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12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczy ć, żeby 
nauczy ć / Przemysław B ąbel, Marzena Wi śniak. - 
Sopot : Gda ńskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2019. 

w   62322 
Książka to praktyczny przewodnik pełen przykładów, 
wskazówek i technik do zastosowania w codziennej 
pracy w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. 
Autorzy w zrozumiały sposób wyjaśniają znaczenie 
powiązań teorii z praktyką oraz omawiają między innymi 
takie zagadnienia, jak: grupowanie materiału, procesy 
koncentracji, wykorzystanie emocji w nauce, potrzeba 
przerw czy sposoby motywowania uczniów. Dzięki 
opisanym w książce metodom i narzędziom nauczyciele: 
zbudują podczas zajęć atmosferę sprzyjającą nauce, 
pomogą uczniom zrozumieć, utrwalić i zapamiętać 
nauczane treści, nauczą się wykorzystywać edukacyjny 
potencjał nowoczesnych technologii, będą skutecznie 
nauczać, a ich uczniowie zaczną osiągać lepsze wyniki. 

 

 

 

 
Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria 
Libiszowska- Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - 
Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2019. 

w   62323 
W książce zamieszczono 19 autorskich tekstów 
specjalistów z zakresu nauk społecznych. Autorzy 
diagnozują zarówno stan polskiej szkoły w kontekście 
zachowań dewiacyjnych, jakimi są agresja i przemoc, jak 
i podpowiadają profilaktyczne rozwiązania 
wychowawcze. Wielokierunkowe i długofalowe badania 
kliniczne oraz praktyka profilaktyczna                               
i psychoterapeutyczna wskazują, że kształtowanie 
poczucia empatii od najwcześniejszych lat życia dziecka, 
rozbudzanie i wspomaganie rozwoju zainteresowań, 
systematyczna stymulacja aktywności kulturalnej, 
artystycznej, sportowej, prospołecznej, religijnej mogą 
być bardzo dobrymi izolatorami agresji. O te właśnie 
zagadnienia i konkretne działania profilaktyczne 
wzbogacone jest drugie wydanie Agresji w szkole. Jest 
to drugie, poprawione i rozszerzone wydanie książki          
z 2008 roku. 



 Alfabet duszy i ciała / Józef Tischner ; opracowan ie 
i wybór tekstów Wojciech Bonowicz. - Kraków : 
Wydawnictwo Znak, 2018. 

w   62324 
Myślenie jest zawsze żywe. Ciało, dialog, miłość, 
nadzieja, solidarność, życie i śmierć to tylko niektóre z 
pojęć, które znalazły się w Alfabecie ks. Józefa 
Tischnera, a które dotyczą nas wszystkich. Uniwersalne 
myśli i mądrości człowieka gór, pokazują jak żyć 
autentycznie i w pełni. Ksiądz Tischner staje się naszym 
przewodnikiem. Wyrywa nas z letargu. Pokazuje, co jest 
źródłem wolności. Publikacja ta jest nowym wydaniem, 
zawierającym nieznane teksty. 

 

„Człowiek jest artystą swego życia i rzeźbi je według 
własnych wyobrażeń o swym szczęściu”. 

– ks. Józef Tischner 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatywne finanse / Agnieszka Ali ńska. - Wydanie 
I. - [Warszawa] : CeDeWu, [2019]. 

w   62325 
Uwarunkowania technologiczne, gospodarcze oraz  
społeczne, jakie występują we współczesnej 
gospodarce, przyczyniają się do ograniczenia roli 
tradycyjnego systemu finansowego i determinują rozwój 
alternatywnych finansów. Analiza zmian zachodzących 
w systemie finansowym i jego otoczeniu wskazuje, że 
jesteśmy świadkami ewolucji w zachowaniu się klientów, 
formy zaspokajania ich potrzeb finansowych i coraz 
większych możliwości wykorzystywania w tym zakresie 
nowych technologii. Czy alternatywne finanse pozostaną 
trwałym elementem systemu finansowego, jakie są 
przyczyny ich rozwoju, jaki jest przebieg i konsekwencje 
rynkowe? Na te i wiele innych zagadnień związanych ze 
słabo znanym, ale dynamicznie rozwijającym się 
sektorem alternatywnych finansów wskazuje autorka, 
opisując nowe zdarzenia i zjawiska w finansach. 

 
 
 
 



Biała ksi ęga blockchain / Paweł Oksanowicz [et al.]. - 
Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2018. 

w   62326 
Technologia blockchain wymusza liczne zmiany             
w sposobach zawierania, rozliczania i zapisywania 
transakcji. To system, który zaczyna wpływać na oblicze 
wielu branż. Z technologiami blockchain eksperymentują 
już nie tylko instytucje finansowe. Coraz bardziej 
interesują się nimi przedstawiciele branż związanych      
z cyberbezpieczeństwem, ubezpieczeniami, medycyną, 
logistyką, energetyką, FMCG, a także administracja 
państwowa i samorządowa. W książce zaprezentowano 
nie tylko wady i zalety nowej rewolucji, ale też 
wypowiedzi wybitnych ekspertów, pionierów i realnych 
użytkowników pracujących z technologią blockchain. Ich 
wypowiedzi są nie tylko podsumowaniem tego, co 
wydarzyło się do tej pory, ale też wyjaśniają wiele 
wątpliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bitcoin : płatnicze i inwestycyjne zastosowania 
kryptowaluty / Anna Iwona Piotrowska. - Wydanie 1. 
- Warszawa : CeDeWu, 2018. 

w   62327 
Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany 
na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał 
się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku 
finansowego. W książce w przystępny i wyczerpujący 
sposób przedstawiono płatnicze i inwestycyjne 
zastosowania kryptowaluty bitcoin. Starannie 
przemyślany układ pracy prowadzi Czytelnika od 
zagadnień teoretycznych, rozprawiających się                 
z kluczowymi wątpliwościami w zakresie klasyfikowania 
bitcoina, poprzez prezentację zasad funkcjonowania 
systemu tej kryptowaluty, aż do stopniowego  

 

 
 
 
 

 
 



Bitwa Warszawska 1920 : bój pod Ossowem                
i Leśniakowizn ą w dniu 14 VIII 1920 r. / Bolesław 
Waligóra - Warszawa : Graf_ika - Usługi Wydawnicze 
Iwona Knechta, 2015. 

w   62328 
Ossów - miejscowość położona najbliżej centrum 
Warszawy, w której znalazły się wojska bolszewickie     
w sierpniu 1920 roku. Stąd, do Placu Zamkowego, w linii 
prostej pozostało im niespełna 15 kilometrów. 
Uświadamiając sobie tę bliskość, rozumiemy jak ważna 
była obronna faza walk Bitwy Warszawskiej, stoczonych 
głównie w rejonie Ossowa i Radzymina, pod ogólnym 
dowództwem gen. Józefa Hallera i przy znacznym 
udziale gen. Lucjana Żeligowskiego. Pod Ossowem 
zatrzymały atak wroga 221 i 236 Pułki Piechoty Wojska 
Polskiego, formacje ochotnicze, złożone                          
z przedstawicieli wszystkich warstw społecznych              
i zawodowych. Szczególną chwałą okrył się w bojach 
pod Ossowem 236 P.P., zorganizowany w dzielnicy 
Praga z młodzieży warszawskiej przez por. Mieczysława 

Słowikowskiego.  
 
 
 
 
 
 
 

B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej 
dzieci / Joanna Jatkowska. - Wydanie I. - Gda ńsk : 
Harmonia Universalis, 2019. 

w   62329 
W polskiej literaturze specjalistycznej „b-learning” to 
termin nowy. Pochodzi z języka angielskiego – blended 
learning – co jest tłumaczone na język polski jako 
nauczanie mieszane, zmiksowane, hybrydowe lub 
komplementarne. 

 „Przedmiotem naukowych zainteresowań autorki 
niniejszej książki stał się w ostatnich latach rozwój 
językowy współczesnego dziecka w kontekście 
pojawienia się nowych mediów – komputerów, 
laptopów, tabletów, netbooków, komórek i smartfonów. 
Postęp technologiczny spowodował powstanie 
nieznanych do tej pory w edukacji, w tym także              
w logopedii, zjawisk e-learningu i b-learningu. […] 
Koncepcja interaktywnych i multimedialnych lekcji 
logopedycznych, nazwanych e-logolekcjami, wpisała się 
w światowe trendy rozwoju edukacji, a przede 
wszystkim spodobała się dzieciom doskonalącym swoją 
wymowę oraz ich rodzicom, którzy coraz częściej 
poszukiwali    w     internecie     profesjonalnej    pomocy  

                                                              logopedycznej”. – ze wstępu 



Blockchain jako innowacja systemowa : od 
internetu informacji do internetu warto ści : 
wyzwania dla sektora finansowego / Włodzimierz 
Szpringer. - Wydanie 1. - Warszawa : Wydawnictwo 
Poltext, 2019. 

w   62330 
Technologia rozproszonego rejestru (blockchain) to 
jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej. 
Oznacza przekształcenie „internetu informacji”               
w „internet wartości”, umożliwiając wymianę wartości      
w środowisku cyfrowym i eliminując pośredników.          
W połączeniu z Cloud Computing oraz Big Data 
technologia blockchain sprzyja tworzeniu zupełnie 
nowych modeli biznesowych. Najbardziej spektakularne 
zastosowania blockchain znajduje obecnie w sektorze 
finansowym, np. na rynku kryptowalut czy na rynku 
finansowym (tokenizacja). Nie ulega wątpliwości, że 
technologia ta zmieni całkowicie bankowość i generalnie 
usługi finansowe. Książka jest pionierska na polskim 
rynku wydawniczym ze względu na jej aktualność oraz 
szeroki zakres omawianych zagadnień. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Blockchain : rewolucja / Don Tapscott, Alex Tapscot t 
; [tłumaczenie Paulina Zagórska, Adrian Wrona, 
Angelika Dembowska, Witold Sikorski, Mateusz 
Wodolski]. - Wydanie 1. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2019. 

w   62331 
Blockchain umożliwia stworzenie niemal całkowicie 
bezpiecznego strumienia danych. I choć na razie 
wykorzystywany jest przeważnie na rynku kryptowalut, 
to potencjał tej technologii jest w zasadzie 
nieograniczony. Blockchain może stać się podstawą do 
stworzenia internetu wartości, w którym dane, 
informacje, szczegóły transakcji czy prawa autorskie 
będą bezpieczne, niepodrabialne i dostępne z każdego 
komputera podłączonego do siedzi. Blockchain. 
Rewolucja to książka napisana przez wizjonerów dla 
wszystkich, którzy wypatrują nadchodzącej zmiany. 
Tapscottowie pokazują, że dysponujemy technologią, 
która może odmienić świat.  

