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z 
omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń 
ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka,  

                                                               dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje. 
 
 
 
 



Jak radzi ć sobie z nastolatkiem : poradnik dla dorosłych : 
jak rozszyfrowa ć zachowanie nastolatka i zbudowa ć z 
nim siln ą więź / Josh Shipp ; przeło żyła Joanna Grabiak-
Pasiok. - Pozna ń : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 
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Jak rozszyfrować zachowanie nastolatka i zbudować z nim 
silną więź. Każde dziecko, aby osiągnąć życiowy sukces, 
potrzebuje przynajmniej jednego troskliwego dorosłego. W tej 
książce Josh Shipp – światowej sławy ekspert do spraw 
młodzieży – uczy nas, jak zostać takim dorosłym w życiu 
nastolatka. Opierając się na sprawdzonych strategiach, 
opisuje konkretne zachowania pozwalające rozwiązać różne 
problemy. Należą do nich: odpowiedzialność (jak sprawić, aby 
mój nastolatek wziął odpowiedzialność za kłopoty, których 
narobił?), komunikacja (jak nakłonić nastolatka, aby ze mną 
rozmawiał, a nie tylko odburkiwał?), znęcanie się (Pomocy! 
Mój nastolatek jest gnębiony – w sieci i poza nią) oraz trudne i 
niezręczne rozmowy (narkotyki, śmierć, seks). Poradnik ten, 
chwilami zabawny, lecz przede wszystkim niezwykle 
rzeczowy, zawiera praktyczne i konstruktywne rady 
pozwalające pozytywnie wpłynąć na nastolatka. 

  
 
 
 
 
 

Kino, film, psychologia / redakcja naukowa Agnieszk a 
Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017.  
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To kolejna publikacja w serii „Psychologia stosowana”. 
Artykuły zgromadzone w tej książce są przykładem analiz 
relacji między: filmem a jego odbiorcą, samym filmem (np. 
analiza dzieła filmowego z wykorzystaniem teorii 
psychologicznej), a także filmem a jego autorem. Psychologia 
w filmie, filmy psychologiczne, metody psychologiczne do 
analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych, 
wykorzystanie filmu w edukacji psychologicznej czy w 
badaniach dotyczących np. funkcjonowania procesów 
poznawczych człowieka – współczesne przykłady ukazujące 
relacje między X muzą i jedną z wiodących nauk społecznych 
można by mnożyć.  
Voyeuryzm, termin przeniesiony w obręb refleksji 
filmoznawczej z terenu psychoanalizy i seksuologii, stał się 
podstawową zasadą ustanawiającą skopofiliczną relację 
między obrazem filmowym a jego odbiorcą. Kino z kolei stało 
się przestrzenią praktyk kulturowych, w których zarówno 

wspomniane już pojęcie voyeuryzmu, jak i ekshibicjonizm zostały uwolnione od swoich pierwotnych, 
parafilnych denotacji i dookreślone przymiotnikiem „filmowy”. Odtąd będą opisywać istotę kina i 
komunikacji audiowizualnej opartych na relacji między widzem (voyeurem) a rzeczywistością 
przedstawioną na ekranie. 

– ze Wstępu autorstwa prof. Agnieszki Ogonowskiej 



Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu : od 
wczesnego dzieci ństwa do pó źnej staro ści / Sarah 
Hendrickx ; z przedmow ą Judith Gould ; tłumaczenie 
Maria Moskal. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiello ńskiego, copyright 2018. 
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Doskonałe połączenie osobistego i zawodowego 
doświadczenia autorki. W dotychczasowych opracowaniach i 
publikacjach prezentowano zazwyczaj męskie oblicze 
zaburzeń ze spektrum autyzmu – dużo rzadziej pisano o 
specyfice przejawiania się autyzmu u kobiet. Tę lukę 
doskonale wypełnia książka Sarah Hendrickx, łącząca 
zestawienie wyników badań naukowych oraz zbiór osobistych 
historii, które ukazują złożony profil dziewczynek i kobiet ze 
spektrum autyzmu – ich zachowań, uczuć oraz spostrzeżeń. 
Autorka odwołuje się do dwóch ważnych kwestii. W pierwszej 
części książki omawia aktualne badania dotyczące różnic w 
przejawach ASD w zależności od płci, w tym trudności 
związane z diagnozowaniem kobiet. W pozostałych 
rozdziałach opisuje poszczególne aspekty życia kobiet z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych jego etapach: 
relacje z innymi ludźmi w szkole oraz w pracy, budowanie 

związków intymnych, ciążę i macierzyństwo czy starzenie się z autyzmem. Z przytaczanych 
wypowiedzi wyłania się też obraz ról, jakie przybierają w społeczeństwie i rodzinie. To idealna lektura 
dla wszystkich kobiet ze spektrum autyzmu i ich bliskich, a także specjalistów – zwłaszcza 
zajmujących się diagnozą i pracą z takimi osobami.  
 
 
 
 

Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. - Wydanie 1, 
dodruk. - Warszawa : Muza SA, 2018. 
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Psycholodzy od dawna biją na alarm, że uzależnienie od 
grania może wywołać poważne zaburzenia psychiczne, takie 
jak agresja, wyobcowanie ze środowiska, depresja, a także 
doprowadzić do licznych dolegliwości fizycznych. Co ma więc 
zrobić rodzic, gdy z pokoju dziecka kolejną godzinę dobiega 
klikanie myszką, a kiedy tam wchodzi, widzi tylko plecy 
latorośli zgarbione nad klawiaturą? Przeczytać tę książkę. I 
dać ją do przeczytania swojemu uzależnionemu dziecku. Jej 
autor, Krzysztof Piersa nie jest psychologiem, czy 
pedagogiem. Jest praktykiem. Młodym człowiekiem, który od 
piątego roku życia nałogowo grał w gry. I tak przez 
dwadzieścia lat… Aż się zorientował, że w ten sposób może 
tylko przegrać swoje życie; dosłownie i w przenośni. Zaczął 
walczyć z uzależnieniem od komputera i wygrał, ale nie była 
to łatwa droga. Dlatego swoim doświadczeniem dzieli się z 
innymi, by poszli już przetartym szlakiem. Dzięki tej książce 
osoba uzależniona od gier stanie twarzą w twarz z samym 

sobą. Autor bez owijania w bawełnę mówi: jeśli jesteś taki, jak ja jeszcze kilka lat temu, to masz 
poważny problem. A uświadomienie sobie uzależnienia i chęć, aby z nim zerwać, to podstawa 
powrotu do zdrowia. 
 



Komunikacja - mowa - j ęzyk osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu / pod redakcj ą Jacka J. Błeszy ńskiego. 
- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. 
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„Prezentowane w niniejszej pracy nowe spojrzenie naukowo-
badawcze służy lepszemu zrozumieniu zaburzeń 
komunikowania się osób ze spektrum autyzmu. Szczególnie 
cenne są implikacje praktyczne dotyczące stymulowania ich 
umiejętności komunikacyjnych. Proponowane narzędzia czy 
treningi umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej dla osób z autyzmem bez wątpienia przyczynią 
się do rozwoju nowoczesnej praktyki pedagogiki specjalnej. 
Monografia jest adresowana do pedagogów, logopedów, 
terapeutów, psychologów, rodziców dzieci ze wspomnianym 
spektrum, studentów pedagogiki specjalnej i tych osób, 
którym szczególnie bliskie jest zrozumienie złożoności 
zaburzeń komunikowania się osób autystycznych. Niniejsza 
książka stanowi znaczący i istotny wkład w rozwój pedagogiki 
specjalnej i logopedii, a także badań z zakresu komunikacji 
społecznej i językowej”. 

– z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Król / Szczepan Twardoch ; [przekł. dialogów na j ęz. jid. 
Ewa Geller]. - Wydanie pierwsze, dodruk. - Kraków :  
Wydawnictwo Literackie, 2019. 
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Żydowski gangster. Polskie piekło. Warszawa 1937. Piękne 
samochody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, 
dzielnice nędzy i luksusowe burdele, błoto Woli i eleganckie 
ulice Śródmieścia. Żydzi i Polacy. Getto ławkowe i walki 
uliczne. Etniczny, społeczny, religijny i polityczny tygiel 
Warszawy 1937 roku. A ponad wszystkimi podziałami zasady 
gangsterskiego świata, w którym siła jest najcenniejszą 
walutą. Targani namiętnościami bohaterowie, żywe konflikty i 
emocje, wciągająca akcja i jej nieprzewidywalne zwroty. Do 
tego pierwszy w polskiej powojennej literaturze tak ciekawy i 
wolny od mitologizowania portret żydowskiego bohatera oraz 
pasjonujące realia Warszawy lat 30. XX wieku. Literacki 
knock-out. 
 
 

 
 
 
 
 



Mamo, co by było gdyby... / Monika Janiszewska, 
Małgorzata Bajko ; ilustracje w ksi ążce i na okładce: 
Tomasz Stasiak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 
copyright 2019. 
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Zna to każdy rodzic kilkulatka. Wystarczy fragment rozmowy 
dorosłych czy wiadomości w radiu i już się pojawiają. Trudne 
pytania. Całkiem niedziecięca z pozoru chęć rozmowy na 
tematy, które wydają się nam zupełnie nieodpowiednie dla 
kilkulatka. O śmierć, chorobę, przyczyny, dla których na 
świecie istnieje zło, albo o seks. Często ciężko jest na takie 
pytania odpowiedzieć. Minuty mijają, malec czeka z 
rozdziawioną buzią, a rodzic panikuje, bo jak to tak – 

rozmawiać z maluchem o takich rzeczach? Gdzie znaleźć odpowiednie słowa? Jak zaspokoić 
dziecięcą ciekawość i równocześnie nie zszokować, nie wystraszyć młodego człowieka? A może 
skłamać albo po prostu skierować uwagę pociechy na coś innego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia bada ń w glottodydaktyce : wprowadzenie / 
Weronika Wilczy ńska, Anna Micho ńska-Stadnik. - Kraków 
: Wydawnictwo Avalon T. Janowski, cop. 2010. 
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To pierwsze w Polsce, całościowe wprowadzenie do 
metodologii badań w glottodydaktyce, przydatne będzie 
zwłaszcza osobom przygotowującym prace magisterskie czy 
doktorskie, ale także np. artykuły i inne opracowania 
naukowe. 
Przedstawia szczegółowo główne typy badań i zasady 
przygotowywania prac naukowych - od refleksji teoretycznej, 
poprzez badanie empiryczne, aż do redakcji tekstu 
końcowego. Książka przyjazna Czytelnikowi - zawiera liczne 
przykłady i ramki z dodatkowymi informacjami, a także 
słowniczek głównych podstawowych terminów.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Moje dziecko doprowadza mnie do szału : jak zrozumi eć 
to, co dzieje si ę w głowie twojego dziecka / Isabelle 
Filliozat ; il. Anouk Dubois ; tł. Adriana Celi ńska. - Kraków 
: Wydawnictwo Esprit, 2015. 
 