 

 

 



Chłopiec, dziewczynka i mur / Ulf Stark ; ilustrowa ła 
Anna Höglund ; przeło żyła ze szwedzkiego 
Katarzyna Skalska. - Pozna ń : Wydawnictwo 
Zakamarki, 2019. 

w   62332 
Adham widzi mur każdego ranka, kiedy wygląda przez 
okno. I codziennie ma nadzieję, że muru nie będzie. Ale 
zawsze tam jest, szary i ponury jak zwykle. I tak wysoki, 
że nie da się przez niego przedostać. A po drugiej 
stronie stoi dom, w którym kiedyś mieszkali – Adham, 
tata, mama i Sulafa, jego siostra. Sulafa tak bardzo 
chciałaby dostać pomarańczę z ich dawnego ogrodu! 
Poruszająca opowieść o pomysłowości Adhama, 
wierszach Sulafy i tęsknocie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cienie / Wojciech Chmielarz. - Wydawnie pierwsze. -  
Warszawa : Marginesy, 2018. 

w   62333 
W podwarszawskim Milanówku giną dwie kobiety – 
córka i żona słynnego gangstera, Wilka. Sam Wilk 
zaginął przed sześcioma laty w niewyjaśnionych 
okolicznościach, a po żmudnym i długotrwałym 
śledztwie jego ciało z przestrzeloną czaszką odnalazł 
podkomisarz Kochan. I to właśnie z jego broni zabito 
teraz obie kobiety... Na miejsce zbrodni przełożeni 
ściągają Mortkę – chcą, żeby sam się przekonał o winie 
kolegi i nie zaczął własnego śledztwa, zwłaszcza że 
wszystko świadczy przeciw niemu. Wszystko oprócz 
przeczucia Mortki. Ukrywający się Kochan dzwoni do 
komisarza i prosi o pomoc. W tym samym czasie 
aspirantka Sucha próbuje rozwikłać sprawę nagrania      
z ukrytej kamery, na którym widać, jak kilku mężczyzn 
gwałci chłopaka. Zidentyfikowała kilku z nich – wysoko 
postawionych polityków. Mortka i Sucha łączą siły – ona 
pomaga mu w sprawie Kochana, on jej w sprawie 
gwałtu – jeszcze nie wiedzą, że obie te sprawy się ze 
sobą łączą… 

 
 
 



Crowdfunding w Polsce / pod redakcj ą Anny 
Pluszy ńskiej i Anny Szopy. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello ńskiego, copyright 2018. 

w   62334 
Od kilku lat crowdfunding jest przedmiotem 
intensywnych badań prowadzonych z różnych 
perspektyw, przede wszystkim ekonomicznych, 
prawnych i medioznawczych. Patrząc na analizy tego 
zjawiska z perspektywy światowej, można stwierdzić, że 
wyniki badań publikowane są przede wszystkim             
w czasopismach naukowych i raportach branżowych, 
mniej jest natomiast publikacji książkowych                    
o charakterze naukowym. Książki poświęcone 
crowdfundingowi ukazują się, ale mają przede 
wszystkim charakter poradnikowy. W tym kontekście 
propozycję przygotowaną pod redakcją Anny 
Pluszyńskiej i Anny Szopy należy oceniać jako 
publikację, która – podejmując temat dyskutowany na 
całym świecie – wypełnia lukę na polskim rynku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cywilizacja komunizmu / Leopold Tyrmand. - 
Warszawa : Wydawnictwo MG, cop. 2016. 

w   62335 
Życie w komunizmie było piekłem, ale nie dla 
wszystkich. Było piekłem dla ludzi dobrej woli. Dla 
uczciwych. Dla rozsądnych. Dla chcących pracować       
z pożytkiem dla siebie i dla innych. Dla 
przedsiębiorczych. Dla tych, którzy chcieli coś zrobić 
lepiej, wydajniej, ładniej. Natomiast doskonale powodziło 
się w nim służalcom, oportunistom i konformistom. 

Tyrmand uważał komunizm za najgorszą plagę jaka 
spotkała ludzkość, dlatego napisał tę książkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci          
z wykorzystaniem nietypowych przyborów / Maria 
Kuleczka-Raszewska. - Wydanie pierwsze. - 
Warszawa : Difin, 2019. 

w   62336 
 
Książka jest rodzajem poradnika, który pokazuje, w jaki 
sposób połączyć cele wynikające z gimnastyki 
korekcyjnej i Integracji Sensorycznej, by w codziennych 
zajęciach wspierać rozwój psychoruchowy dziecka 
niepełnosprawnego i sprawnego o zaburzonym rozwoju 
procesów zmysłowych czy z wadami postawy. Zawarte 
są w niej zabawy i ćwiczenia urozmaicające codzienne 
zajęcia ruchowe czy gimnastyki korekcyjnej                     
z wykorzystaniem nietypowych, ale „zwyczajnych-
niezwyczajnych” pomocy dydaktycznych. Przy każdym 
proponowanym ćwiczeniu czy zabawie wskazane są 
możliwe do osiągnięcia cele z punktu widzenia 
gimnastyki korekcyjnej i Integracji Sensorycznej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Detektyw Pozytywka / Grzegorz Kasdepke ; 
ilustrował Piotr Rychel. - Warszawa : Wydawnictwo 
"Nasza Ksi ęgarnia", 2019. 

w   62337 
Książka detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa 
się na nią kilkanaście zagadek „kryminalnych”, które 
dzieci mogą samodzielnie rozwiązywać, podążając 
tropem detektywa Pozytywki. 

Wątki „kryminalne” dotyczą różnych zjawisk, z którymi 
mali czytelnicy spotykają się na co dzień, jak np. 
roztrzaskanie na balkonie wazonu z wodą przez mróz. 
Próby ich wyjaśnienia uczą logicznego myślenia            
i wyciągania wniosków. Na końcu książki 
zamieszczone są rozwiązania zagadek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dydaktyka j ęzyków obcych : wprowadzenie / 
Przemysław E. G ębal. - Wydanie I. - Warszawa : 
PWN, 2019. 

cz   62402 
Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej 
mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika 
akademickiego, przygotowanego w formie wykładu 
uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności 
dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do 
zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-
konwersatoryjnym. Zamieszczone w tomie studia 
przypadków i zadania odnoszą się do nauczania 
poszczególnych języków obcych, traktowanych jako 
element jednego ogólnego kształcenia językowego. 
Zawartość książki skorelowana jest z wymaganiami 
sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych 
standardach kształcenia nauczycieli. Pod względem 
treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju 
glottodydaktyki, zwracając uwagę na perspektywy           
i kierunki jej dalszego rozwoju. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dydaktyka specjalna : od systematyki do 
projektowania dydaktyk specjalistycznych / 
redakcja naukowa Joanna Głodkowska. - Warszawa 
: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

w   62339 
"Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania 
dydaktyk specjalistycznych" to zbiór analiz i przegląd 
dydaktyk specjalistycznych, będąca praktycznym 
rozwinięciem definicji i systematyk zawartych                 
w publikacji "Dydaktyka specjalna. Od wzorca do 
interpretacji". Te dwie publikacje stanowią jedyne na 
rynku kompletne źródło wiedzy na temat dydaktyki 
specjalnej. Poszczególne rozdziały książki autorka 
ukierunkowała na dookreślanie znaczeń oraz 
budowanie systematyki dydaktyki specjalnej                     
i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk 
specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania 
rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie 
inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, 
wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie 
prawidłowości    dydaktycznych    oraz    rozpoznawanie  

                                                               swoistości dydaktyki specjalnej. 
 
 



Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału 
rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert 
Wiktorowicz. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

w   62340 
Książka przedstawia metodę wspomagania rozwoju 
dzieci stosowaną z sukcesem od 15 lat w Klubie 
Terapeutycznym dla Dzieci z Poważnymi Problemami 
Emocjonalnymi i ich Rodzin działającym przy Ośrodku 
Badań i Usług Psychologicznych Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Program terapii opiera 
się na scenariuszach procedur terapeutycznych, 
pomagających kształtować podstawowe kompetencje 
społeczne u dzieci, umożliwiających budowanie relacji     
z innymi ludźmi. Metody postępowania zostały tak 
opracowane, by mogły je stosować osoby, także 
rodzice, bez specjalistycznego wykształcenia. 
Proponowane metody nie wymagają nakładów 
finansowych ani specjalistycznego sprzętu – 
„narzędziem” terapii są opiekunowie lub terapeuci. Do 
książki dołączona jest płyta CD z kartami pomocnymi           
w diagnozie dziecka, zaplanowaniu indywidualnej  pracy  

                                                              z nim oraz obserwacji jego postępów. 
 
 
 
 
 
 

Edukacyjne konteksty rockowych narracji : 
perspektywa teoretyczno-badawcza / Monika 
Adamska-Staro ń. - Warszawa : Difin, copyright 2018. 

w   62341 
Książka opisuje podróż w świat rocka i jej (edukacyjne) 
konsekwencje, opowiada o edukacyjnych sensach           
i znaczeniach, jakie nadali rockowym tekstom studenci 
pedagogiki oraz twórcy rocka, opisuje metodologiczne 
podstawy tej podróży oraz implikacje dla praktyki 
badawczej i edukacyjnej. W książce znajdują się 
wywiady z Wojciechem Waglewskim, Jackiem 
Śliwczyńskim, Samem Davidsonem, Jarosławem 
Woszczyną, Mikserem – Mikołajem Mądrzykiem, 
Rafałem Nowakowskim oraz Kubą Cabajem, 
opowiadające o edukacyjnych aspektach artystycznego, 
w tym rockowego, świata. 
 
 
 
 
 

 
 



Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum 
autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-
Joe Moran ; [przekład Marlena Trusiewicz]. - Gda ńsk 
: Grupa Wydawnicza Harmonia - Harmonia 
Universalis, 2017. 

w   62342 
Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu 
to zbiór praktycznych porad dla specjalistów, przede 
wszystkim terapeutów i lekarzy. Autor, Paddy-Joe 
Moran, dzieli się własnymi doświadczeniami oraz 
odczuciami – opisuje, co sprawiało mu trudność 
podczas terapii, wskazuje, jakie sformułowania mogą 
być źle odbierane przez osoby z ASD, a także 
podpowiada rozwiązania, dzięki którym komunikacja 
może stać się skuteczniejsza i pełna szacunku. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi / 
Rafał Kosik. - Warszawa : Powergraph, 2019 

w 62343 
Przedstawiamy pierwszy tom bestsellerowej serii. 

Fantastyczna i przezabawna powieść o polskich 
trzynastolatkach, nie tylko dla trzynastolatków! 
Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, 
sztucznej inteligencji, skarbach, duchach, robotach, 
latającym talerzu i… nastoletnich uczuciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grosz do grosza czyli Ekonomia wierszem / 
Grzegorz Strzebo ński, Patrycja Wojtkowiak-Skóra ; 
ilustracje Aleksander Jasi ński. - Kraków : Greg, 
[2018]. 

w   62344 
Każdy wie, że pieniądze szczęścia nie dają... ale należy 
wiedzieć, jak je zarobić i jak nimi rozsądnie 
gospodarować. Przedstawiamy książeczkę, która 
pomoże każdemu dziecku zrozumieć zagadnienia 
związane z ekonomią. Zostały one przedstawione za 
pomocą wesołych wierszyków, napisanych lekkim 
językiem i z humorem oraz przepięknie zilustrowanych. 
Nie ma tutaj trudnych terminów, niezrozumiałych teorii, 
za to są odpowiedzi na wiele pytań związanych               
z codziennością - jak działa bankomat? Do czego może 
się przydać paragon? Jak ustala się cenę różnych 
produktów? Po co podpisuje się umowę o pracę? Czym 
są renta i emerytura i skąd się biorą pieniądze na nie? 
Dlaczego trzeba płacić podatki? I wiele, wiele innych.      
Z   tą   książką   świat  ekonomii  nie  będzie  miał  przed  

                                                              dziećmi tajemnic! Zapraszamy do wspólnej lektury! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inny ni ż wszyscy : opowiadanie o chłopcu, który 
chce wiedzie ć, czy jest normalny / Per Nilsson ; 
ilustrowała Pija Lindenbaum ; przeło żyła ze 
szwedzkiego Marta Rey-Radli ńska. - Pozna ń : 
Wydawnictwo Zakamarki, 2018. 

w   62345 
W klasie Dawida jest chłopiec z zespołem Aspergera. 
Pani mówi, że to nie choroba. Skoro nie, to dlaczego ma 
taką dziwną nazwę? To prawda, że Oskar zachowuje się 
trochę inaczej niż wszyscy. Ale czy Dawid nie jest 
czasem do niego podobny? I czy to znaczy, że też nie 
jest zupełnie normalny? A w ogóle, co to znaczy być 
normalnym? 