w   62146 
 

Jak poskromić małego złośnika? Zastanawiasz się, dlaczego 
dziecko potrafi cię zezłościć tak bardzo, że masz ochotę 
krzyknąć lub trzasnąć drzwiami? Czy masz wrażenie, że 
Twoja pociecha do perfekcji opanowała metodę 
doprowadzania cię do szału? Nie jesteś bezradny! Z pomocą 
przychodzi znakomita francuska psychoterapeutka, Isabelle 
Filliozat. Jeśli chcesz wiedzieć: co powoduje u dziecka napad 
złości, co zrobić, gdy dziecko rzuca rzeczy, gdzie popadnie, 
jak rozpoznać przyczyny stresu dziecka, czy tiki mogą być 
niebezpieczne - ten poradnik jest właśnie dla Ciebie! Poznaj 
lepiej swoje dziecko i dowiedz się, w jaki sposób regularne 
napełnianie dziecięcego „zbiornika miłości” zmienia rodzinne 
relacje na lepsze. „Moje dziecko doprowadza mnie do szału” 
to absolutny must have każdego świadomego rodzica. 
Pozwala zrozumieć dziecko, obrazowo konfrontując jego 

uczucia z najczęstszymi rodzicielskimi reakcjami na jego zachowanie. Wyraźna struktura poradnika 
pozwala szybko odnaleźć interesujące nas kwestie w sytuacjach podbramkowych. A że takie 
wystąpią, możemy być pewni!  
 
 
 

 
Moniuszko : powie ść biograficzna / Władysław Fabry. - 
Kraków : Biały Kruk, 2019. 
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Stanisław Moniuszko (1819–1872), herbu Krzywda, nie bez 
powodu nazywany jest ojcem polskiej opery narodowej, choć 
duchem patriotycznym przesiąknięta była cała jego 
twórczość, także liczne pieśni, kantaty, operetki, utwory 
symfoniczne. Do dziś wykonywane są dzieła kompozytora z 
dwunastu „Śpiewników domowych” zawierających 268 pieśni 
do słów różnych wybitnych poetów romantycznych, polskich i 
obcych tłumaczonych na nasz język, a także do utworów 
ludowych. Moniuszko żył dość krótko, 53 lata, ale niezwykle 
intensywnie. Poświęcił się bez reszty muzyce i rodzinie (miał 
dziesięcioro dzieci). Gdy zamieszkał w Wilnie, został 
organistą i wciąż komponował, ale także nauczał, organizował 
życie muzyczne w mieście. W 1858 r. osiadł z rodziną w 
Warszawie, gdzie objął stanowisko dyrektora Opery. Kilka lat 
później został także wykładowcą w Instytucie Muzycznym. 
Niezapomnianą sławę i miejsce w panteonie polskiej sztuki 

przyniosły mu przede wszystkim opery „Halka” i „Straszny dwór”. Jak entuzjastycznie były 
przyjmowane te utwory, najlepiej świadczy fakt, że Paulina Rivoli, odtwórczyni roli Halki, musiała po 
premierze 17 razy bisować. Wówczas jednak sława i sukcesy artystyczne niekoniecznie przekładały 
się na materialne. Stanisław Moniuszko w zasadzie całe życie zmagał się z niedostatkiem. Jak to 
życie wyglądało i od strony sceny, i od kulis, opowiada barwna powieść biograficzna znakomitego 
muzykologa, literata oraz publicysty Władysława Fabry’ego. 



Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzi nie / 
Barbara Ołdakowska- Żyłka, Katarzyna Gr ąbczewska-
Różycka. - Warszawa : Difin, 2017. 
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Książka jest poświęcona problematyce mutyzmu wybiórczego 
(selektywnego), czyli zaburzeniu wieku dziecięcego, którego 
głównym objawem jest brak mowy w niektórych sytuacjach 
społecznych. 
Wątpliwości i pytania na temat mutyzmu selektywnego 
towarzyszą rodzicom i ich opiekunom niemal na każdym etapie 
diagnozy i terapii. Publikacja ma na celu udzielenie odpowiedzi 
na możliwie najwięcej pytań, m.in.: 
- Jakie są dzieci z mutyzmem wybiórczym, czego potrzebują? 
- Jaką strategię postępowania przyjąć, by jego rozwój 
przebiegał harmonijnie? 
- Czym grodzi nieleczony mutyzm wybiórczy? 
- Dlaczego tak ważna jest współpraca pomiędzy rodzicami, 
terapią i placówką, do której uczęszcza dziecko? 
Patronat: Forum Logopedy, mutyzmportal.pl, Poradnia Terapii 
Mutyzmu Mówię 

 
 
 
 
 
 
 

Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycie li i 
specjalistów / Maria Bystrzanowska. - Wydanie 5 
poprawione i uzupełnone. - Kraków : Oficyna Wydawni cza 
"Impuls", 2019. 
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Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym nie jest łatwa. 
Niemniej jednak podjęcie właściwych oddziaływań na 
wczesnym etapie występowania tego zaburzenia może 
naprawdę szybko przynieść pozytywne efekty terapeutyczne. 
Co istotne, pracę z dzieckiem z MW powinni jednocześnie 
podjąć specjaliści (psycholodzy, logopedzi, pedagodzy), 
nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice dzieci z MW. 
Rodzice bowiem decydują, jaką terapię otrzymają (bądź nie) 
ich dzieci. Oznacza to, że motorem niezbędnych zmian 
powinni być właśnie oni. Chodzi przecież tutaj o dobro i 
przyszłość dzieci z MW, które jeśli w porę nie uzyskają 
właściwej pomocy mogą mieć zdecydowanie gorszy standard 
życia w wieku młodzieńczym i dorosłości. 
 
 

 
 
 
 



Mutyzm wybiórczy : skuteczne metody terapii / redak cja 
naukowa Maria Bystrzanowska, Ewelina Bystrzanowska.  - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. 
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Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej 
części E. i M. Bystrzanowskie przedstawiły istotę mutyzmu 
wybiórczego oraz znaczenie wczesnej diagnozy i terapii 
dzieci z tym zaburzeniem. Przedstawiły również następstwa 
niewłaściwej terapii lub jej braku. W drugiej, praktycznej 
części książki, po krótkim wprowadzeniu M. Bystrzanowskiej, 
zawierającym przegląd skutecznych metod terapii MW, 
sporządzony na podstawie wyników najnowszych badań 
naukowych oraz doświadczeń własnych autorki – znajdują się 
opisy i analizy konkretnych terapii i oddziaływań 
prowadzonych na terenie naszego kraju przez różnych 
specjalistów, a także nauczycieli oraz rodziców dzieci z MW. 
Zamiarem autorek było, aby powstała publikacja 
wszechstronnie opisująca to coraz powszechniej 
diagnozowane zaburzenie lękowe, a w szczególności 
skuteczne sposoby jego terapii z uwzględnieniem realiów i  

                                                               specyfiki polskiego systemu oświaty. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmian ę / redakcja 
naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszaw a 
: Difin, 2018.  
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Książka przybliża czytelnikowi szereg zagadnień związanych 
z demoralizacją młodzieży szczególnie w kontekście 
zażywania substancji psychoaktywnych.  
Zebrane artykuły, autorstwa specjalistów w takich dziedzinach 
naukowych jak psychiatria, psychologia, pedagogika czy 
prawo, oraz praktyków pracujących z młodzieżą w 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla 
nieletnich i zakładach poprawczych, wspierają aktualną 
wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień. Przedstawione 
opracowania dotyczą zarówno badań empirycznych 
prowadzonych przez autorów, analizy współczesnych, 
zmieniających się trendów dotyczących skutków zażywania 
substancji psychoaktywnych, profilaktyki i czynników 
warunkujących rozwój zarówno uzależnień, jak i 
przestępczości nieletnich. 

 
 
 

 
 

 



Nastolatki : kiedy ko ńczy si ę wychowanie? / Jesper Juul ; 
[przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Le śna : Wydawnictwo 
MiND, cop. 2014. 
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Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? 
Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak reagować na 
łamanie ustalonych reguł? Co robić, kiedy dom zamienia się w 
hotel? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość 
rodziców zamienia się w obsługę? 
Gdy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek 
nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie – 
twierdzi Jesper Juul. Niestety, właśnie wtedy wielu rodziców 
próbuje w pośpiechu nadrabiać zaległości wychowawcze i 
naprawiać błędy. Takie turbowychowanie nie przynosi jednak 
spodziewanych rezultatów. Rodzice wciąż mają duży wpływ na 
myślenie i postępowanie nastolatka, ale jako partnerzy, którzy 
poprzez swoje wartości i doświadczenie motywują go do 
odpowiedzialnego wejścia w dorosłość. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Natura w twórczym rozwoju i arteterapii / Wiesław 
Karolak. - Wydanie pierwsze. - Łód ź : Wydawnictwo 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2018. 
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Natura w twórczym rozwoju i arteterapii powstała – podobnie 
jak poprzednie książki z tej serii – z chęci podzielenia się 
doświadczeniami Autora z pracy artystycznej, pedagogicznej i 
arteterapeutycznej związanej z istotą kształtowania się 
świadomości - podmiotowości człowieka. 
Książka jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, 
arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności 
pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Korzystać 
z niej, jak z przewodnika, będą mogli wszyscy, którzy 
prowadząc grupy, poszukują prostych i atrakcyjnych metod 
pracy dającej uczestnikom radość tworzenia i efektywność 
działań twórczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nauczyciel-tutor : prakseologiczna rekonstrukcja 
tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała - Kraków :  
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 
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Książka Sławomira Krzychały jest dziełem ukazującym 
wielowymiarowe podejście do tutoringu szkolnego, w 
perspektywie założeń teoretycznych, realizowanych działań, 
aktywności nauczycieli i nauczycielek, ale również (a w 
zasadzie przede wszystkim) podsumowania pewnego 
przedsięwzięcia edukacyjnego i interpretacji doświadczeń, 
jakie wraz z nim się pojawiły. 
[…] o wyjątkowości niniejszej publikacji świadczą: badane 
instytucje (gimnazja), czas badania i przygotowania 
monografii (reforma oświaty z 2016 roku). W ten sposób 
monografia staje się naukowym podsumowaniem zarówno 
pewnego typu szkół, jak i unikatowych projektów w nich 
realizowanych i będzie czytana jako jedno z pierwszych 
podsumowań funkcjonowania polskich gimnazjów. 