Świetne opowiadanie o inności, normalności i relacjach 
w klasie z perspektywy 9-10-letniego chłopca. Na 
poważnie i z humorem. 

 
 
 

 
 
 
 



Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy 
ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 
2019. 

w   62346 
"Dzisiaj korzystanie z Internetu i gier z wykorzystaniem 
połączenia internetowego stało się znaczącym 
zjawiskiem kulturowym i ważną częścią codziennego 
życia ludzi. Dla wielu korzystanie z Internetu może być 
środkiem do innych nałogów. Z kolei pojawienie się sieci 
społecznościowych i powszechny dostęp do telefonów 
komórkowych ujawnił zachowania, którym w znacznym 
stopniu można przypisać charakter nałogowy. (...) 
Książka jest adresowana do wszystkich 
zainteresowanych współczesnymi technologiami              
i własnymi zachowaniami związanymi z korzystaniem      
z Internetu, gier wideo czy online, smartfona czy portali 
społecznościowych. Autor pokazuje zarówno 
pozytywne, jak i negatywne konsekwencje korzystania     
z nowych technologii." 

                                                                                               - prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński  

 
 
 
 
 
 
 

Jak pomóc dziecku z dysleksj ą : ćwiczenia dla 
uczniów klas 4-6. Cz ęść 2 / Anna Radwa ńska. - 
Warszawa : Difin, 2019. 

w   61065/2 
Poradnik zawiera ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli i 
rodziców do wykorzystania podczas pracy z uczniem, 
aby stymulować jego rozwój i pozwolić osiągnąć sukces 
edukacyjny.  

Docelowa grupa uczniów 4-6 klasa szkoły podstawowej. 
Główną cechą, którą wyróżnia proponowaną publikację 
jest to, że zawiera w przeważającej części praktyczne 
ćwiczenia, które rodzic sam może wykorzystać podczas 
wspólnej pracy nad zminimalizowaniem zaburzeń 
wynikających z dysleksji. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Jak pomóc dziecku z dysleksj ą : poradnik dla 
rodziców i nauczycieli : ćwiczenia praktyczne dla 
uczniów 7-8 klas szkoły podstawowej. Cz ęść 3 / 
Anna Radwa ńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : 
Difin, 2019. 

w   61065/3 
Książka została napisana z myślą o rodzicach, 
nauczycielach i terapeutach pracujących na co dzień      
z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, 
czyli z dysleksją rozwojową, objawiającą się w postaci 
dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Poradnik zawiera 
ćwiczenia praktyczne do wykorzystania podczas pracy 
terapeutycznej z uczniem z dysleksją rozwojową, do 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz do 
samodzielnej pracy w domu dla uczniów z 7 - 8 klasy 
szkoły podstawowej oraz informacje dotyczące 
samooceny, pozycji społecznej i myślenia uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 
wraz z kwestionariuszami testów do ich określenia,         
a  także  opis  procesu  myślenia  dyslektyka  i trudności,  

                                                              które napotyka. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jerzy Popiełuszko : biografia / Milena Kindziuk. - 
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2018. 

w   62349 
Biografia człowieka, który oddał życie za prawdę. 

Gdy wieczorem 19 października 1984 roku został 
uprowadzony, a później bestialsko zamordowany przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego śmierć 
odbiła się echem na całym świecie. Stał się jednym         
z najbardziej znanych współczesnych męczenników. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz robotników, 
służby zdrowia i studentów, dodawał ludziom otuchy, nie 
bał się stawać w obronie prawdy i wolności. Uczył, jak 
zło dobrem zwyciężać. 

Książka zawiera nowe fakty i nieznane dokumenty, 
zdjęcia i wypowiedzi świadków. Opisuje też cuda, jakie 
wciąż dokonują się za wstawiennictwem kapłana-
męczennika. 

 
 
 



Jeszcze si ę kiedy ś spotkamy / Magdalena 
Witkiewicz. - Wydanie I. - [Pozna ń] : Filia, [2019]. 

w   62350 
Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina 
mieli wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze 
miłości i prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że ktoś 
ma nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie. Po 
prostu byli przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko. Wiele 
lat później wnuczka Adeli, Justyna, przeżywa kryzys 
małżeński. Dopiero wówczas poznaje historię swojej 
babki i jej przyjaciół. Historię, która zmienia ją na 
zawsze. 

Wzruszająca opowieść o różnych obliczach miłości 
wykradzionych wojnie, życiowych wyborach i rodzinnych 
tajemnicach, które wpływają na nas bardziej niż 
myślimy. Bo to, kim jesteśmy, nie zależy wyłącznie od 
naszych genów czy wychowania, ale również od 
przeżyć naszych przodków. Od wszystkich tajemnic, 
które krążą w naszych rodzinach do kilku pokoleń 
wstecz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkulacja i rachunek kosztów : od teorii do prakty ki 
/ redakcja naukowa Piotr Szczypa ; [recenzent: dr 
hab. Grzegorz Lew prof. Politechniki Rzeszowskiej].  
- Wydanie I. - [Warszawa] : CeDeWu, [2019]. 

w   62353 
Książka Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do 
praktyki to opracowanie dla każdego, kto chce poznać 
nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę wybranych 
narzędzi rachunkowości, a mianowicie kalkulacji 
kosztów i rachunku kosztów. Jej szczególną zaletą - 
poza przystępnym i rzetelnym przedstawieniem 
podwalin teoretycznych - są liczne przykłady z praktyki 
gospodarczej oraz zadania wraz z rozwiązaniami             
i komentarzami. Czytelnik zapoznając się z treścią 
niniejszej publikacji może nabyć wiedzę i umiejętności 
cenione przez pracodawców.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Kalahari i inne opowiadania. T. 1 / Wojciech 
Albi ński. - [Miejsce nieznane] : rozpisani.pl, [2019]. 

w   62351/1 
 

Kalahari i inne opowiadania. T. 2 / Wojciech 
Albi ński. - [Miejsce nieznane] : rozpisani.pl, [2019]. 

w   62351/2 
„Kalahari i inne opowiadania” to kompletny zbiór 
twórczości Wojciecha Albińskiego. W dwóch tomach, na 
bez mała tysiącu stron, znajdują sie opowiadania 
publikowane wcześniej w zbiorach: „Kalahari”, 
„Królestwo potrzebuje kata”, „Antylopa szuka 
myśliwego”, „Lidia z Kamerunu”, „Achtung! Banditen!”, 
„Soweto - my love”. 

Są również teksty, które drukowane były na łamach 
czasopism, a nie ukazały się nigdy w wydaniach 
książkowych. Są wreszcie i te, które dotychczas nie 
ujrzały jeszcze światła dziennego. 

Całość dopełniają wiersze Wojciecha Albińskiego, od 
których rozpoczynał swoja pisarska przygodę, drukując 
je miedzy innymi w paryskiej Kulturze. 

Książka opatrzona jest wstępem Marka Nowakowskiego. 
Swoistym komentarzem do opowiadań jest również 
zamieszczony w książce w całości wywiad udzielony 
przez Autora do prestiżowego miesięcznika literackiego 
Nowe Książki („Jest wiele niepotrzebnych krajów”. 
Rozm. J. Strękowski, Nowe Książki 2006 nr 8). 

„Wojciech Albiński dzieli się w tych opowiadaniach 
swoim długoletnim doświadczeniem afrykańskim. To,        
o czym nam mówi, czerpie z własnego pasjonującego 
życia - dlatego mu wierzymy. Wartość tej książki podnosi 
jeszcze jej barwny styl i piękny, żywy język.” 

                                                         Ryszard Kapuściński 

„Wojciech Albiński zadebiutował późno, ale jakże 
zaskakującą i dojrzałą prozą. Kalahari to książka 
finezyjna w formie i bogata w treści. Zarazem 
pożyteczna poznawczo, wciągająca w osobliwości 
świata na antypodach, tam, gdzie z oceanu wynurza się 
Przylądek Dobrej Nadziei i Góra Stołowa.” 

                                                                                                                          Marek Nowakowski 

 

 
 
 
 
 
 



KochAna : w pułapce anoreksji i bulimii / Marta 
Motyl. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 
2019. 

w   62354 
KochAna to zapis walki z anoreksją młodej studentki 
ASP, dla której choroba stała się pretekstem do 
poszukiwań własnego „ja”. 

„Wyobraź sobie krainę, w której mieszkańcy są 
anorektycznie szczupli. Sprowadzają jedzenie do 
minimum. Patrząc w lustra, nie widzą bladych twarzy, 
ogromnych oczu, wystających żeber, patykowatych nóg, 
tylko ciała spływające tłuszczem. Ważą się kilka razy 
dziennie, by upewnić się, że nie przytyli. Wymiotują 
zbędnymi kaloriami i emocjami. To kraina, w której Ana 
(anoreksja) i Mia (bulimia) roztaczają paranoiczny czar. 
Kolejne Alicje poddają się pod ich panowanie, by 
uzyskać wrażenie lekkości i przetestować siłę 
charakteru. Niedożywione ciała buntują się, ale one nie 
odpuszczają. Stają się adeptkami magii znikania. 
Odbyłam podobną wędrówkę. Niczym Alicja 
odkrywałam Krainę Czarów, aż zamieniła się w Krainę 
Złudzeń.  Przeżycia,  których  doświadczyłam,  stały  się  

                                                               inspiracją do napisania tej książki”. 
                                                                                                                                     – ze wstępu 

 

 

 

 

Koniec wybuchów zło ści : co robi ć gdy zachowanie 
dziecka wymyka si ę spod kontroli? / Jed Baker ; 
przekład Ryszard Zaj ączkowski. - Gda ńsk : 
Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2018. 

w   62355 
Książka Koniec wybuchów złości zawiera opisy technik 
wypracowanych w ciągu wielu lat badań nad motywacją 
i zachowaniem dzieci. Jej autor, dr Jed Baker, wyposaża 
rodziców i opiekunów w narzędzia, dzięki którym: 

• zaakceptują i docenią swoje dzieci, aby stworzyć          
z nimi dobrą relację; 

• dowiedzą się, jak uspokajać podopiecznych i nie 
załamywać rąk, gdy ich zachowanie wymyka się spod 
kontroli; 

• nauczą się tworzyć plany zapobiegawcze dla 
powtarzających się problemów, aby można było nie 
dopuścić do kolejnych wybuchów złości. 