 
- z recenzji dr. hab. Pawła Rudnickiego, prof. DSW 

 
 
 
 
 

 
Nauczycil wobec koncepcji zrównowa żonego rozwoju w 
edukacji / Anna M. Mróz. - Kraków : Oficyna Wydawni cza 
"Impuls", 2018. 
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Książka składa się z czterech rozdziałów oraz końcowych 
wniosków i rekomendacji. Pierwszy rozdział poświęcony jest 
zagadnieniom dotyczącym edukacji w kontekście wyzwań 
współczesnego świata. W rozdziale drugim autorka omówiła 
kompetencje uznane za kluczowe dla zrównoważonego 
rozwoju. Kompetencje te powinny stanowić efekt 
współczesnego procesu nauczania, zwłaszcza zaś edukacji 
dla zrównoważonego rozwoju. Rozdział trzeci zawiera 
omówienie założeń metodologicznych przeprowadzonych 
przez autorkę badań. Przedstawiła w nim cel i przedmiot 
badań, problematykę badawczą, metody, techniki oraz 
narzędzia badawcze, kryteria doboru próby i charakterystykę 
próby badawczej, opisała również teren i sposób organizacji 
badań. Zaprezentowana w rozdziale czwartym analiza 
wyników badań stanowi próbę odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze oraz jest podstawą sformułowanych 

wniosków i rekomendacji. Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych 
współczesną edukacją, a w szczególności promowaną przez UNESCO koncepcją edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju. Stanowi głos w dyskusji na temat tego, jak może i powinna działać 
współczesna szkoła, w której nauczyciele podejmują aktywne działania na rzecz harmonijnego 
rozwoju uczniów, a w szerszej perspektywie – świata. 



Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka : 
fakty i mity / Małgorzata Chojak. - Wydanie pierwsz e. - 
Warszawa : Difin, 2019. 
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Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka... to 
przede wszystkim książka napisana przez pedagoga dla 
pedagogów. Stanowi próbę usystematyzowania wiedzy, 
obejmującej implikacje wyników badań nad mózgiem w 
działalności nauczyciela. Każdy z rozdziałów zawiera 
zarówno praktyczne wskazówki, jak i ich teoretyczne 
uzasadnienia, oparte na wynikach najnowszych badań z 
zakresu neurobiologii. Autorka odnosi się do popularnych w 
przedszkolach czy szkołach teorii, wskazując czy należy je 
rozumieć jako neuromity czy neurofakty. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bier ca. 
- Warszawa : Borgis, 2019. 
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Książka porusza zagadnienie współczesnego, nowego 
modelu ojcostwa, rozumianego jako ojcostwo zaangażowane, 
empatyczne, często przeciwstawiane modelowi tradycyjnemu, 
patriarchalnemu. Autorka skupia się na wielu aspektach 
nowego ojcostwa: od relacji mężczyzny z dzieckiem, z 
partnerką, przez negocjowanie obowiązków, ojcowskie 
autorytety, sferę publiczną, aż po dom rodzinny rozmówców.  
Odchodząc od dychotomii stare – nowe ojcostwo, książka 
ukazuje rodzicielstwo mężczyzn jako postawę czerpiącą 
elementy zarówno ze starego modelu, jak i inspirowaną 
nowymi wpływami. Książka powstała na kanwie rozprawy 
doktorskiej obronionej przez autorkę na Uniwersytecie SWPS 
w Warszawie. Materiał badawczy stanowią wywiady 
pogłębione i badanie ilościowe, co pozwala zarówno na 
ogólny ogląd badanego zagadnienia, jak i jego dogłębne 
zrozumienie. 

 
 
 
 
 
 

 



Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku 
podeszłym i niesamodzielnymi : podr ęcznik dla 
opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis, El żbieta Szwałkiewicz ; 
[aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]. - Wyd. 1 - 6 dodr. - 
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014. 
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W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania 
problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z 
różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w 
wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część 
książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu 
podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu 
sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb 
człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części 
szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych 
sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością.  
Książka adresowana jest przede wszystkim do osób 
kształcących się w zawodzie opiekun medyczny. Może być 
również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów 
osób przewlekle chorych oraz rodzinie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pestka, drops, cukierek : ekonomia dziecinnie prost a / 
Grzegorz Kasdepke ; il. Małgorzta Kwapi ńska ; 
Konsultacja merytoryczna Ryszard Petru. - Wyd. 1 w 
Wydawnictwie Literatura. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2019. 
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Fantastyczna, przygodowa historia, która wciągnie dzieci po 
uszy, a jednocześnie pozwoli im nauczyć się czegoś o... 
ekonomii. Uśmieszek i Łezka mają dość biedy i smutku, które 
panują w ich wiosce. Julek nie lubi okropnej sąsiadki, która 
opiekuje się nim, póki rodzice nie wrócą z pracy. Choć 
dzieciaki mieszkają w dwóch równoległych światach – 
nawiązują ze sobą kontakt. To odmienia ich życie. Ta 
niezwykła opowieść gwarantuje czytelnikom przygodę i 
rozrywkę, zaś dzięki dopiskom na marginesach dowiedzą się, 
czym jest skarb państwa, a czym dziura w budżecie, co daje 
praca i dlaczego niektórzy są biedni, a inni bogaci. Książka 
jest doskonałym wprowadzeniem do przedsiębiorczości – 
nowego przedmiotu w polskich szkołach. 

 
 
 
 
 

 



Plastyka nie tylko dla plastyków : alternatywne 
scenariusze lekcji i ćwiczenia mi ędzyprzedmiotowe / 
Waldemar Malak. - [Gda ńsk] : Wydawnictwo Harmonia, 
copyright 2019. 
 

w   62160 
 

Książka prezentuje nietypowe – autorskie lekcje plastyki. 
Korzystając z niej, będzie można przeprowadzić ciekawe i 
jednocześnie łatwe realizacyjnie lekcje z wykorzystaniem 
tekstów literackich, plastyczne prace badawcze oraz 
alternatywne zajęcia kształtujące umiejętność posługiwania 
się podstawowymi elementami formy plastycznej. Znajdziemy 
tutaj również materiał teoretyczny i ćwiczenia plastyczne 
wspomagające analizę dzieł sztuki. Książka zawiera też 
propozycję łączenia różnych przedmiotów szkolnych, np. we 
wspólnym projekcie edukacyjnym tworzonym na kanwie 
zadania plastycznego lub czytania ze zrozumieniem 
weryfikowanego rysunkiem. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pokona ć dyspraksj ę : prosty program ćwiczeń 
poprawiaj ących umiej ętności ruchowe w domu i w szkole 
/ Geoff Platt ; [przekł. Patricia Sørensen]. - Gda ńsk : 
Harmonia Universalis, 2016. 
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W ciągu ostatniego stulecia u niektórych dzieci obserwuje się 
utratę umiejętności ruchowych. Dzieci te mogą wpadać na 
meble, mieć trudności z pisaniem i rysowaniem, a także 
szybko zyskiwać łatkę niezdarnych czy nawet niegrzecznych. 
Prosty program ćwiczeń, opracowany przez Goeffa Platta, 
pomaga dzieciom z dyspraksją przezwyciężyć trudności 
związane z planowaniem ruchu i w pełni cieszyć się 
aktywnością fizyczną. Ćwiczenia nie wymagają 
specjalistycznego sprzętu (można je wykonywać zarówno w 
sali gimnastycznej, jak i w ogrodzie, w parku lub na polu), 
stanowią dla dziecka świetną zabawę, a jednocześnie są na 
tyle łatwe, że może poprowadzić je każdy rodzic lub 
nauczyciel. Książka zawiera też praktyczne wskazówki 
organizacyjne oraz wprowadzenie teoretyczne, wyjaśniające, 
czym jest dyspraksja. 

 
 
 
 

 



Polscy terrory ści / Wojciech Lada. - Wydanie 2. - Kraków : 
Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,  
2018. 
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Terroryści czy patrioci? Po trupach do wolności. W głośnym 
zamachu na pociąg w Bezdanach bierze udział Piłsudski i 
trzech późniejszych premierów Polski. Przyszły prezydent 
Mościcki konstruuje bomby. Zwykli robotnicy zabijają po 
godzinach. Polityczni awanturnicy porywają się na najbardziej 
brawurowe akcje. Charyzmatyczni liderzy organizują siatkę 
konspiracji i tajne kursy wojskowe. Wszyscy są gotowi zginąć 
za wolność Polski. Działali w tajemnicy. Wtapiali się w tłum. 
Uderzali z zaskoczenia. Przeprowadzali zamachy na 
rosyjskich przywódców, strzelali do carskiej policji. W domach 
produkowali bomby, pod łóżkami ukrywali broń, spiskowali 
pod nosem zaborcy. Mówili o sobie: bojownicy, 
rewolucjoniści. Dziś nazwalibyśmy ich terrorystami. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Powstania Śląskie 1919-1920-1921 : nieznana wojna 
polsko-niemiecka / Ryszard Kaczmarek. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2019. 
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Był 15 sierpnia 1919 roku. Oczekujący od wielu godzin na 
wypłatę tłum górników stracił cierpliwość i wtargnął na plac 
mysłowickiej kopalni. Oddziały niemieckiego Grenzschutzu 
otworzyły ogień do nieuzbrojonych ludzi. Według oficjalnych 
danych zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci, a mysłowicka 
masakra stała się iskrą, która rozpoczęła otwarty konflikt o 
najcenniejsze i najlepiej rozwinięte gospodarczo ziemie 
zamieszkałe wówczas przez Polaków. Ryszard Kaczmarek, 
niezrównany znawca historii Ślązaków, określa powstania 
śląskie mianem nieznanej wojny polsko-niemieckiej. 
Powstania śląskie 1919-1920-1921 to pierwsza od dekad 
popularna publikacja dotycząca tych najgłośniejszych we 
współczesnej historii Śląska wydarzeń. Ryszard Kaczmarek 
dał się dotychczas poznać jako autor, który z równą uwaga 
przygląda się i spisom regimentów, i relacjom cywilów – 
również tym razem w ręce czytelników trafia pasjonująca 
książka nie tylko o realiach bitewnych, lecz także o życiu 

zwykłych Ślązaków wtrąconych w tryby wielkiej historii. Powstania śląskie... składają się, wraz z 
Polakami w Wehrmachcie i Polakami w armii kajzera, na wielki tryptyk pozwalający poznać i w pełni 
zrozumieć historyczne uwarunkowania skomplikowanej śląskiej tożsamości. 

 



Poznaj swój głos / Aneta Łastik. - Warszawa : "Stud io 
Emka", 2014. 
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Praca nad głosem jest skierowana do tych, których pasjonuje 
poznawanie samego siebie i którzy nie boją się wysiłku i 
zmian. Głównym celem tej książki jest zwrócenie uwagi na 
problemy związane z głosem, z jego kształtowaniem i, co za 
tym idzie, z kształtowaniem naszej osobowości. Bo głos i jego 
"właściciel" to jedno i to samo... Gdy mamy problemy z 
głosem, mamy problemy ze sobą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pożytki z katorgi / Wojciech Lada. - Wołowiec : 
Wydawnictwo Czarne, 2019. 
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Syberia – miejsce zsyłki tysięcy Polaków, którzy w XIX wieku 
trafiali tam między innymi po nieudanych powstaniach. 
Kraina, której obraz utrwalili na swych dziełach tacy malarze 
jak Malczewski czy Grottger, nieodłącznie kojarzy się z 
katorgą. Wojciech Lada zrywa z tą martyrologiczną, wzniosłą 
tradycją. W jego książce zesłanie to nie tylko kajdany, kibitki i 
recytacje poezji wieszczów, ale też smród jurty, komary i 
potworna nuda. Autor zwraca uwagę, że carska niewola stała 
się dla wielu młodych skazańców swoistym uniwersytetem i 
furtką do kariery. Sieroszewski, Piłsudski, Dybowski, 
Czekanowski, Czerski, Kon – to tylko kilku z wielu Polaków 
zasłużonych dla Syberii i dla nauki w ogóle. Wojciech Lada z 
pasją śledzi ich losy i pokazuje, jak wielki mieli wpływ na 
poznanie dalekiej Północy. I przekonuje, że nawet z katorgi 
może być pożytek. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Praktyczny poradnik terapii wad wymowy : u dzieci w  
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Sandra Gl ej. 
- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 
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Poradnik został napisany z myślą o początkujących 
logopedach. Pomocny może być także dla logopedów 
praktyków, nauczycieli i rodziców. Celem autorki było 
usystematyzowanie i podanie najważniejszych praktycznych 
informacji oraz wskazówek potrzebnych w codziennej 
praktyce i terapii. Wszystko zostało napisane w jak najbardziej 
przejrzystej formie, aby ułatwiać korzystanie z poradnika i 
żeby służył on w razie trudności na każdym kroku. Wiele 
czasu i uwagi autorki skupiło się na wyborze materiału 
wyrazowego, który został dobrany bardzo dokładnie. Został 
on w większości przypadków uporządkowany według 
powtarzającego się schematu: głoska, sylaby, wyrazy z 
uwzględnieniem podziału na fazy artykulacyjne – 
występowanie głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. 
Następnie miejscami występują wyrazy, w których dana 
głoska pojawia się kilkakrotnie, dalej można natrafić na 
wyrażenia dwuwyrazowe, a na końcu podane zostały krótsze i 

dłuższe zdania do ćwiczeń utrwalających. Najbardziej zależało autorce na tym, aby w wyrazach 
znajdowała się ćwiczona głoska w otoczeniu tylko samogłosek albo spółgłosek łatwych do 
wymówienia dla dziecka. 
 
 
 
 

 
Przestępstwa seksualne : uj ęcie psychologiczne, prawne 
i kryminalistyczne / redakcja naukowa Piotr Herbows ki, 
Waldemar Krawczyk, Dominika Słapczy ńska, Anna 
Zalewska. - Warszawa : Difin, 2016. 
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Publikacja stanowi kompleksowe spojrzenie przedstawicieli 
nauki oraz praktyków na tak złożone i wieloaspektowe 
zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. 
Przedmiotem rozważań jest szeroki - począwszy od 
seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, 
kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski 
charakter książki polega na możliwości wymiany doświadczeń 
i poglądów ekspertów reprezentujących różne dziedziny 
prawa oraz psychologów i medyków sądowych. Bogata 
tematyka zawarta w publikacji może zainteresować 
przedstawicieli różnych środowisk i stać się inspiracją           
do poszukiwania kolejnych rozwiązań mogących przyczynić 
się do skuteczniejszego zapobiegania, wykrywania                  
i udowadniania przestępstwom seksualnym. 

 
 
 
 
 
 



Przyjaciel i wróg : kiedy współpracowa ć, kiedy 
rywalizowa ć i jak odnosi ć sukcesy w jednym i drugim / 
Adam Galinsky, Maurice Schweitzer ; przekład Agnies zka 
Nowak-Młynikowska. - Sopot : Wydawnictwo Smak 
Słowa, 2018. 
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Co jest potrzebne do odniesienia sukcesu? To pytanie jest 
przedmiotem toczącego się od dawna sporu. W książce 
Przyjaciel i wróg Adam Galinsky i Maurice Schweitzer 
wyjaśniają, dlaczego ten spór nie trafia w sedno sprawy. My, 
ludzie, nie mamy wrodzonej skłonności do rywalizacji albo do 
współpracy; ewolucja przygotowała nas do obu tych 
zachowań. W każdej relacji – od współpracowników, przez 
przyjaciół i współmałżonków, po rodzeństwo – jesteśmy 
przyjaciółmi i wrogami. Tylko poprzez nauczenie się, jak 
osiągnąć i utrzymać równocześnie równowagę między tymi 
dwiema siłami, możemy udoskonalić swoje długotrwałe 
związki i z większym powodzeniem zdobywać to, czego 
chcemy. Ta książka jest przewodnikiem, który pomoże Ci 
sprawnie żeglować po świecie społecznym i zawodowym 

dzięki umiejętności decydowania, kiedy współpracować jako przyjaciel, a kiedy rywalizować jako 
wróg, i dzięki nauczeniu się, jak radzić sobie lepiej z jednym i drugim. 
 
 
 
 
 
 

 
Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medyczneg o 
/ Joanna Kliszcz. - Sopot : Gda ńskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2019. 
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Z roku na rok rośnie liczba osób starszych w naszym 
społeczeństwie. Opieka nad nimi to bardzo ważny i trudny 
społecznie temat. Autorka wskazuje główne przyczyny 
rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych 
opiekunów medycznych i dokładnie omawia ich rolę. 
Zauważa duże znaczenie pracy opiekuna zarówno w ujęciu 
medycznym, jak i społecznym, a także przybliża 
najważniejsze kompetencje i cechy osoby pełniącej tę 
funkcję. Opisuje kolejne etapy rozwoju psychofizycznego 
człowieka oraz pomaga zrozumieć, jak funkcjonuje jego 
psychika w zależności od wieku i na czym skupiają się jego 
działania. Zwraca także uwagę na najczęstsze choroby i 
dysfunkcje dotykające osoby starsze. Pokazuje dualizm i 
złożoność relacji opiekun – podopieczny. Książka dostarcza 
również informacji o tym, jak komunikować się ze starszą 
osobą, uwzględniając typowe dla tego wieku blokady.  

 
 
 
 



Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie 
rodziców dzieci z mukowiscydoz ą / Renata Zubrzycka. - 
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2017. 
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„Książka Renaty Zubrzyckiej wpisuje się w problematykę 
badawczą pedagogiki specjalnej. Podejmowane w niej 
zagadnienia dotyczące radzenia sobie rodziców z chorobą 
przewlekłą dziecka nawiązują do badań prowadzonych przez 
licznych autorów w odniesieniu do rodziny dziecka z 
niepełnosprawnością. [...] Autorka wykazała się dobrą 
„orientacją badawczą” i podjęła się problematyki, która w 
ostatnim czasie pojawia się w polskiej literaturze naukowej i 
nawiązuje do badań interdyscyplinarnych, łączących aspekty 
uwarunkowań indywidualnych (psychologicznych) i 
społecznych (pedagogicznych, socjologicznych) rodziców 
wychowujących dziecko z niepełnosprawnością lub 
przewlekle (również terminalnie) chore. Atutem jest to, że 
temat choroby genetycznej (mukowiscydozy) został 
skoncentrowany na ważnym problemie trudności środowiska 

rodzinnego. [...] Publikację uznać należy za wartościową. Lektura książki sprawia, że czytelnik lepiej 
zrozumie problem psychospołecznego funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko przewlekle 
chore i znaczenie wsparcia społecznego w tym obszarze”. 

- z recenzji dr hab. Beaty Jachimczak, prof. UAM 
 
 

 
 

 
 
Rodzina w edukacji domowej / pod redakcj ą Joanny 
Bieleckiej-Prus. - Warszawa : Wydawnictwo i Ksi ęgarnia 
"Gotów" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie ży, 2018. 
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Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikom ma dwa cele: 
poznawczy i praktyczny. Zaletą tej publikacji są zarówno 
szeroko zakrojone syntezy wyników badań autorów polskich i 
zagranicznych podejmujących tę problematykę, ale także 
analiza rezultatów własnych badań empirycznych 
prowadzonych w Polsce w 2016 roku. Celem badań była 
przede wszystkim diagnoza, aczkolwiek mają one także 
wymiar praktyczny. Podjęto w nich zagadnienia związane z 
przyczynami decyzji podjęcia edukacji domowej, organizacją 
czasu pracy dziecka w domu, problemami, jakie edukacja 
domowa wnosi oraz realizowanym i oczekiwanym wsparciem 
szkoły, w których dzieci składają coroczne egzaminy 
przedmiotowe. 
 
 
 

 
 
 



Rodzina z dzie ćmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, 
praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. - Wars zawa : 
Difin, 2019.  
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W obszarze wsparcia rodziny z wieloma problemami, 
nazywanej rodziną dysfunkcyjną pracują obecnie dwie główne 
służby społeczne: pracownik socjalny i asystent rodziny. 
Razem z nimi często również pedagog szkolny, kurator 
sądowy, terapeuta rodzinny, lekarz i pielęgniarka 
środowiskowa, policjant dzielnicowy, terapeuta rodzinny, 
pracownicy organizacji pozarządowych. W praktyce dochodzi 
do konfliktów w zakresie podziału zadań i odpowiedzialności 
za wykonanie danych działań. Niska jest koordynacja 
czynności tych wszystkich służb i rodzina przeżywa frustrację, 
spowodowaną wielością osób wyznaczających im, często 
dyrektywnie, różne zadania do wykonania. Nie ma też jasnego 
podziału, która służba społeczna jest w systemie wsparcia 
rodziny a która w ochronie bezpieczeństwa dziecka. Rzadko 
prowadzona jest praca grupowa lub środowiskowa z całą 
rodziną. W książce zostały zaprezentowane - w sposób 

przystępny, opisowy, z przykładami - modele, zasady i metody pracy pracownika socjalnego oraz 
zasady i obszary jego współpracy z innymi przedstawicielami służb społecznych w ramach realizacji 
trzech głównych metod pracy socjalnej: z indywidualnym przypadkiem, grupowej i ze 
społecznościami. 
 