Kronika ptaka nakr ęcacza / Haruki Murakami ; 
przeło żyła z japo ńskiego Anna Zieli ńska-Elliott. - 
Wydanie 8. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie Muza, 2018. 

w   62356 
Życie Toru Okady po stracie pracy jest monotonne          
i pozbawione ambicji. Żona zarabia wystarczająco dużo 
na utrzymanie ich obojga, a Toru prowadzi dom. Ten 
harmonijny układ zostaje jednak pewnego dnia 
zburzony, kiedy to znika im kot. Toru wyrusza na 
poszukiwanie zwierzątka i tak zaczyna się wielka 
historia jego spotkań z różnymi najdziwniejszymi 
osobami, prowadząca do całkowitej przemiany 
duchowej, nieomal buddyjskiej iluminacji. Gdy odejście 
żony pozbawia go środków do życia i nie może sobie 
pozwolić na bezczynność, jest już innym człowiekiem, 
gotowym zacząć nowe życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ksi ądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego / 
Magdalena Grzebałkowska. - Wyd. 2. - Kraków : 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015. 

w   62357 
„Można powiedzieć o nim przeciwstawne rzeczy             
i wszystkie okażą się prawdą”. 

Wszyscy znamy księdza Jana Twardowskiego, ale 
niewiele o nim wiemy. Jaki był naprawdę? Autorka 
dotarła do nieznanych zapisków księdza Jana. Dzięki 
nim poznajemy człowieka pełnego sprzeczności. 
Dlaczego czuł się samotny? Skąd brała się u niego 
wielka potrzeba przyjaźni z kobietami? Czy wieloletnie 
kontakty z oficerem SB są rzeczywiście rysą na jego 
wizerunku? 

Ksiądz Paradoks to niezwykła historia człowieka, który 
wymyka się wszelkim schematom. Poznaj jego młodość, 
początki niezwykłej popularności oraz ostatnie, 
najbardziej tajemnicze lata jego życia. 

 
 

 



Ksi ęga dżungli / Rudyard Kipling ; przekład 
Franciszek Mirandola ; ilustracje Agata Łuksza. - 
Wydanie 3. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona 
Sowa, copyright 2018. 

w   62358 
"Księga dżungli" to zbiór siedmiu opowiadań 
ukazujących świat zwierząt z zupełnie innej perspektywy 
niż dotychczas. Historią przewodnią są losy Mauliego, 
który zostaje odebrany tygrysowi Shere Khanowi             
i przygarnięty przez watahę wilków. Od tej pory chłopiec 
wychowuje się w towarzystwie zwierząt, poznając ich 
język i zwyczaje.Każde z opowiadań daje możliwość 
wejścia w umysł różnych zwierząt. Pozwala myśleć         
i czuć jak one, poznawać niesamowitą dzikość przyrody 
i prawa, jakimi rządzi się dżungla. 

Tytuły zawierają się w kanonie lektur szkoły 
podstawowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kształty i kolory matematyki : wycieczka z klockami  
LEGO / Michał Szurek. - Opole : Wydawnictwo 
Nowik, 2017. 

w   62359 
Publikacja składa się z 5 części: Kolory i kształty, Czy 
„takie samo” jest zawsze „takie samo”?, Buduj, myśl        
i licz, Obrazy matematyczne oraz Zestaw dla 
pierwszaków – od podstawówki do uniwersytetu. Autor    
z pasją i zaangażowaniem, a także z towarzyszeniem 
barwnych i interesujących narracji tworzy opowieści       
o matematyce, wykorzystując klocki LEGO jako 
inspirujący materiał, pozwalający budować modele 
różnych pojęć matematycznych. Czytając opowiadania    
i propozycje zadań, towarzyszy się Autorowi                   
w odkrywaniu możliwości, jakie stwarzają klocki             
w procesie wizualizacji matematycznych zagadnień (…) 
Jednocześnie ma się wrażenie, że Autor, dzieląc się       
z Czytelnikiem swoimi odkryciami i twórczymi 
pomysłami, jest zaciekawiony jakie rozwiązania 
zaproponują młodzi odbiorcy, ale także rodzice, 
nauczyciele i opiekunowie,  którzy  zechcą  pobawić  się                  

                                                               w taki sposób z dziećmi”. 
                                                                         - z przedmowy prof. UW dr hab. Małgorzaty Żytko 



 Lego® w terapii autyzmu / Daniel B. LeGoff, Gina 
Gómez de la Cuesta, GW Krauss, Simon Baron-
Cohen ; tłumaczenie Katarzyna Sapeta-Czajka. - 
Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiello ńskiego, 2019. 

w   62360 
Poznaj terapeutyczną moc klocków LEGO® Daniel       
B. LeGoff jest pomysłodawcą wykorzystywania klocków 
LEGO® w terapii autyzmu. Jego książka to doskonały 
poradnik, pokazujący, że wspólne budowanie z klocków 
to nie tylko wspaniała zabawa, lecz także skuteczne 
narzędzie terapeutyczne. Tworzenie konstrukcji             
z użyciem klocków LEGO® pomaga w kształtowaniu 
umiejętności dzielenia się, wymieniania rolami czy 
nawiązywania kontaktu wzrokowego oraz wspiera 
rozwój kompetencji społecznych. Stworzony przez 
autora i jego współpracowników program terapeutyczny 
obejmuje sprawdzone strategie zarządzania 
zachowaniem dziecka z autyzmem i rozwijania jego 
umiejętności oraz ocenę postępów.  

 

 

 

 

 
 
 

Mała wojna / Katarzyna Ryrych ; ilustracje: Joanna 
Rusinek. - Wydanie I. - Łód ź : Literatura, 2019. 

w   62361 
We wrześniu 1939 roku wszystkim wydawało się, że 
wojna potrwa tylko parę tygodni, a już z pewnością nie 
dotrze do niewielkiej willi stojącej przy jednej z uliczek 
na obrzeżach Lwowa. 

Wiele mówi się o bohaterach ginących w nierównej 
walce tam, gdzie szalała wielka wojna, zaś ci, którzy 
prowadzili swoją małą wojnę, pomagając najsłabszym 
tego świata – dzieciom, starcom, chorym – odeszli         
w zapomnienie. 

Nie walczyli przy pomocy broni, używali serca jak 
tajemniczy Maestro, którego jedno jedyne zdjęcie 
zachowało się w rodzinnym albumie – ale ginęli jak 
żołnierze. 

 
 
 

 
 
 



Mały manipulator / [Bartosz Sztybor ; ilustracje 
Maciej Łazowski]. - Warszawa : Tadam - Cz ęść 
Grupy Wydawniczej Vectio, 2019. 

w   62362 
Mały manipulator jest wśród nas. Ciężko go znaleźć, 
trudno rozpoznać, ale on tam jest, w szkole, osiedlowym 
sklepie i biurze. Nie chowa się, nie siedzi cicho, o nie! 
Mówi, tłumaczy, przekonuje i to tak sprytnie, że każdy   
z nas robi dokładnie to, czego mały manipulator chce. 
Bo taki już ten mały manipulator jest. 

Manipulacja jest dzisiaj wszędzie, w polityce, telewizji, 
gazetach i na ulicy. Ciężko jej uniknąć i łatwo się jej 
poddać. Mały manipulator to książka dla najmłodszych, 
która pomaga rozpoznać metody manipulacji i uczy jak 
im się nie poddawać. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mamo, Tato co Ty na to? [1],  O opiece, piel ęgnacji      
i rozwoju waszego male ństwa / Paweł Zawitkowski 
[et al.].  - Wydanie 4. - Warszawa : [Zawitkowski.pl], 
2016. 

w   62256/1 
Encyklopedia wiedzy i praktycznych podpowiedzi na 
temat rozwoju, opieki, pielęgnacji, codziennych zmagań   
i wychowania niemowląt i małych dzieci od 0 do 18 
miesiąca życia. Pielęgnacja, opieka, zabawy i elementy 
stymulacji rozwoju są opracowane i komentowane przez 
wybitnych specjalistów: fizjoterapeutę, neurologa, 
psychologa, logopedę, behawiorystę zwierząt.  

Tysiące podpowiedzi, 300 fotografii, 3,5 godziny filmu na 
DVD o tym, jak radzić sobie z codziennymi troskami 
rodzicielstwa, jak rozwiązywać podstawowe problemy, 
jak wspierać dziecko w rozwoju, szczęśliwie i radośnie 
spędzać razem pierwsze 18 miesięcy życia naszych 
pociech. 

 
 

 
 



Metoda Krakowska wobec zaburze ń rozwoju dzieci : 
z perspektywy fenomenologii, neurobiologii                
i językoznawstwa / Jagoda Cieszy ńska-Ro żek. - 
Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2013. 

w   62364 
Książka została napisana dla logopedów, terapeutów, 
psychologów, pedagogów oraz dla rodziców wszystkich 
dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych. 
Przedstawione zostało nowe podejście w diagnozowaniu 
oraz terapii zaburzeń rozwojowych. W pierwszej części 
scharakteryzowany został rozwój dzieci od urodzenia do 
6 r.ż., a także trzy różne koncepcje terapeutyczne 
wynikające z przyjętej filozofii człowieka. W drugiej 
części autorka opisała metody diagnozowania funkcji 
poznawczych oraz różne zaburzenia rozwoju dzieci. 
Ostatnia część to omówienie 17 elementów metody 
krakowskiej, uwzględniające podstawy naukowe              
i rozwiązania praktyczne. Duża liczba ćwiczeń oraz 
scharakteryzowane sylwetki dzieci w znacznym stopniu 
ułatwiają zrozumienie zasad diagnozowania                     
i prowadzenia stymulacji rozwojowej Metodą Krakowską. 

 

 

 

 

 

 

Między nami, mi ędzy słowami : rozpoznawanie           
i nazywanie relacji mi ędzyludzkich oraz emocji / 
Renata Malek. - Gda ńsk : Wydawnictwo Harmonia - 
Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 

w   62365 
Jak rozpoznać, kiedy ludzie są sobie bliscy, a kiedy nie 
umieją się porozumieć, kiedy wspierają się, a kiedy 
sprawiają sobie przykrość, kiedy sprzeczają się, a kiedy 
żartują? Relacje, które tworzą się między nami, często 
nie potrzebują słów. To, co najważniejsze, kryje się 
między słowami – w wymownym uśmiechu, znaczącym 
geście lub spojrzeniu pełnym emocji. Nauce 
dostrzegania, rozpoznawania i interpretacji tych małych 
(a zarazem wielkich) znaków w codziennych sytuacjach 
służy zbiór fotografii i pytań, które znajdują się w tej 
publikacji. Może być ona pomocą edukacyjną                  
i terapeutyczną w pracy z dziećmi (i nie tylko), które 
lubią widzieć i wiedzieć więcej, a także dla tych, które 
mają trudności na przykład w wyrażaniu lub 
odczytywaniu emocji. 