 
 
 
 

 
Rzeczy, których nie wyrzuciłem / Marcin Wicha. - Kr aków : 
Wydawnictwo Karakter, 2017. 
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Co zostaje po śmierci bliskiej osoby?  
Przedmioty, wspomnienia, urywki zdań? 
Narrator porządkuje książki i rzeczy pozostawione przez zmarłą 
matkę. Jednocześnie rekonstruuje jej obraz – mocnej kobiety, 
która w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości 
umiała żyć wedle własnych zasad. Wyczulona na słowa, nie 
pozwalała sobą manipulować, w codziennej walce o szacunek 
– nie poddawała się. Była trudna. Była odważna. 
W tej książce nie ma sentymentalizmu – matka go nie znosiła – 
są za to czułość, uśmiech i próba zrozumienia losu najbliższej 
osoby. Jest też opowieść o tym, jak zaczyna odchodzić 
pierwsze powojenne pokolenie, któremu obiecywano piękne 
życie. 
„Właśnie tak gorszyła zacne panie. Warczała na nauczycielki. 
Pacyfikowała sprzedawców. Kazała milczeć antysemickim 
taksówkarzom. Nie reagowała na nasze: Po co to robisz?”. 
 

– fragment książki 
 

 



Samoregulacja w szkole : spokój, koncentracja i nau ka / 
Stuart Shanker ; [przekład Natalia Fedan, Agnieszka  
Piskozub-Piwosz]. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania - 
Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2019.  
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Czy możemy pomóc dzieciom wzmocnić zdolności do 
samoregulacji, aby czas spędzany w szkole był optymalny dla 
ich rozwoju? 
Stuart Shanker, ekspert od samoregulacji, przekonuje, że 
nauczyciele mają niezwykłą moc pomagania uczniom w 
nauce tej umiejętności. W książce objaśnia pięć obszarów 
samoregulacji – czym są, jak działają, jak przejawiają się w 
szkole oraz co możemy zrobić, żeby wzmocnić uczniów w 
każdym z nich. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Self-Reg : jak pomóc dziecku (i sobie) nie da ć się 
stresowi i żyć pełni ą możliwo ści / Stuart Shanker oraz 
Teresa Barker ; [tł. Natalia Fedan]. - Warszawa : G rupa 
Wydawnicza Relacja - Mamania, cop. 2016. 
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Na naszych oczach, wbrew obiegowej opinii o bezstresowym 
wychowaniu, dorasta pokolenie dzieci i młodzieży, które na 
co dzień zmaga się ze zbyt wysokim poziomem stresu. W 
rezultacie mamy wśród młodej generacji eksplozję 
problemów emocjonalnych, społecznych, zdrowotnych, 
kłopotów z zachowaniem i uczeniem się. Niewielu rodziców 
jest w stanie rozpoznać ukryte stresory, z którymi borykają 
się ich dzieci.  
Self-Reg to przełomowa książka dla rodziców, w której Stuart 
Shanker proponuje naukę samoregulacji, mającej pomóc 
dzieciom samodzielnie zmienić ich zachowanie. Identyfikacja 
i zarządzanie emocjami pozwalają dzieciom powrócić do 
stanu zrównoważenia, który jest niezbędny do rozwoju. 
Opanowanie umiejętności samoregulacji wesprze dziecko w 
radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami, nauczy 
przezwyciężać frustracje, lepiej się koncentrować, 

kontrolować impulsywność. Poprawi też umiejętność współpracy z innymi i zwiększy zdolność do 
uczenia się nowych rzeczy. 

 
 
 
 
 



Self-reg : opowie ści dla dzieci o tym, jak działa ć, gdy 
emocje bior ą górę / Agnieszka St ążka-Gawrysiak ; 
ilustracje Anna Teodorczyk. - Kraków : Znak Emotiko n - 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 
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Choć rzadko o tym myślimy, dzieci często odczuwają stres. 
Nowe sytuacje, presja czasu, nagromadzenie bodźców – to 
wszystko sprawia, że maluchom trudno jest poradzić sobie z 
napięciem. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że zwykłe 
dyscyplinowanie uczy dziecko samokontroli kosztem 
ukrywania swoich emocji i tłumienia potrzeb. Self-Reg to 
metoda samoregulacji, która pozwala poradzić sobie ze 
stresem, docierając do jego źródeł, a nie jedynie tłumić 
zachowanie, które z niego wynika. Naucz swoje dziecko, jak 
radzić sobie ze stresem! Razem z przedszkolakami, Kubą i 
Leną, dowiedzcie się, jak odzyskać spokój w codziennych, 
pełnych napięcia sytuacjach. Self-Reg. Opowieści dla dzieci o 
tym, jak działać, gdy emocje biorą górę to historie, które mogą 
się przytrafić każdemu przedszkolakowi (i rodzicowi!): spory 
na placu zabaw, marudzenie przy kolacji, nagłe wybuchy 

złości. Razem z Kubą i Leną dzieci poznają łagodne sposoby na obniżenie napięcia i odzyskanie 
energii. Krótkie ramki dla rodzica pozwalają zrozumieć, czym jest samoregulacja i w jaki sposób 
podejście Self-Reg pomaga dzieciom i rodzicom odzyskać spokój w obliczu trudności i zadbać o 
relacje z innymi ludźmi. 

 
 
 
 
 

Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i 
wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i 
w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka.  
- Warszawa : Difin, 2017. 
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Książka stanowi propozycję 40 zajęć prowadzonych 
metodami aktywizującymi, w tym metodą dramy. Znakomita 
pomoc metodyczna dla nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
To praktyczny przewodnik po wartościach i problemach 
współczesnej młodzieży, który może stanowić pomoc w 
rozwiązywaniu problemów. Scenariusze dotyczą różnorodnej 
tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena 
ucznia, odrzucenie, wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita 
rodzina, patriotyzm, wiara. Wykorzystano w nich teksty 
piosenek, filmy, literaturę. Scenariusze mogą być realizowane 
na godzinach wychowawczych, lekcjach przygotowujących do 
życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsztatach 
pozaszkolnych. 
 

 
 
 
 
 



Siedem dalekich rejsów / Leopold Tyrmand. - [Warsza wa] 
: Wydawnictwo MG, copyright 2017. 
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Powieść skrojona po mistrzowsku. Wartka, choć kameralna 
akcja, błyskotliwe dialogi, barwne niejednoznaczne postacie. 
A wszystko rozgrywa się na tle malowniczego portowego 
miasteczka, Darłowa, zanurzonego w powojennej atmosferze 
niepewności i strachu w obliczu nowej władzy, likwidującej 
krok po kroku prywatną własność. W centrum zaś dwoje 
bohaterów przypadkowo zainteresowanych tym samym 
zaginionym dziełem sztuki: tryptykiem Eryka Pomorskiego. 
Ona – historyk sztuki z Warszawy, on – człowiek bez imienia, 
zwany Nowakiem, właściwie znikąd, dziennikarz, myślący o 
ucieczce z komunistycznego kraju i potajemnym wywiezieniu 
obrazu. Miłość komplikuje wszystko, tym bardziej, że chwilami 
można odnieść wrażenie, iż cicha zawzięta rywalizacja 
między zakochanymi zniweczy ledwo rodzące się uczucie. 
Tyrmand stworzył bohaterów, których przeżycia budzą u 
czytelników rosnące z kartki na kartkę pragnienie – aby im się 
powiodło, aby potrafili przełamać wszelkie bariery, a kapryśny 
los nie pokrzyżował ich planów... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Socjoterapia w pracy z dzie ćmi i młodzie żą : programy 
zajęć. Cz. 3 / pod redakcj ą naukow ą Ewy Grudziewskiej. - 
Warszawa : Difin, 2017. 
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Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczące 
oddziaływań socjoterapeutycznych z programami zajęć 
przeznaczonych dla konkretnych grup dzieci i młodzieży, 
borykających się na co dzień z różnego rodzaju trudnościami, 
które utrudniają funkcjonowanie psychospołeczne. W części 
teoretycznej Czytelnik znajdzie tekst dotyczący etyki praktyki 
zawodowej, która jest wyznacznikiem profesjonalizmu osób 
zajmujących się pomaganiem dzieciom i młodzieży oraz 
materiał związany z prowadzeniem oddziaływań 
socjoterapeutycznych. Publikacja ma umożliwić Czytelnikom 
znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące 
etyki pracy socjoterapeutycznej (oraz grupowej). Ponadto ma 
wskazać na znaczenie superwizji dla osoby socjoterapeuty 
oraz stać się inspiracją do pracy z dziećmi i młodzieżą dla 
pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców. 
 

 
 
 
 
 



 Socjoterapia w pracy z dzie ćmi i młodzie żą : programy 
zajęć. Część 4 / pod redakcj ą naukow ą Ewy 
Grudziewskiej. - Warszawa : Difin, 2019. 
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Poradnik zawiera propozycje programów zajęć 
socjoterapeutycznych przygotowanych przez praktyków, 
którzy na co dzień w swojej pracy zawodowej stosują metodę 
socjoterapii. 
Poradnik stanowi inspirację w pracy wychowawców, 
nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów oraz 
wszystkich osób, które są zainteresowane socjoterapią i jej 
możliwościami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia  
społecznego i poradnictwa. T. 1, Koncepcje, dyskurs y, 
inspiracje / redakcja naukowa Magdalena Piorunek. -  
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 2018. 
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Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół 
działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do 
różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje 
się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. Autorzy 
poszczególnych rozdziałów przyglądają się zjawisku 
pomagania w perspektywie pomagających i wspomaganych. 
Poddają interdyscyplinarnemu, interparadygmatycznemu 
oglądowi potrzeby, kompetencje, cechy, właściwości i 
uwarunkowania wzajemnych relacji między tymi podmiotami. 
Koncentrują się na koncepcjach teoretycznych, dyskusjach, 
analizach wyników weryfikacji empirycznych i wynikających z 
nich inspiracjach istotnych dla dokonywania pogłębionego 
oglądu rzeczywistości społecznej i miejsca w niej działań z  

                                                               zakresu pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. 
 
 
 
 



 Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia  
społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryc zne - 
praktyka społeczna / redakcja naukowa Joanna 
Kozielska, Agnieszka Skowro ńska-Pućka. - Poznań : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 2018. 
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Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających 
klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z 
perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia 
społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację 
problemów podejmowanych w pierwszej części. Książka 
została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z 
nich porusza problematykę grup defaworyzowanych, w tym 
młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, 
nastoletnich matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje 
wokół zagadnień związanych ze wspieraniem potencjału 
rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, 
wolontariuszy, imigrantów), ostatni jest próbą uchwycenia 
przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro w optyce  

                                                               pomagającego lub wspieranego. 
 
 
 
 
 
 
 

Superstudent : jak uczy ć się wydajniej i skuteczniej / Olav 
Schewe ; przeło żył Zbigniew Zawadzki. - Wrocław : 
Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2018. 
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Uczyć się szybciej, mieć dobre oceny i czas dla siebie? Kto 
by tego nie chciał? Dzięki praktycznym radom Olava Schewe, 
który przeszedł drogę od przeciętnego ucznia szkoły średniej 
po dyplom z wyróżnieniem z Oksfordu, i Ty możesz w krótkim 
czasie zostać superuczniem i superstudentem. Autor 
przedstawia konkretne argumenty, poparte osobistymi 
doświadczeniami, że nie tyle IQ, co właściwe nastawienie, 
dobra organizacja pracy i stosowanie nowoczesnych technik 
uczenia się i zapamiętywania oraz umiejętność zapanowania 
nad stresem i przygotowania się do egzaminów prowadzą do 
sukcesów w szkole i na studiach. Jak lepiej wykorzystywać 
czas poświęcony na naukę? Jak ustalać priorytety? Jak 
szybciej przyswajać wiedzę? I co najważniejsze – jak 
skorzystać z niej podczas testów? Na te pytania odpowiada   
książka  Superstudent, przekonując, że każdy może uczyć się 
wydajniej i skuteczniej. Ty też. 
 

 
 
 
 



Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych 
młodzie ży z niepełnosprawno ścią wzroku / Małgorzata 
Bilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak 
Jacek Śnieci ński ; Białystok : Wydział Pedagogiki i 
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, copyright 2 016. 
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Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i 
społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie 
młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Pozycja skierowana do 
wszystkich zainteresowanych tą tematyką a w szczególności 
do psychologów i pedagogów specjalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Szkoła memów : w stron ę dydaktyki ewolucyjnej / Marek 
Kaczmarzyk ; [przedmowa Dobrosława W ężowicz-
Ziółkowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Element, 2018.  
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Memy są „genami kultury”. Ich przykładami są idee, melodie, 
plotki, teorie naukowe czy elementy programu nauczania. 
Marek Kaczmarzyk w swojej najnowszej książce wyjaśnia, w 
jaki sposób memy przenoszą się między umysłami oraz jakie 
ma to znaczenie dla uczenia się i rozwoju dziecka.  
Nasza przeszłość świadczy o tym, że mamy spore 
możliwości, chociaż dotąd nie byliśmy w stanie wykorzystać 
ich najlepiej. Problem w tym, że utarte ścieżki ludzkiego 
myślenia, utrwalone tradycją i przyzwyczajeniem, zmieniają 
się czasami w wygodne autostrady, którymi mkniemy do celu 
tak szybko, że nie dostrzegamy mijanych po drodze 
krajobrazów. Zmiana perspektywy może w takim przypadku 
dać bardzo wiele. Nowy punkt widzenia nie zmieni rzecz 
jasna samej rzeczywistości, ale może da nam szansę na to, 
żeby mierzyć się ze starymi problemami w nowy sposób. 
– Marek Kaczmarzyk 
 

 
 
 
 
 



Szkoła wobec wyzwa ń współczesnej edukacji : role i 
zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteks ty 
trans- i interdyscyplinarne / pod redakcj ą naukow ą Ireny 
Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 
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Niniejsza publikacja powstała w wyniku rozważań podjętych 
przez osoby zajmujące się problematyką uwarunkowań 
funkcjonowania szkolnictwa na różnych etapach 
edukacyjnych. Tak jak szerokie kompetencje powinni 
posiadać pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy, tak książka 
ta porusza problematykę sięgającą do wielu dyscyplin 
naukowych. Praca zawiera 12 artykułów, których autorami są 
osoby związane z nauczaniem w szkołach, na uczelniach czy 
też w placówkach wspomagających pracę szkoły. Składają 
się na nią rozważania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. 
Książka ta może posłużyć zarówno osobom uczącym 
przyszłych nauczycieli, jak i samym nauczycielom, 
wychowawcom, pedagogom czy też psychologom. Porusza 
ona różnorodne tematy w kontekście trans- i 
interdyscyplinarnym.  

 
 
 
 
 
 

 
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania 
ochotniczych stra ży po żarnych w krajowym systemie 
ratowniczo-ga śniczym : aspekty prawno-organizacyjne i 
geograficzno-przestrzenne. Cz. 1 / Jan Ziobro. - Wy danie 
pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. 
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W książce przedstawiono w ujęciu przekrojowym 
problematykę funkcjonowania OSP i KSRG, w szczególności 
zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych 
jednostek, stanowiącej kluczową determinantę w osiągnięciu 
oczekiwanej sprawności całego systemu. Skoncentrowano się 
na analizie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz 
wpływie warunków geograficznych na funkcjonowanie OSP i 
KSRG. Poruszono problematykę jakości i sprawności 
funkcjonowania tych podmiotów oraz przedstawiono 
propozycje wieloaspektowych rozwiązań doskonalących. 
Podkreślić należy, że przedstawione w monografii rozważania 
odnoszą się do mało rozpoznanego i niedocenianego 
problemu zapewniania gotowości do działań ratowniczych 
jednostek OSP, wskazują także słabe ogniwa w organizacji 
ratownictwa w ramach KSRG. 

 
 
 
 
 



Trening poznawczy : czy umysł mo żna trenowa ć, tak jak 
trenuje si ę mięśnie? / Edward N ęcka. - Sopot : Smak 
Słowa, 2018. 
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Ludzie zawsze marzyli o ulepszeniu samych siebie. Wraz z 
rozwojem nowożytnej nauki, marzenia o ulepszeniu człowieka 
objęły inne, poza moralnością, obszary i dziedziny życia. Na 
tym tle ostatnio szczególnie wyróżniają się treningi 
poznawcze. W przeciwieństwie do psychoterapii, ich 
praktykowanie nie wymaga żadnego certyfikatu. A ponieważ 
daje się zauważyć silna i szeroko rozpowszechniona wiara w 
ich skuteczność, coraz więcej osób i firm funduje sobie lub 
swoim pracownikom tego rodzaju usługi. W związku z 
możliwymi nadużyciami, a także ze względu na naturalną 
potrzebę poznawczą, trzeba postawić pytanie o skuteczność 
treningu poznawczego. Temu służy ta książka. Jej głównym 
celem jest przedstawienie czytelnikowi ogólnej panoramy 
tego obszaru badawczego i aplikacyjnego współczesnej 
psychologii, który dotyczy różnych form treningu 
poznawczego.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Trudne tematy dla mamy i taty czyli Jak wychowa ć 
dziecko na człowieka / Anna Jankowska ; ilustracje 
Tomasz Kopka. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 
copyright 2018. 
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Skorzystaj z zestawu pierwszej pomocy rodzicielskiej! 
Przeczytaj tę książkę od deski do deski – nigdy nie wiadomo, 
jakiemu problemowi będziesz musiał jutro stawić czoło. 
– Jak zbudować autorytet i go nie stracić? 
– Jak uratować rodzeństwo przed bratobójczą walką? 
– Jak się rozwieść, nie raniąc dzieci? 
– Jak wprowadzić do rodziny nowego partnera? 
– Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem od komputera? 
– Jak rozmawiać o seksie? 
Trudne tematy dla mamy i taty to nie tylko poradnik 
poświęcony wychowaniu dzieci. To spora dawka wiedzy o 
sztuce życia w zwariowanym XXI wieku, który postawił przed 
polskimi rodzicami wyzwania, o jakich nawet nie śniło się ich 
rodzicom.  

 
  
 
 
 
 



Trudno ści w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole 
Aspergera : inne do świadczenia sensoryczne - inne 
światy percepcyjne / Olga Bogdashina ; przekład: Ann a 
Sawicka-Chrapkowicz. - Wydanie I. - Gda ńsk : Harmonia 
Universalis, 2019. 
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W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się rozmaite 
koncepcje autyzmu, według których u źródeł głównych cech 
tego zaburzenia leżą trudności z percepcją sensoryczną. 
Mimo to trudności sensoryczne wciąż bywają pomijane w 
diagnozie i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  
Olga Bogdashina wskazuje na różnice związane z percepcją 
sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń 
percepcyjnych na powstanie odmienności w sferze 
poznawczej. Niniejsza publikacja, oparta na wynikach 
najnowszych badań, umożliwi rodzicom, terapeutom i 
nauczycielom zrozumienie problemów związanych z 
percepcją sensoryczną w autyzmie, a także zapoznanie się z 
metodami i technikami, które pozwolą zminimalizować 
trudności i wykorzystać mocne strony osób autystycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / re dakcja 
naukowa Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Sza la. - 
Wydanie 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018 . 
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Tutoring jest jedną z metod edukacji spersonalizowanej, 
polegającą na systematycznej pracy w relacji mistrz - uczeń. 
Ma na celu wspieranie ucznia w rozwijaniu jego potencjału w 
oparciu o jego umiejętności i zainteresowania.  
Treść książki obejmuje: 
– założenia teoretyczne tutoringu, 
– opis procesu stawania się tutorem, 
– wdrażanie i finansowanie programów tutoringowych, 
– funkcjonowanie tutoringu w szkole, na uczelni i w edukacji 
nieformalnej, np. w organizacjach pozarządowych, 
– studia przypadków – opisy funkcjonowania tutoringu w 
różnych instytucjach, 
– wywiady z praktykami tutoringu. 
Niewątpliwym walorem tej książki jest jej kompleksowość: 
autorzy kładą nacisk zarówno na wnikliwy opis teoretycznych 
podstaw metody, jak i na konkretne przykłady jej 
zastosowania. 