 
 
 



Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw 
dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne 
Sandler ; przekład: Ryszard Zaj ączkowski. - Gda ńsk 
: Grupa Wydawnicza Harmonia - Harmonia 
Universalis, 2018. 

w   62366 
Niniejsza książka przeznaczona jest dla czytelników      
w wieku od roku do stu lat! Podczas jej tworzenia 
miałyśmy na uwadze przede wszystkim rodziców             
i opiekunów dzieci z autyzmem. Jednak prezentowane 
gry i ćwiczenia mogą się okazać przydatnymi 
materiałami źródłowymi także dla nauczycieli oraz 
innych osób zawodowo zajmujących się dziećmi             
z autyzmem. Z przedstawionych tu zabaw i zajęć 
przyjemność będą czerpać również dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele z naszych 
pomysłów nadaje się dla nastolatków oraz innych 
członków rodziny.  

Wypróbuj je i sam się przekonaj! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mój pi ękny syn / David Sheff ; przeło żył Jarosław 
Mikos. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo 
Poradnia K, copyright 2019. 

w   62367 
Ojciec i syn. Miłość i żal. Uzależnienie i terapia. Bunt       
i pojednanie. Prawdziwa, przejmująca historia zwykłej 
rodziny.To pierwsza tak szczera historia buntu 
dorastającego chłopaka, opowiedziana przez ojca, który 
za wszelką cenę próbuje walczyć z uzależnieniem syna. 
Porywająca i rozdzierająca serce opowieść o miłości 
rodzica do dziecka, studium zdobywania życiowej 
mądrości. Przejmujące świadectwo ojca, który zadaje 
sobie pytanie, co zrobił (albo czego nie zrobił), że jego 
wspaniałe, zdolne i wrażliwe dziecko zaczęło się 
buntować, popełniać błędy i pogrążać w uzależnieniu. 
David bezustannie zadaje sobie pytanie, czy jest 
odpowiedzialny za nałóg syna. Czy zawinił rozpad 
małżeństwa rodziców Nica? Czy można było jakoś 
zapobiec zbliżającemu się dramatowi? Czy cała rodzina 
musi cierpieć z powodu uzależnienia najstarszego 
dziecka?  

 
 



Mów, słuchaj i zrozum : zadbaj o poczucie własnej 
warto ści swojego dziecka / Petra Krantz Lindgren ; 
[tłumaczenie Karolina Augustyniak]. - Warszawa : 
Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza 
Relacja, copyright 2017. 

w   62368 
To poczucie własnej wartości stanowi podstawę, na 
której rozwijają się wszystkie inne cechy. Dzieci ze 
zdrowym poczuciem własnej wartości akceptują się         
i lubią niezależnie od okoliczności zewnętrznych, biorą 
odpowiedzialność za swoje czyny i z odwagą wkraczają 
w świat. Jak słuchać uważnie swojego dziecka, jak        
z nim rozmawiać, aby stworzyć szansę na prawdziwe 
porozumienie? Książka wychodzi naprzeciw potrzebom 
współczesnego rodzica, oferując praktyczne porady na 
rozwiązywanie konfliktów, opisy prawdziwych sytuacji       
i ćwiczenia, które pomagają określić, jakimi rodzicami 
chcielibyśmy być i jak możemy to osiągnąć. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy / Maggie 
Johnson, Alison Wintgens ; przeklad Agnieszka 
Pałynyczko- Ćwikli ńska. - Wydanie I. - Gda ńsk : 
Harmonia Universalis, 2018. 

w   62369 
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat 
mutyzmu wybiórczego, stworzone dla szerokiego kręgu 
odbiorców, w tym nauczycieli, psychologów klinicznych    
i wychowawczych, terapeutów mowy i języka 
(logopedów), psychiatrów dziecięcych i – co ważne – dla 
rodziców oraz młodzieży i osób dorosłych żyjących         
z mutyzmem wybiórczym.  

Do książki dołączono gotowe materiały do 
wykorzystania w pracy z dzieckiem, które można 
drukować i kopiować. 

 

 

 

 

 



Mutyzm wybiórczy : własnymi słowami / Carl Sutton 
i Cheryl Forrester ; przedmowa: Donna Williams ; 
tłumaczenie: Krzysztof Kietzman, Krzysztof Środa. - 
Warszawa : Linia, 2019. 

w   62370 
„Mutyzm wybiórczy. Własnymi słowami to wyjątkowo 
cenna pozycja. Autorzy omawiają nie tylko kryteria 
formalne, lecz także złożoność objawów mutyzmu 
wybiórczego. Książka obfituje w przykłady sytuacji 
nasilających te objawy. Carl Sutton i Cheryl Forrester 
pokazują, jak dzieci i młodzież z mutyzmem przeżywają 
doświadczenie lęku, nękania, wstydu i poczucia 
odmienności. Wydaje mi się, że dla rodziców, 
wychowawców i terapeutów mających do czynienia ze 
współczesnym systemem edukacyjnym, tak bardzo 
skoncentrowanym na wynikach i pomijającym 
emocjonalność uczniów, będzie to szczególnie ważna                    
lektura”  

                                               – dr Agnieszka Kossowska 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejszy wrzesie ń świata : kronika 
niezauwa żonego ludobójstwa na Rohingach / Marek 
Rabij. - Warszawa : WAB - Grupa Wydawnicza 
Foksal, 2019. 

w   62371 
Wstrząsający reportaż o najbardziej prześladowanej 
mniejszości świata. We wrześniu 2017 r. represje wobec 
ludu Rohinga przybrały kształt starannie zaplanowanej     
i przeprowadzonej z zimną krwią czystki etnicznej,         
w których śmierć poniosło co najmniej dwadzieścia pięć 
tysięcy osób, a setki tysięcy zmuszono do ucieczki. 
Marek Rabij, autor głośnego reportażu Życie na miarę. 
Odzieżowe niewolnictwo oraz dziennikarz „Tygodnika 
Powszechnego”, na początku 2018 r. poleciał do 
Bangladeszu, gdzie przy granicy z Mjanmą                     
w największym obozie dla uchodźców na świecie 
wegetuje dziś blisko milion ocalałych z pogromu 
Rohingów. W kolejnych miesiącach wracał tam jeszcze 
kilkakrotnie, by dokładniej przyjrzeć się warunkom         
w obozach i wysłuchać kolejnych opowieści.  

 

 



Nauczyciel mentor : zbuduj klas ę marzeń / Marzena 
Kud, Barbara Lew. - Warszawa : Difin, 2019. 

w   62372 
Manager, mentor czy przywódca – jaką rolę przyjmujesz 
w klasie? Książka jest pierwszą pozycją na rynku 
przekładająca wiedzę biznesową z zakresu budowania 
zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi na grunt 
szkolny. Idea książki zakłada, że nauczyciel może 
zbudować w klasie silny zespół wykorzystując potencjał   
i zasoby uczniów, swoje umiejętności przywódcze            
i w sposób atrakcyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić 
chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budowaniu 
autorytetu nauczyciela, ustalania zasad współpracy        
z uczniami i rodzicami i zarządzaniu emocjami. Dzisiaj 
nauczyciele wychodzą ze studiów nieprzygotowani do 
rozmów z rodzicami, trudnych sytuacji z uczniami, nie są 
wyposażeni w umiejętności trenerskie pozwalające im 
prowadzić lekcje w atrakcyjny sposób, co pozwoliłoby 
zwiększyć wyniki edukacyjnie uczniów. Poradnik 
zawiera rozmaite case study i narzędzia 
zaimplementowane ze świata biznesu, ułatwiające 
motywację   uczniów,   wyrabianie    dobrych   nawyków,  

                                                              radzenie sobie w trudnych sytuacjach.  
 
 
 
 
 
 

Nie ma złej pogody na spacer : tajemnica 
szwedzkiego wychowania dzieci / Linda Åkeson 
McGurk ; przeło żyła Izabella Mazurek. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2018. 

w   62373 
Stare skandynawskie porzekadło mówi, że nie ma złej 
pogody, są tylko źle dobrane ubrania.         W Polsce 
jeszcze niedawno zwykło się mawiać, że dzieci dzielą 
się na czyste i szczęśliwe. Kiedy Linda Åkeson, 
szwedzka blogerka i dziennikarka, wyszła za mąż za 
Amerykanina i przeprowadziła się do stanu Indiana, nie 
mogła uwierzyć, że mieszkańcy kraju o tak 
oszałamiająco pięknej i bogatej przyrodzie do tego 
stopnia utracili więź z naturą. Kiedy urodziły się jej 
dzieci, postanowiła – wbrew presji społecznej – 
wychować je tak, jak niegdyś wychowano ją. Nie ma złej 
pogody na spacer to zapis tych zmagań – oparty na 
osobistej historii poradnik. Osobista historia, przydatne 
rady, opinie specjalistów, wyniki najnowszych badań        
i inspirujące przykłady z życia – oto, co znajdzie w tej 
książce każdy obecny i przyszły świadomy rodzic. 

 
 



Niska samoocena u dzieci : praktyczny poradnik dla 
specjalistów i rodziców / Margot. - Sopot : Gda ńskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2019. 

w   62374 
Dzieci powinny dorastać w miłości, w poczuciu, że są 
akceptowane i szanowane, że są wyjątkowe takie, jakie 
są. Dostarczenie przez rodziców odpowiednich wzorców 
zachowań i wsparcia jest konieczne do utrwalenia 
pozytywnych postaw. Dzieci z niską samooceną czują 
się bowiem nieważne, nie lubią siebie, wciąż mają 
poczucie, że nie są wystarczająco dobre. Pozwalają się 
źle traktować lub gnębią innych, ponieważ czują się 
bezwartościowe. Mogą też być bardziej podatne na 
zaburzenia psychiczne, w tym depresję. Dzięki tej 
książce: zrozumiesz dziecięce poczucie braku wartości; 
dotrzesz do źródeł niskiej samooceny dziecka; 
rozpoznasz emocje, które kryją się za jego „trudnym” 
zachowaniem; dowiesz się, jak rozmawiać z dzieckiem, 
by pomóc mu przepracować problemy; ułatwisz dziecku 
nazwanie niewypowiedzianych uczuć; nauczysz dziecko 

wyrażania własnych emocji i opinii; wzmocnisz poczucie własnej wartości dziecka. 

 
 
 
 
 
 
 

Od Auschwitz do Ameryki : niezwykła historia 
polskiego pływaka / Katrina Shawver. - Pozna ń : 
Replika, [copyright 2019]. 

w   62375 
Wojenna zawierucha uczyniła życie utalentowanego 
sportowca Henryka Zgudy pasmem tragicznych              
i szczęśliwych zdarzeń, które złożyły się na niezwykłą 
epopeję. Zguda zaczyna swą opowieść od 
przedwojennego Krakowa. Mówi o życiu w ubogim domu 
koło dworca, o beztroskiej młodości i o sportowym 
współzawodnictwie. A potem wybuchła wojna i Zguda, 
oskarżony o działalność polityczną, rozpoczął więzienną 
wędrówkę po obozach. Podkreśla, że mógł zginąć 
wielokrotnie i że przeżył cudem, często dzięki 
napotkanym przyjaciołom. Życie sportowca we 
wczesnym PRL-u nie było złe, ale gdy system zaczął 
zaciskać pętlę, lepiej było uciec. I tak zaczął się 
amerykański etap historii Henryka. Jego dzieje spisała 
Katrina Shawver – dziennikarka, która poznała go 
przypadkiem. Historia polskiego więźnia wydała się jej 
tak fascynująca, że postanowiła napisać swoja  pierwszą  

                                                              książkę, za którą otrzymała rozliczne nagrody. 
 
 



Odwrócona relacja : kiedy problemy rodziców 
zabieraj ą dzieci ństwo / Margot Sunderland ; 
przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz ; ilustracje: 
Nicky Armstrong. - Wydanie pierwsze w j ęzyku 
polskim. - Sopot : GWP, 2019. 
w   62376 
Wszystkie dzieci potrzebują regulacji emocjonalnej ze 
strony rodziców. Zwłaszcza gdy doświadczają silnych 
emocji. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest to, by 
wysłuchać dziecko, a także pomóc mu zrozumieć             
i opanować jego uczucia. Jest to naturalne zadanie 
rodziców. Autorka wyjaśnia, że rodzice zaabsorbowani 
własnymi sprawami nie są w stanie skutecznie 
zaspokajać potrzeb relacyjnych i emocjonalnych swoich 
dzieci. Napięcia i trudności rodzica stają się wówczas 
napięciami i trudnościami dziecka, a dom przestaje być 
ostoją ciepła i spokoju. Książka pomoże w pracy              
z dziećmi, których spokój i rozwój emocjonalny są 
zagrożone w wyniku problemów trapiących ich rodziców, 
takich jak: zaburzenia psychiczne, przewlekła choroba, 
uzależnienie   od   alkoholu   lub   narkotyków,   przemoc  

                                                              i agresja, separacja lub rozwód. 
 
 
 
 
 
 
 

Opowie ść podr ęcznej / Margaret Atwood ;                  
z angielskiego przeło żyła Zofia Uhrynowska-Hanasz. 
- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2017. 

w   62377 
Wstrząsająca antyutopia o piekle kobiet. Świat jak             
z najgorszego koszmaru, gdzie reżim i ortodoksja są 
jedynym prawem. Freda jest Podręczną w Republice 
Gilead. Może opuszczać dom swojego Komendanta        
i jego Żony tylko raz dziennie, aby pójść na targ, gdzie 
wszystkie napisy zostały zastąpione przez obrazki, bo 
Podręcznym już nie wolno czytać. Co miesiąc musi 
pokornie leżeć i modlić się, aby jej zarządca ją zapłodnił, 
bo w czasach malejącego przyrostu naturalnego tylko 
ciężarne Podręczne mają jakąś wartość. Ale Freda 
pamięta jeszcze, choć wydaje się to nierealne, że kiedyś 
miała kochającego męża, wychowywali córeczkę, miała 
pracę, własne pieniądze i mogła mówić. Ale tego świata 
już nie ma... 

 
 
 
 

 
 



Oskar i pani Ró ża / Eric-Emmanuel Schmitt ; tł. 
Barbara Grzegorzewska. - Wydanie 2. - Kraków : 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. 

w   62378 
Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia       
i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar 
leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Wtedy na 
jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która ma za 
sobą karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście            
z każdej sytuacji... 

Oskar i pani Róża to jedna z najpiękniejszych                   
i najsłynniejszych powieści Erica-Emmanuela Schmitta, 
znakomitego francuskiego pisarza, wyróżnionego           
w 2010 roku Le Prix Goncourt de la Nouvelle. Książkę 
uzupełnia niezwykły prezent. Zawiera ona niezwykle 
osobistą przedmowę w formie listu napisaną specjalnie 
do polskich czytelników. Autor zdradza w nim, co 
skłoniło go do opowiedzenia niezwykłej historii Oskara     
i jak zmieniła ona jego życie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografi ą : 
zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudno ściami 
w nauce pisowni polskiej : ró żnicowanie głosek "i" 
oraz "j" / Joanna Baran. - Gda ńsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2010. 

w   62379 
Zeszyt ten został przygotowany dla uczniów klas 
trzecich lub wyższych, którzy mają problemy                   
z różnicowaniem głosek miękkich i zmiękczonych. Na 
początku zeszytu znajduje się poradnik dla osoby 
prowadzącej zajęcia wyrównawcze, w którym znajduje 
się między innymi opis ćwiczeń oraz porady dotyczące 
korzystania z książki. Częścią zasadniczą publikacji są 
różnego typu ćwiczenia polegające na uzupełnianiu luk 
w wyrazach, dzieleniu wyrazów na sylaby oraz łączeniu 
sylab w wyraz. Zgromadzenie dużej liczby przykładów 
oraz podzielenie materiału na małe partie ułatwia 
opanowanie danej trudności ortograficznej. Na końcu 
umieszczono także krótkie dyktanda. 
 
 

 
 
 



Potrzeby emocjonalne dziecka : praktyczny poradnik 
dla rodziców i specjalistów / John Philip Louis, 
Karen McDonald Louis. - Sopot : Gda ńskie 
Wydawnictwo Pedagogiczne, 2019. 

w   62380 
Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim 
dzieciom miłość, troskę i zrozumienie. Oczywiście nie 
ma idealnych ojców ani idealnych matek - wszyscy 
popełniają błędy, powielają schematy ze swojego 
dzieciństwa i mimo dobrych chęci czasem postępują 
niewłaściwie. Dzieci nie potrzebują jednak rodziców 
perfekcyjnych - potrzebują rodziców, którzy je szanują, 
słuchają ich oraz próbują je zrozumieć. Jak zadbać        
o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Autorki 
swoją filozofię mądrego wychowania opierają na 
przekonaniu, że najważniejsze jest zaspokajanie 
podstawowych potrzeb emocjonalnych, do których 
należą: przywiązanie i akceptacja, zdrowa autonomia       
i kompetencje, realistyczne granice, realistyczne 
oczekiwania oraz wartości duchowe i wspólnota. Autorzy 
przekonują, że zaspokojenie tych potrzeb  jest  kluczowe  

                                                              dla prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka.  
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole w sytuacji trudnej : zd ążyć z pomoc ą / 
redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : 
Difin, 2019. 

w   62381 
Książka przedstawia problemy związane z rozwojem       
i wychowaniem małego dziecka oraz sytuacje trudne,      
z którymi może spotkać się nauczyciel w przedszkolu, 
m.in.: nieśmiałość i lęk dziecka, niejadki, rozwód 
rodziców, niepowodzenia w nauce matematyki, 
zaburzenia emocjonalne i nerwicowe, przemoc              
w rodzinie, dziecko z zespołem Downa. Książka 
przeznaczona jest dla nauczycieli małych dzieci oraz dla 
rodziców.Czytelnicy znajdą w niej teoretyczne podstawy 
dotyczące omawianych problemów, praktyczne rady        
i wskazówki metodyczne oraz przykłady zabaw, 
utworów i ćwiczeń, które można wykorzystać do pracy    
z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 
 
 
 
 

 
 
 



Psie troski / Tom Justyniarski ; ilustracje Anna 
Nalewajko. - Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 
2019. 

w   62382 
Psie troski to poruszająca historia przyjaźni chłopca         
i psa. Betty spotkał ciężki los, zaniedbywana i bita przez 
poprzednich właścicieli trafia do schroniska, skąd 
zabiera ją dziesięcioletni Adaś. Książka opowiada          
o trudnej przyjaźni, która musi pokonać głębokie 
zranienia. Wspaniała lektura dla dzieci uczy, czym jest 
szacunek dla zwierząt, pokazuje, jak dbać o swojego 
pupila, udowadnia, że zwierzęta czują tak samo jak 
ludzie. Psie troski zajęły 1. miejsce w rankingu 
dziesięciu najlepszych książek dla dzieci ogłoszonym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pięknie 
ilustrowane wydanie spodoba się każdemu dziecku         
i zachęci do pouczającej i wzruszającej lektury. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / 
redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra 
Lewandowska-Walter. - Warszawa : Difin, 2019. 

w   62383 
Monografia składa się z opracowań wielu polskich 
psychologów, mających duże doświadczenie                 
w badaniach nad różnymi problemami życia 
małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych 
autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na 
specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały 
w trzech następujących obszarach tematycznych: 
relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian 
społecznych, relacje rodzinne w kontekście rozwoju 
indywidualnego oraz relacje rodzinne w kontekście 
zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania 
pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej 
perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej 
wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność                      
i wielorakość uwarunkowań. 

 
 
 
 
 



Pułapka nadopieku ńczości : czy wyrz ądzamy 
krzywd ę swoim dzieciom, staraj ąc si ę za bardzo? / 
Julie Lythcott-Haims. - Słupsk ; Warszawa : 
Wydawnictwo Dobra Literatura, 2018. 

w   62384 
W zasadzie od początku rozumiemy, że dziecko to 
indywidualna jednostka, ale jednocześnie chcemy, aby 
swój pierwszy krok postawiło w miejscu, w którym my 
zostawiliśmy nasz ostatni. Chcemy je wspierać, aby 
czerpało z tego, co wiemy i co możemy mu zapewnić. 
Chcemy, aby sięgało po dyscypliny, dzięki którym 
będzie mogło się rozwijać, i korzystało z okazji, które 
zmaksymalizują jego możliwości. Chcemy je wspierać 
na każdym zakręcie życia – bez względu na cenę. Czy 
jednak ich nie krzywdzimy, starając się za bardzo? 
Pułapka nadopiekuńczości to książka o rodzicach, 
którzy przesadnie angażują się w życie swoich pociech. 
O miłości i lęku ukrytych pod nadmiernym 
zaangażowaniem. I o tym, jak możemy pomagać 
naszym dzieciom osiągać więcej sukcesów, stosując 
inne podejście wychowawcze.  

 
 
 
 
 
 
 

Rachunek kosztów ksi ęgowego i controllera / Michał 
Chalastra. - Wrocław : Marina, copyright 2018. 

cz   62385 
We współczesnych organizacjach gospodarczych 
budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi 
zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie 
musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja 
przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można 
połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie 
się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko 
konkurować. Zawiera ona: identyfikację kosztów na 
potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, zakres 
rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby 
budżetowania, rozliczanie kosztów działalności 
przedsiębiorstwa, koszty niewykorzystanego potencjału 
przedsiębiorstwa i ich rozliczenie, integrację rachunku 
kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem. Książka 
zawiera przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, 
rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz studia przypadków    
z  różnych  branż   dotyczące   dostosowania   rachunku  

                                                               kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie.  
 
 
 



Radzenie sobie młodzie ży w sytuacjach trudnych / 
Danuta Borecka-Biernat, Paweł Kurtek, Agata 
Woźniak-Krakowian. - Warszawa : Difin, Copyright 
2018. 

w   62386 
Książka stanowi istotny głos w dyskusji nad 
uwarunkowaniami, specyfiką, sposobami 
przezwyciężania i skutkami sytuacji trudnych, które są 
udziałem młodzieży.  