 
 
 



Twoja kompetentna rodzina : nowe drogi wychowania /  
Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Le śna : 
Wydawnictwo MiND, 2011. 
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Co mówi o nas zachowanie naszych dzieci? 
Dlaczego dorośli muszą się stale rozwijać? 
Jak być dobrym przywódcą w rodzinie? 
Jakiego zainteresowania potrzebują dzieci? 
Co jest ważniejsze: samodzielność czy posłuszeństwo?  
Rodzina to miejsce, w którym wszyscy powinni czuć się dobrze. 
Niestety, to również miejsce, gdzie rodzą się konflikty i ścierają 
różne interesy. Jesper Juul, doświadczony pedagog i terapeuta 
rodzinny, dzieli się refleksjami na temat najczęstszych 
problemów rodziców i dzieci: agresji, niewłaściwej komunikacji, 
konfliktów przy stole, zachwiania życzliwych relacji, braku 
właściwego przywództwa dorosłych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczyć (się) z pasją : jak sprawi ć, by uczenie (si ę) było 
fascynuj ącą podró żą / Pernille Ripp ; przeło żyli El żbieta 
Manthey i Wojciech Musiał. - [Słupsk] : Wydawnictwo  
Dobra Literatura, cop. 2017. 
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Czy chcielibyście być uczniami we własnych klasach? Czy 
Was samych wciągnąłby sposób, w jaki przekazujecie 
wiedzę? A może tak samo z utęsknieniem czekacie na koniec 
lekcji jak Wasi słuchacze znudzeni tematem? Pernille Ripp 
pokazuje początkującym oraz doświadczonym nauczycielom, 
jak przekształcić swoje klasy w miejsca przyjazne i 
sprzyjające twórczej pracy, w których uczniowie 
współdecydują o procesie nauczania. Proponuje 
wprowadzenie fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu 
klasy, dzięki którym nauka z frustrującego obowiązku zmieni 
się w podniecające wyzwanie. Autorka odwołuje się w 
publikacji do swoich doświadczeń uczennicy, nauczycielki i 
matki. Otwarcie opisuje przemianę, którą sama przeszła, i 
dokładnie pokazuje, na czym polegają codzienne zmagania 
każdego pedagoga. To książka dla nauczycieli, którzy stając 
każdego dnia przed swymi uczniami, próbują przekazywać  

                                                               wiedzę w sposób angażujący i pełen uwagi. 
 
 
 



Uważność i spokój żabki : ćwiczenia uwa żności dla 
dzieci... i ich rodziców / Eline Snel ; przekł. Mat ylda 
Falkiewicz. - Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska , 
cop. 2015. 
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Pierwsza książka o medytacji (świeckiej) dla dzieci. Ta prosta, 
przyjazna i skuteczna metoda zyskała entuzjastyczne opinie 
setek tysięcy rodziców, dzieci i pedagogów na całym świecie. 
W Holandii niemal w każdej szkole podstawowej jest 
przeszkolony nauczyciel, który codziennie prowadzi z 
uczniami kilkunastominutowe ćwiczenie uważności. W wielu 
szkołach odbywa się ono jednocześnie dla wszystkich 
uczniów i w tych właśnie placówkach efekty, w postaci 
poprawy dobrostanu dzieci, ich zdolności koncentracji i 
poziomu wzajemnej życzliwości są najbardziej uderzające. 
Same dzieci przepadają za tymi chwilami wyciszenia i 
spokoju. Nauczywszy się je wykonywać, same chętnie sięgają 
po to narzędzie, kiedy ogarniają je trudne emocje. 
Opanowanie tej sztuki to ogromny kapitał, który procentuje im 
przez całe życie. CD towarzyszące książce zawierają 11 
ćwiczeń (czas trwania całości – 1 godzina).  

 
 
 
 
 

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia 
Cierpiałkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2018. 
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Rosnące tempo życia powoduje, że coraz więcej czasu 
spędzamy w pracy, coraz mniej mamy go natomiast na 
spotkania z przyjaciółmi, realizację zainteresowań i 
pogłębianie rodzinnych więzi. Takie warunki kulturowo-
społeczne sprzyjają kształtowaniu się i utrwalaniu pewnych 
sposobów funkcjonowania, które aktualnie nazywa się 
uzależnieniami behawioralnymi (pracoholizm, patologiczne 
uprawianie hazardu, seksoholizm czy uzależnienie od 
opalania się lub aktywności fizycznej). Zachowania te 
stanowią często poważny problem dla jednostki, źródło 
cierpienia dla najbliższych, są także istotnym problemem 
społecznym, ponieważ wymagają odpowiednich działań 
prewencyjnych. W publikacji zaprezentowano informacje 
dotyczące naukowych modeli przyczyn uzależnień 
behawioralnych oraz opisano podstawy profilaktyki, 
poradnictwa i psychoterapii dla osób zmagających się z tym 

problemem. Osobną część publikacji poświęcono poszczególnym kategoriom uzależnień 
behawioralnych. Opisano problematyczne zachowania związane z: hazardem, nowymi 
technologiami, zabiegami modyfikującymi ciało, jak uprawianie sportu, opalanie się, poddawanie 
operacjom plastycznym czy tatuowanie, spożywaniem wysokokalorycznych pokarmów, seksem i 
pornografią, zakupami, pracą.  
 
 



Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, 
profilaktyka / Agnieszka Ogonowska. - Wydanie 2. 
poszerzone. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018 . 
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Oto nowe zaktualizowane i rozszerzone wydanie książki 
pierwotnie zatytułowanej Uzależnienia medialne, czyli o 
patologicznym wykorzystaniu mediów. Książka odnosi się do 
sytuacji, w których dzieci i młodzież wykorzystują media w 
sposób dysfunkcjonalny, tzn. taki, który okazuje się szkodliwy 
zarówno dla samego użytkownika, jak i jego otoczenia 
społecznego. Wyczerpanie pierwszego nakładu pozycji oraz 
dynamiczny rozwój mediów, a tym samym większa liczba 
badań empirycznych i studiów teoretycznych dotyczących tej 
problematyki sprawiły, że drugie wydanie zostało 
zaktualizowane o najnowsze ustalenia, opisy nowoczesnych 
form profilaktyki i terapii oraz wskazówki bibliograficzne. 
Publikacja jest przydatną pomocą dla nauczycieli, 
wychowawców, rodziców, pedagogów i psychologów 
szkolnych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Four Wielka Czwórka : ukryte DNA: Amazon, Apple, 
Facebook i Google / Scott Galloway ; przeło żyła Jolanta 
Kubiak. - Wydania 1 poprawione. - Pozna ń : Dom 
Wydawniczy Rebis, 2019 
 

w   62198 
 

Bestseller „New York Timesa” 
Amazon, Apple, Facebook i Google to najbardziej wpływowe 
firmy na świecie. Prawie każdy uważa, że wie, jak osiągnęły 
taką pozycję. Prawie każdy się myli. Scott Galloway zadaje 
fundamentalne pytania: jak wielka czwórka infiltruje nasze 
życie, że nie sposób jej pominąć ani zbojkotować? Dlaczego 
rynek i ludzie wybaczają jej grzechy, które pogrążyłyby inne 
firmy? I czy ktokolwiek jest w stanie się jej przeciwstawić? 
Ujawnia skrzętnie skrywane strategie wielkiej czwórki i to, jak 
sprawnie manipuluje ona naszymi podstawowymi potrzebami 
emocjonalnymi. Pokazuje też, jak wykorzystać wiedzę o niej 
we własnej drodze na szczyt, bo bez względu na to, czy chce 
się być dla wielkiej czwórki konkurencją, partnerem w 
biznesie czy tylko żyć w zdominowanym przez nią świecie, 
trzeba ją zrozumieć. 
 
 

 
 
 
 
 



Więź : dlaczego rodzice powinni by ć ważniejsi od 
kolegów / Gordon Neufeld, Gabor Maté ; przekład Pio tr 
Cieślak. - Łód ź : Galaktyka, copyright 2016. 
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Psycholog kliniczny oraz lekarz medycyny łączą siły, by 
zmierzyć się z jedną z najbardziej niezrozumiałych tendencji, 
która coraz silniej uwidacznia się wśród młodych pokoleń. 
Doktor Gordon Neufeld i Gabor Maté szukają odpowiedzi na 
trudne pytanie: dlaczego dzieci stawiają kolegów wyżej niż 
rodziców? 
Książka Więź ułatwia rodzicom zrozumienie tego 
niepokojącego zjawiska i proponuje rozwiązania mające 
przywrócić intuicyjnej więzi między dzieckiem a rodzicem 
należne jej pierwszeństwo, ustalić właściwą hierarchię w 
domu i odzyskać zaufanie i miłość swoich dzieci. 
Koncepcje, zasady i praktyczne porady zawarte w książce 
pomogą rodzicom w zapewnieniu dzieciom tego, co 
przewidziała natura: prawdziwej bliskości, bezpieczeństwa i 
ciepła oraz możliwość przekazania wartości często 
nieobecnych w relacjach z rówieśnikami. 
 

 
 
 
 
 

 
W sidłach cyberseksu : zjawisko : pomoc duszpasters ka / 
Konrad Baran. - Kraków : Wydawnictwo Serafin, 
copyright 2019. 
 

w   62197 
 

Uzależnienie od cyberseksu jest zjawiskiem, którego źródło 
leży w nieumiejętnym korzystaniu ze zdobyczy techniki. 
Sprawia ono, że przeżywanie tak wartościowej i 
fundamentalnej sfery życia człowieka, jaką jest seksualność, 
w większym stopniu wiąże się z cierpieniem niż radością. 
Wskutek tego funkcjonowanie człowieka zostaje zaburzone, a 
jego rozwój – zahamowany. Wartość, która ma go 
kształtować, dawać siłę do budowania relacji, zostaje 
zamieniona na zależność od egocentrycznych, drobnych 
przyjemności, powodujących ostatecznie osamotnienie. 
Celem książki jest wyposażenie w wiedzę tych, którzy chcą 
nieść innym pomoc. Znajdziemy w niej praktyczne 
wskazówki, jak czynić to skutecznie, oraz psychologiczny opis 
mechanizmów uzależnienia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod 
redakcj ą Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello ńskiego, © copyright 
2019. 
 

w   62200 
 

Dzieci i dorośli zmieniają się pod wpływem wielu czynników, 
wzorców i narzędzi komunikacji. Warto obserwować te 
fascynujące procesy w kontekście świata wartości, który 
ujawnia się w treściach medialnych. W niniejszej książce 
przyglądamy się wielu społecznym zjawiskom i fenomenom 
zachodzącym w kulturze konsumpcji oraz świecie mediów. 
Autorzy i autorki tekstów dokonują wnikliwych analiz relacji 
między dziećmi i dorosłymi, juniorami i seniorami, badają 
procesy infantylizacji, a także estetyki dzieciństwa. Pokazują 
medialnych bohaterów świata dzieci i młodzieży, ich kłopoty i 
dylematy, które są też problemami młodych ludzi. Omawiają 
kulturowe zjawiska, analizując reklamy, telewizyjne programy 
rozrywkowe dla dzieci, grupy fanowskie, bajki, filmy, seriale, 
kanały YouTube, wirtualne dzienniki szkolne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wynale źć siebie : sekretne życie mózgu nastolatka / 
Sarah-Jayne Blakemore ; przekład Jowita Maksymowicz -
Hamann. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania Grupa 
Wydawnicza Relacja, 2019. 
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Dlaczego z prostego w obsłudze dziecka wyrasta 
wymagający nastolatek? Dlaczego tak ciężko zwlec go rano z 
łóżka? Dlaczego tak często podejmuje ryzykowne 
zachowania? Przyjęło się żartować, że nastolatki to 
bezmózgie stworzenia. Nie myślą racjonalnie, nie potrafią 
ocenić ryzyka, wszystko jest dla nich czarno-białe. Rodzice 
zaciskają zęby i powtarzają: „Wyrośnie z tego”. Co sprawia, 
że okres dorastania jest tak wrażliwy? Inaczej mówiąc – co 
kryje mózg nastolatka? Wielokrotnie nagradzana profesor 
neuronauk Sarah-Jayne Blakemore wyjaśnia, co dzieje się w 
mózgu dorastających dzieci. Wieloletnia praca jej zespołu 
badawczego pokazała, że okres dorastania jest czasem 
niezwykłej wrażliwości rozwojowej, ale jednocześnie 
wyjątkowej kreatywności, która powinna zostać dogłębnie 
poznana i doceniona. Bo chociaż czasem nastolatek sprawia  

                                                              wrażenie, jakby szukał dziury w całym, on musi po prostu…  
                                                              wynaleźć siebie. 
 