Umożliwi ona pogłębienie refleksji nad znaczeniem 
sytuacji trudnych, ich istotą, poszukiwaniem sposobów 
konstruktywnego rozwiązywania tych sytuacji przez 
młodzież. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym 
dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć                     
z godno ścią / Adele Faber i Elaine Mazlish. - Pozna ń 
: Media Rodzina, copyright 2017. 

w   62387 
Autorki bestsellerowej serii „Jak mówić...” tym razem 
opowiadają o problemach związanych ze 
współzawodniczeniem rodzeństwa o miłość i uwagę 
rodziców. Konflikty między rodzeństwem należą do 
codzienności każdej rodziny. Adele Faber i Elaine 
Mazlish pokazują, jak w najlepszy sposób podejść do 
sporów, by z rozwiązania skorzystały nie tylko dzieci, 
ale i ich rodzice. Autorki piszą o napięciach, jakie rodzi 
rywalizacja kierowana zazdrością, żalem czy osobistymi 
rozczarowaniami i co dobrego, a co złego wnosi ona      
w życie każdej rodziny. Podsuwają pomysły, jak 
podchodzić do takich kwestii, by zapewnić każde            
z dzieci, że jest kochane, bezpieczne i wyjątkowe,          
a jednocześnie stworzyć podwaliny przyszłych więzi         
i bliskich stosunków między rodzeństwem. 

 

 

 

 



Rodzicielstwo przez zabaw ę / Lawrence J. Cohen ; 
przeł. Anna Rogozi ńska. - Wydanie 2. - Warszawa : 
Wydawnictwo Mamania, 2012. 

w   62388 
Rodzicielstwo przez zabawę to nie tylko tytuł książki, ale 
przede wszystkim zupełnie nowa koncepcja budowania 
relacji w rodzinie. To odkrywcze spojrzenie na rolę 
zabawy w życiu dziecka – nie tylko jako sposobu 
spędzania czasu, ale przede wszystkim jako środka do 
wzmocnienia pewności siebie, poznawania świata, 
komunikowania się, radzenia sobie z codziennymi 
stresami. Uznany amerykański psychoterapeuta 
Lawrence J. Cohen pokazuje, jak poprzez zabawę 
możemy włączyć się w świat dzieci, pomóc im                
w wyrażaniu emocji, nauczyć współpracy bez walki         
o władzę – i oczywiście świetnie się przy tym bawić! Po 
Rodzicielstwo przez zabawę powinni sięgnąć zarówno ci 
rodzice, którzy kochają dziecięce zabawy, jak i ci, którzy 
potrzebują skutecznego narzędzia do radzenia sobie      
z codziennymi trudami wychowawczymi. To także 
znakomita pozycja dla nauczycieli i opiekunów – 

wspaniale pokazuje, jak zabawa może pomóc kształtować relacje w grupie. 

 

 
 
 
 
 
 

Rodzina wobec zagro żeń, rodzina wobec szans : 
socjopsychopedagogika rodziny : studium rodziny 
pełnej / Ewa Kiliszek. - Wydanie pierwsze. - 
Warszawa : Difin, 2019.  

w   62389 

Człowiek przychodzi na świat w rodzinie. Od niej            
w ogromnej mierze zależy poczucie szczęścia                 
i spełnienia oraz jakość funkcjonowania człowieka          
w różnych rolach. Prezentowana publikacja to 
interesujące studium rodziny wieloproblemowej, 
obrazujące jej psychologiczną i socjopedagogiczną 
charakterystykę. Autorka w swoich badaniach 
skoncentrowała się na rodzinach pełnych, które               
z powodu licznych problemów, jakie w nich 
występowały, na mocy orzeczenia sądu zostały oddane 
pod nadzór kuratorów sądowych. Praca dostarcza 
bardzo wielu interesujących wyników, które mogą być 
wykorzystane przy opracowywaniu programów 
służących poprawie funkcjonowania rodzin 
wieloproblemowych. 

 
 



Skazy na pancerzach : czarne karty epopei Żołnierzy 
Wykl ętych / Piotr Zychowicz. - Wydanie 1. (dodruk). - 
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

w   62390 
Płonące wioski i masowe egzekucje. Grabieże i gwałty. 
Zabójstwa niewinnych cywilów i jeńców. Niektórzy 
Żołnierze Wyklęci naprawdę dopuszczali się takich 
zbrodni. Dla jednych „Łupaszka”, „Bury”, „Ogień” czy 
„Wołyniak” to wielcy narodowi bohaterowie, ale dla 
innych – mordercy ich bliskich. Skazy na pancerzach to 
pierwsza książka, która przedstawia czarne karty z 
epopei Żołnierzy Wyklętych. Napisana bez przemilczeń   
i lukrowania rzeczywistości charakterystycznych dla 
części polskiej literatury historycznej. Napisana bez 
znieczulenia. Na jej kartach znalazły się szokujące 
zeznania świadków i drastyczne opisy mordów. Piotr 
Zychowicz nie ma wątpliwości – Żołnierze Wyklęci 
walczyli z niebywałą odwagą o słuszną sprawę. Nie 
oznacza to jednak, że należy ukrywać przed opinią 
publiczną niewygodne fakty, które ich dotyczą. Historia 
bowiem nigdy nie jest czarno-biała... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spokojni rodzice, szcz ęśliwe dzieci : blisko ść 
zamiast krzyku / Laura Markham ; przeło żyła 
Katarzyna Rosłan. - Warszawa : Agora, 2018. 

w   62391 
Czy krzyczycie czasem na dziecko, choć wcale tego nie 
chcecie? Zależy wam na tym, by lepiej zrozumieć 
własne emocje i emocje dziecka? Marzycie                    
o wychowaniu bez uciekania się do takich metod jak 
groźby, przekupstwa czy kary? Metoda dr Laury 
Markham, oparta na najnowszych badaniach 
dotyczących rozwoju mózgu i ogromnym doświadczeniu 
w pracy z rodzicami, jest równie prosta, co skuteczna. 
Jej główne założenie brzmi: nawiąż i utrzymuj łączność 
emocjonalną z dzieckiem, a dzięki temu zbudujesz         
z nim bliską relację. Książka zawiera: praktyczne 
rozwiązania, konkretne rady i krótkie wskazówki, 
przetestowane na dzieciach gotowe zwroty 
przeznaczone, do komunikacji z maluchami w różnym 
wieku, instrukcje do zastosowania w sytuacjach 
kryzysowych, informacje z zakresu psychologii dziecka.  

 
 
 



Sukces wychowania : jak budowa ć dobre relacje      
w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów             
i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. - Warszawa : 
Difin, 2018. 

w   62392 
Czy chcesz podjąć wyzwanie, jakim jest zbudowanie 
zgranego i skutecznego zespołu? Zastanawiasz się, jak 
poradzisz sobie w roli początkującego lidera i mentora? 
Dzięki tej książce wszystko stanie się łatwe i oczywiste. 
Dowiesz się, jak osiągać sukcesy zawodowe jako 
nauczyciel, trener czy pedagog. Na tych stronach 
znajdziesz gotowy sposób, jak krok po kroku przejść 
przez planowanie, realizację oraz ewaluację swoich 
działań tak, by były one skuteczne! Znajdziesz tu 
konkretne narzędzia, najważniejsze informacje                
i pozytywną energię. Trzymasz w rękach sprawdzony 
przepis na sukces wychowania. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tajemnica Floriana / Chava Nissimov ; ilustracje: 
Marianna Raskin ; przekład: Anna Klingofer-
Szostakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Tadam - 
Część Grupy Wydawniczej Vectio, 2019. 

w   62393 
Florian ma tajemnicę. Jest nią Ewa, pięcioletnia 
Żydówka, którą jego rodzina ukrywa w swoim domu. 
Trwa druga wojna światowa. To ciężki, przerażający 
czas. Chłopiec chciałby spotkać się z przyjaciółmi, lecz 
od przybycia dziewczynki nie może się z nimi widywać. 
Trudno mu pogodzić się z rozłąką z rówieśnikami, 
zwłaszcza z ukochaną Kamilą. Powoli jednak pomiędzy 
Florianem a małą Ewą tworzy się wyjątkowa więź. On 
jest dla niej trochę jak starszy brat, ona zaś, przez swą 
dziecięcą niewinność, daje mu ważną lekcję życia – 
uczy go, jak kochać i chronić. Tajemnica Floriana to 
przełomowa książka autorstwa ocalonej z Zagłady, 
przedstawiająca wojenne doświadczenia z perspektywy 
polskiego dziecka w chrześcijańskiej rodzinie. To 
opowieść o odwadze i ocaleniu, i o relacjach, które 
mogą rozkwitnąć nawet w najgłębszym mroku. 
Wzruszającą wizualną oprawę nadają historii Floriana      
i Ewy ilustracje Marianny Raskin. 



Terapia zaj ęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. - 
Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, 2018. 

w   62394 
Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz 
kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające 
prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko 
pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb 
konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość 
uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych,     
a przez to przeciwdziałać dyskryminacji oraz 
wykluczeniu społecznemu. Publikacja przedstawia treści 
zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty 
zajęciowego w Unii Europejskiej. Została przygotowana 
z myślą o studentach kierunków terapia zajęciowa oraz 
fizjoterapia. Będzie również przydatna dla psychologów, 
pedagogów i asystentów osób niepełnosprawnych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terapia zaj ęciowa dzieci / Aleksandra Kulis, Urszula 
Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz. - 
Wydanie I. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, 2019. 

w   62395 
Książka w kompleksowy sposób przedstawia 
problematykę zajęciowości wśród najmłodszych               
i szeroko omawia zarówno teoretyczne jak i praktyczne 
aspekty pracy terapeuty zajęciowego z osobami w wieku 
rozwojowym. W podręczniku omówiono 
niepełnosprawność wieku rozwojowego oraz etapy 
rozwoju dziecka. Przedstawiono użyteczne w pracy 
terapeuty zajęciowego narzędzia oceny. Szczególnie 
szeroko przedstawione zostały obszary interwencji 
terapeuty zajęciowego m.in.: kontrola motoryczna, 
umiejętności manualne, I ADL, integracja sensoryczna, 
wzrok, słuch, interakcje społeczne, karmienie, 
komunikacja, zabawa, umiejętności grafomotoryczne       
i pisanie, pomoce techniczne. Ważną częścią 
podręcznika  są  przykłady  interwencji  terapeutycznych     

                                                              u dzieci, które wzmacniają jego wartość merytoryczną.  
 
 
 
 



Terapia zaj ęciowa osób z niepełnosprawno ścią 
intelektualn ą / redakcja naukowa Edyta Janus ; 
autorzy Aneta Bac, Edyta Janus, Agnieszka 
Smrokowska-Reichmann, Agnieszka Żychowicz, 
Paweł Żychowicz. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, 2019. 

w   62396 
Przedstawiamy pierwszą w języku polskim publikację 
poruszającą w sposób kompleksowy problematykę 
terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną W książce poruszono teoretyczne aspekty 
niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazano 
obszary funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz możliwości wspierania tych osób jakie 
daje terapia zajęciowa. Szerzej omówiono m.in. terapię 
zajęciową osób z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną oraz dzieci z zespołem Downa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terapia zaj ęciowa w dysfunkcjach narz ądu ruchu / 
redakcja naukowa Aneta Bac. - Wydanie I. - 
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. 

w   62397 
Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą 
schorzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, 
należy sięgać po zróżnicowane środki terapeutyczne. 
Jedną z metod, która stanowi niezbędny element 
właściwie prowadzonej rehabilitacji oraz potrafi 
znacząco podnieść jakość życia osoby chorej nawet      
w sytuacji, gdy walczy ona z chorobą postępującą           
i niewyleczalną, jest terapia zajęciowa. Podręcznik ten 
jest kolejną pozycją z serii „Terapia zajęciowa”, tak jak 
poprzednie, opracowaną przez praktyków i zarazem 
nauczycieli akademickich. Ta bogato ilustrowana 
publikacja kompleksowo przedstawia teoretyczne            
i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego           
z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu, pokazuje 
możliwości i sposoby pracy, zawiera krótką 
charakterystykę wybranych schorzeń narządu ruchu 
oraz opis towarzyszących im typowych objawów.  