 
 
 



Wypalone dzieci : o presji osi ągnięć i pogoni za 
sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeło żyła 
Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra  
Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje,  
copyright 2017. 
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Dzieci również mogą się wypalić. Presja, której podlegają, jest 
nie do wytrzymania. Muszą mieć perfekcyjną stylizację na 
występ w klasie, idealne oceny, a po zakończeniu lekcji i 
dodatkowej godzinie języka obcego już czekają na nie trener i 
nauczycielka gry na pianinie. Dzieci niemal całkowicie 
poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy się tylko 
sukces – i ponoszą tego bolesne konsekwencje.  
Doświadczony psychiatra, profesor Michael Schulte-
Markwort, codziennie diagnozuje u dzieci i młodzieży 
wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrząsnąć i 
wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzyszy 
najmłodszym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla 
nich przyjemnością. Tymczasem żyją w świecie, który gna je 

bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by 
dzieci we właściwym czasie sygnalizowały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez 
szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycznych, 
mających możliwość kształtowania świata 
 
 
 
 

 
Zabawa w uwa żność : mindfulness i medytacja dla dzieci, 
młodzie ży i rodzin / Susan Kaiser Greenland ; 
opracowanie zabaw Annaka Harris ; przekład Jerzy 
Bokła żec. - Łód ź : Galaktyka, copyright 2017. 
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Susan Kaiser Greenland przedstawia skuteczne metody 
kształtowania umiejętności skupienia u dzieci, kontrolowania 
emocji i reagowania na każdą sytuację ze spokojem, 
życzliwością i współodczuwaniem z użyciem technik 
mindfulness i medytacji. Autorka przedstawia w książce 
sześćdziesiąt prostych i przystępnych zabaw, pomocnych we 
wprowadzaniu uważności w codzienne życie. Rozwijane i 
testowane w ciągu wielu lat pracy z dziećmi oraz ich 
opiekunami, są one przeznaczone dla młodych osób, ale 
mogą bawić i uczyć również dorosłych! Susan Kaiser zachęca 
rodziców do samodzielnych ćwiczeń w celu kształtowania 
uwagi, wewnętrznego spokoju i wrażliwości na innych. 
Uważność nas, jako opiekunów, ma ogromny wpływ na 
wszystkie osoby w naszym życiu, zwłaszcza na dzieci, a 
szczególności na kształtujące się w nich poczucie własnej 
wartości. 

 
 
 
 
 



Zabawy z ksi ążką w przedszkolu, w domu i w szkole / 
Katarzyna Klimek-Michno. - Kraków : Centrum 
Edukacyjne Bli żej Przedszkola, 2018. 
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Ta publikacja to skarbnica pomysłów na zabawy związane z 
literaturą dziecięcą. Skierowana jest do nauczycieli i rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przydatna 
będzie również osobom prowadzącym warsztaty czytelnicze 
dla dzieci w bibliotekach czy domach kultury. Czytelnik 
znajdzie tu wiele przykładów zabaw inspirowanych książkami 
dla dzieci tematycznych, językowych, muzyczno-ruchowych, 
tropiących itp., jak i wykorzystujących różnorodne techniki 
plastyczne. Publikacja ta stanowić może także doskonały 
punkt wyjścia do pedagogizacji rodziców. Wydanie 
wzbogacają wywiady z Ewą Stadtmller (autorką ponad stu 
książek dla dzieci) oraz osobami, które, robiąc to na co dzień, 
podają przykłady, w jaki sposób można pomysłowo promować 
czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców. Jeśli chcesz w 
nietypowy sposób rozbudzić u dzieci miłość do literatury, 
sięgaj śmiało po tę pozycję! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela : 50 
opowiastek z ekonomi ą w tle (plus jedna) / napisał 
Grzegorz Kasdepke ; komentarzami opatrzył Ryszard 
Petru ; zilustrował Daniel de Latour. - Warszawa : 
Narodowe Centrum Kultury; Pozna ń : Zysk i S-ka 
Wydawnictwo, cop. 2016. 
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Czy podaż i popyt to bliźniaki, a fiskus to imię dla psa? 
Wszystko stanie się jasne po przekroczeniu bram 
ekonomicznego zoo. Kogóż i czegóż tu nie ma? Manko, 
zarobki, procenty, zaskórniaki, hipoteka, waluty, konta… 
Barwny świat zabawnych opowiastek Grzegorza Kasdepke 
zamieszkują różne dziwadła, które dzięki ilustracjom Daniela 
de Latour dokazują na kartach książki, a ich zagadkową 

naturę wyjaśnia ekonomista Ryszard Petru. Dzięki tej trójce trudne zagadnienia z codziennej 
ekonomii zostaną oswojone. Czy można polubić terminy ekonomiczne, nawet tak straszne jak debet, 
manko czy bankructwo? Kiedy przeczyta się o nich u Grzegorza Kasdepke i obejrzy u Daniela de 
Latour, chciałoby się je wszystkie nawet przygarnąć i przytulić! Okazuje się, że kiedy się je pozna 
bliżej, nie można się z nimi rozstać. To by się potwierdzało w życiu. 

Michał Ogórek 
 
 
 
 
 
 



Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na 
rozwój twojego dziecka? / Anya Kamenetz ; przekład 
Monika Malcherek. - Warszawa : MT Biznes, 2019. 
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Współczesne dzieci często debiutują w mediach 
społecznościowych już z chwilą, gdy zostaną uchwycone na 
obrazie USG. Zaczynają stykać się z ekranami około 
czwartego miesiąca życia. To dobrze czy źle? Wspaniała 
szansa na podtrzymywanie relacji niezależnie od dzielącej 
ludzi odległości czy też pierwszy krok do stworzenia 
otumanionego pokolenia wgapionych w ekrany zombie? 
W swojej książce Anya Kamenetz - ekspertka w dziedzinie 
edukacji oraz nowych technologii, ale również matka dwojga 
dzieci - prezentuje świeże i praktyczne spojrzenie na ten 
problem. Po przeprowadzeniu rozmów z setkami rodziców na 
temat stosowanych przez nich rozwiązań i wyznawanych 
poglądów oraz po przedarciu się przez gąszcz 
nierozstrzygających badań i rozdmuchanych obaw, proponuje 
proste rozwiązanie inspirowane znaną sentencją Michaela 
Pollana odnoszącą się do jedzenia: „Ciesz się technologią. Z 
umiarem. Najlepiej w towarzystwie.” Ta książka to jasne, 

poparte badaniami oraz obiektywne spojrzenie na kwestię znaną obecnie niemal każdemu rodzicowi. 
Stanowi odpowiedź na nurtującą dzisiejszych rodziców kwestię: jak znaleźć równowagę pomiędzy 
technologią a prawdziwym życiem. Zawarte w niej zwięzłe, lecz wymowne wskazówki stanowią 
podstawę, dzięki której rodzice będą mogli określić właściwą rolę technologii w życiu dzieci, 
ograniczyć własne obawy, a także znaleźć przestrzeń dla szczęśliwych, rodzinnych chwil zarówno z 
udziałem technologii, jak i bez niej. 
 
 
 
 

 
Znów mówi ę : pokona ć afazję : zestaw ćwiczeń / Anna 
Miechowska. - Gda ńsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa 
Wydawnicza Harmonia, 2018. 
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Opracowane ćwiczenia mają na celu usprawnienie zdolności 
komunikacyjnych i językowych człowieka z uszkodzeniem 
mózgu, któremu przebieg choroby uniemożliwia spontaniczne 
sformułowanie wypowiedzi w tematach mu najbliższych, 
codziennych. Chory nie tylko odblokowuje się 
komunikacyjnie, ale wzmacnia się jego poczucie własnej 
wartości, kiedy jest w stanie porozumieć się (nawet jeśli 
tworzone komunikaty nadal są schematyczne) z najbliższym 
otoczeniem, co przełamuje poczucie bezradności i izolacji. 
Książka została opracowana z myślą o terapeutach i 
rodzinach osób, które z powodu trudności językowych 
odcinają się od otoczenia, nie podejmują prób komunikowania 
swoich potrzeb, zniechęcają się początkowymi lub 
wieloletnimi porażkami. W takiej sytuacji każde ćwiczenie 
ukończone sukcesem jest na wagę złota. Stąd bardzo wąski, 
ale i przemyślany zakres zadań w publikacji. 

 
 



Zrozumie ć autyzm : przewodnik dla rodziców / Katriana 
Williams, Jacqueline Roberts ; przekład Juliusz 
Okuniewski. - Gda ńsk : Harmonia Universalis - Grupa 
Wydawnicza Harmonia, 2019. 
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W ostatnich latach pojawiło się wiele badań na temat autyzmu 
i jego prawdopodobnych przyczyn oraz różnych interwencji 
terapeutycznych. Jednak rodzice, którzy dowiadują się o 
autyzmie dziecka, często mają problem, by odnaleźć się w 
ogromie wiedzy, i skarżą się, że trudno im dotrzeć do 
aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji. Autorki książki 
rzeczowo odpowiadają na pytania, z którymi zetknęły się 
podczas wieloletniej pracy z osobami z autyzmem i ich 
rodzinami. W przystępny sposób omawiają diagnozę oraz 
zachowania, które mogą się pojawić na kolejnych etapach 
rozwojowych, a także przedstawiają najskuteczniejsze 
sposoby radzenia sobie z problemami. 
 
 

 
 
 
 
 
w – ksi ążka dost ępna w wypo życzalni 

cz – ksi ążka dost ępna w czytelni 

 
 
 
 
 
 
 

Opisy zaczerpni ęte zostały ze wst ępów ksi ążek oraz z opisów wydawców. 
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