 
 
 
 



Terapia zaj ęciowa w geriatrii / Edyta Janus, Aneta 
Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska-
Reichmann. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, 2017. 

w   62398 
Opieka nad osobami starszymi jest wyzwaniem 
teraźniejszości. Terapia zajęciowa umożliwia właściwe 
ich wspieranie w zakresie wykonywania znaczących dla 
nich zajęć oraz podnoszenie jakości życia. Podręcznik 
został opracowany przez doświadczonych praktyków       
i zarazem nauczycieli akademickich. Autorzy                  
w przystępnej i syntetycznej formie prezentują 
możliwości oraz sposoby pracy terapeuty zajęciowego     
z seniorami. Podręcznik powstał z myślą o studentach 
kierunków terapia zajęciowa oraz fizjoterapia. Będzie 
również pomocny dla psychologów, pedagogów              
i asystentów osób niepełnosprawnych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wczesna diagnoza i terapia zaburze ń autystycznych 
: metoda krakowska / Jagoda Cieszy ńska. - Kraków : 
Centrum Metody Krakowskiej, 2011. 

w   62399 
Książka przeznaczona jest dla logopedów, 
psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów i rodzin 
dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka 
przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące 
spektrum autyzmu, ale przede wszystkim opisuje 
przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać 
mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju 
poznawczego i językowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja 
naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław 
Milewski. - Gda ńsk : Harmonia Universalis, 2018. 

w   62400 
Wczesna interwencja logopedyczna to kolejny tom         
z serii podręczników akademickich „Logopedia XXI 
Wieku”. W ostatnich latach nastąpił wzrost 
zainteresowania problematyką wczesnej interwencji 
logopedycznej, czego jedną z przyczyn stały się 
regulacje prawne, stwarzające możliwości zatrudniania 
logopedów, specjalizujących się w diagnozie i terapii 
dziecka od okresu noworodkowego. Przygotowana 
pozycja jest kierowana do osób, które tematyką tą są 
zainteresowane i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na 
temat etiologii zaburzeń rozwojowych, ich 
charakterystyki oraz przebiegu, a także metod pracy 
stosowanych w szeroko pojętej terapii tej najmłodszej 
grupy logopedycznych podopiecznych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Witamina N / Richard Louv ; [tł. Dorota Skowro ńska]. 
- Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 
2016. 

w   62401 
Richard Louv w swoim bestsellerze Ostatnie dziecko 
lasu zwrócił uwagę na wyobcowanie współczesnych 
dzieci ze środowiska naturalnego i wprowadził do 
debaty termin „zespół deficytu natury”. Udowodnił, że 
mocna więź z naturą ma ogromny wpływ na dzieci – 
wzmacnia potencjał intelektualny, kreatywność                 
i zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. Teraz 
pokazuje, jak praktycznie dokonać prawdziwej zmiany   
w swoim życiu. Witamina N pomoże odzyskać naturalną 
radość z kontaktu z przyrodą. To jedyny w swoim 
rodzaju praktyczny przewodnik nie tylko dla 
zaniepokojonych rodziców, ale też dla wszystkich tych, 
którzy szukają pomysłów na przywrócenie dzieciom 
możliwości nieskrępowanego kontaktu z przyrodą – dla 
nauczycieli i wychowawców, osób pracujących z dziećmi 
i   dyrektorów     szkół     zainteresowanych     efektywną  

                                                               edukacją  ekologiczną.  Witamina N  to   też  przepis  na  
                                                               świetną zabawę! 
 



 Współczesna terapia zaj ęciowa : od teorii do 
praktyki / Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz 
Kuśnierz, Rafał Bugaj. - Wydanie 1. - Warszawa : 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. 

w   62403 
Podstawy teoretyczne współczesnej terapii zajęciowej. 
Pojęcia i definicje, umiejscowienie terapii zajęciowej       
w naukach o ochronie zdrowia i jej możliwości                
w obszarach prewencji, profilaktyki, promocji zdrowia. 
Przykłady dobrej praktyki, zastosowanie koncepcji ICF, 
a także zasady używania modeli terapii zajęciowej. 
Kompetencje terapeuty warunkujące efekty 
współdziałania z pacjentem wraz z budowaniem 
poprawnych relacji z nim i jego rodziną. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzie ży / pod 
redakcj ą Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-
Kozik. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. 

cz   62404 
Od zdrowia psychicznego dzieci zależy dobra kondycja 
przyszłego społeczeństwa. Nasuwa się więc pytanie,     
w jakim stopniu dorośli dbają o rozwój psychiczny dzieci. 
Sądząc po wzroście wskaźników rozpowszechnienia 
wśród nastolatków zachowań autoagresywnych, 
przestępczości, przemocy rówieśniczej oraz zaburzeń 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
zaburzeń zachowania i emocji, należy sądzić, że nadal 
nie ma adekwatnej do potrzeb dzieci opieki, ani na 
poziomie rodziny, ani instytucji, szkoły i państwa. Żeby 
pomagać dzieciom z zakłóceniami rozwoju 
psychicznego, należy prawidłowo je diagnozować.  

„Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie ważnym 
uzupełnieniem wiedzy z zakresu diagnozy i leczenia 
zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej, nie tylko 
dla lekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą, ale także 
dla  pielęgniarek,  psychologów  i  przedstawicieli  innych  

                                                              zawodów medycznych.” 
                                                                                     - prof.A. Gmitrowicz i prof. M. Janas-Kozik 

 



Zagro żone dorastanie : od rozwoju zaburzonego do 
zrównowa żonego. T. 2 / koncepcja i redakcja 
naukowa Mariusz Z. J ędrzejko, Marek Walancik. - 
Milanówek : CPS - Oficyna Wydawnicza von Velke ; 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Puławy : 
AH im. A. Gieysztora. Wydawnictwo, 2019. 

w   62319/2 
Autorzy ukazują specyfikę współczesności, którą 
nazywają „nowym światem”, w którym socjalizują się       
i doświadczają szczególnej zmienności kontekstowej 
nastolatkowie, dzieci i młodzież. W kryteriach tej 
zmienności znajdują się między innymi: „prawda”, która 
co rusz jest podważana, zniekształcana, 
relatywizowana; „wolność”, która nieodmiennie pulsuje 
pomiędzy wolnością do... i wolnością od... oraz 
nieoczywistość, nieodgadnioność najbliższej przyszłości 
naznaczonej niebywałym tempem zmian, choćby           
z powodu wpadania w infostrady, rwące w szaleńczym 
tempie megabajtów informacji, komunikatów, wzorców    
i antywzorców. Opracowanie cechuje aktualność,          
a   także    troska    o    wyniki    młodzieńczej    brawury,  

                                                               zagubienia i niepewności.  
 
 
 
 
 
 

Zagubieni w szkole : jak odkry ć źródła szkolnych 
trudno ści dziecka i pomóc mu je przezwyci ężyć / 
Ross W. Greene. - Warszawa : Wydawnictwo 
Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2019. 

w   62406 
Szkoła ma problem z dzieckiem. Rodzice mają problem 
ze szkołą. W tym wszystkim jest dziecko – coraz 
bardziej sfrustrowane i przygniecione nadmiarem 
wymagań, nie jest w stanie efektywnie wykorzystać 
swojego potencjału. Zbyt często nauczyciele podejmują 
desperackie próby wpłynięcia na zachowanie dziecka 
poprzez zwiększenie wymagań i represji. To nie działa. 
Dr Ross W. Greene, pokazuje, dlaczego tradycyjne 
szkolne metody dyscyplinowania dzieci nie sprawdzają 
się we współczesnej szkole. Oferuje skutecznie 
działający model rozwiązywania problemów przez 
współdziałanie – rodziców, szkoły i dziecka, a także: 
narzędzia do identyfikacji problemów i eliminowania ich 
przyczyn, wyraźne wskazówki, jak radykalnie poprawić 
komunikację z dziećmi i zmniejszyć ilość trudnych 
zdarzeń, wraz z wieloma konkretnymi przykładami, 
praktyczne   porady   dotyczące   udanego    planowania   

                                                              i współpracy między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 
 



Zwykła ksi ążka o tym, sk ąd si ę bior ą dzieci / Alicja 
Długoł ęcka ; ilustrowała Anna Moderska. - Wydanie 
2. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

w   62407 
„Historia tej książki rozpoczęła się wtedy, kiedy 
zaprzyjaźnione ze mną przedszkolaki zaczęły pytać 
swoich rodziców: Skąd ja się wzięłam na tym świecie? 
Zauważyłam, że niektórzy dorośli wpadali wtedy w jakąś 
dziwną i niezrozumiałą panikę. I właśnie dlatego 
postanowiłam napisać książkę o tym, skąd się biorą 
dzieci – najzwyklejszą jak się da! Książka składa się      
z zasłyszanych i prawdziwych rozmów ze znajomymi 8-, 
9- i 10-latkami, bez żadnej cenzury! Zapraszam do 
lektury” – Alicja Długołęcka – autorka książek dla 
dorosłych, edukatorka psychoseksualna, doktor nauk 
humanistycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Żołnierze wykl ęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza Rytm, [2012]. 

w   62408 
Opowieść o działającym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu 
„Orlika”, które po zakończeniu działań wojennych podjęło 
zbrojną walkę przeciw sowietyzacji Polski. Epopeja 
oddziału „Orlika” pokazana została na szerszym tle 
działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie 
niepodległościowe. 

 „Dziś po upływie przeszło pół wieku od tamtych 
wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tych 
dowódców i żołnierzy AK, którzy mimo tak 
beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli ze 
swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski 
nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy 
broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki. Już tylko    
w imię obrony własnej żołnierskiej godności”.  

                                                                      Jerzy Ślaski 

 

 
 
 
 
 



w – ksi ążka dost ępna w wypo życzalni 

cz – ksi ążka dost ępna w czytelni 

 
 

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

 
 
 
 
Żródła opisów i zdj ęć okładek: 
 
https://www.azymut.pl/ 
https://bonito.pl/ 
https://www.edukacyjna.pl 
https://ksiegarnia.pwn.pl/ 
https://www.gwp.pl/ 
https://www.znak.com.pl/ 
https://www.impulsoficyna.com.pl/ 
https://www.gandalf.com.pl/ 
https://merlin.pl/ 
https://livro.pl/ 
https://aros.pl/ 
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