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(Nie)grzeczni? : codzienne sytuacje widziane oczami  
rodzica i dziecka : zaskakuj ące, roz śmieszaj ące, 
wprawiaj ące w zadum ę / Małgorzata Bajko, Monika 
Janiszewska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 
2016. 
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Poznaj krainę dziecięcych emocji, reakcji i lęków! Jeśli 
jesteś rodzicem, w pół słowa zrozumiesz wszystkie 
emocje i lęki targające dorosłymi obecnymi na kartach 
tej książki. Trochę trudniej będzie Ci za to pojąć, jak 
myśli i odczuwa Twoje (nie)grzeczne dziecko i na czym 
w ogóle polega ta (nie)grzeczność. Autorki książki, 
pomogą Ci wejść w świat Twojego dziecka i choć na 
chwilę przyjąć jego perspektywę. Wszystkie sytuacje 

opisane w tej książce zdarzyły się naprawdę, a brak porozumienia co do istoty problemu 
spowodował gniew i rozżalenie u obu stron konfliktu. Jednak ponieważ każdej                             
z przedstawionych tu scen towarzyszy szczegółowy zapis emocji i postaw zarówno dziecka, jak 
i dorosłego, a także bezstronna ocena eksperta, zyskujesz niepowtarzalną szansę 
przetestowania “na sucho” podobnych zachowań, by uniknąć błędów w przyszłości. Znajdziesz 
tu kilkadziesiąt anegdot z życia wziętych, absurdalne nieporozumienia i sporą dawkę humoru 
oraz  logikę dziecka – niespodziewaną, lotną, wnikliwą.  

 

Anoreksja i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / 
Beata Szurowska. - Gda ńsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2011. 
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Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat 
zaburzeń odżywiania się : anoreksji i bulimii. Jej 
wyjątkowość polega na tym, że jest oparta nie tylko na 
literaturze, ale także rzetelnych badaniach autorki, która 
mieszkała w domach osób chorych. Dzięki temu mogła 
poznać codzienne życie tych rodzin, ich obawy, myśli, 
zwyczaje, by w tej książce ukazać anoreksję i bulimię     
z perspektywy osób, których te choroby dotyczą. Jest 
więc w niej tragizm, rozpacz, załamanie i bezradność, 
ale także perspektywa powrotu do zdrowia oraz 
normalnego życia i jedzenia. 

 



Arteterapia : scenariusze zaj ęć / Anna Pikała, 
Magdalena Sasin. - Łód ź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.   
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Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów    
i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, 
chcących wzbogacić swoje zajęcia o elementy 
arteterapii. Znajdują się tu kompletne konspekty zajęć 
przeznaczonych dla grup w różnym wieku i na różnych 
etapach edukacji, w szkole i poza szkołą. Proponowane 
zajęcia nakierowane są na rozwój konkretnych 
umiejętności lub przezwyciężanie określonych trudności. 
Konspekty poprzedza rozdział teoretyczny, który 
pozwala na usystematyzowanie i poszerzenie 
wiadomości na temat arteterapii. Autorki żywią nadzieję, 
że publikacja ta przyczyni się do wzbogacenia zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli i pedagogów oraz do 
rozpropagowania pięknej idei arteterapii, którą cechuje 
holistyczne podejście do człowieka 

                                                       

 

 

 

Autodestruktywno ść dzieci i młodzie ży / Beata 
Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019 . 
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Celem książki jest przedstawienie zachowań 
ryzykownych współczesnej młodzieży oraz społeczno-
kulturowych, osobowościowych i fizjologicznych 
determinant rozwijania autodestruktywności w różnej 
postaci. Czas adolescencji, zarówno z uwagi na 
przemiany biologiczne, jak i psychospołeczne, związane 
z formowaniem tożsamości, jest okresem ryzyka dla 
rozwijania niekorzystnych zachowań. Tym samym 
niezwykle istotne jest podejmowanie działań mających 
na celu sprawne wychwycenie niepokojących sygnałów   
i uruchomienie działań pomocowych. Oryginalność 
książki stanowi zebranie najbardziej istotnych zachowań 
autodestrukcyjnych w jednej pozycji, udokumentowanie 
obowiązujących stanowisk teoretycznych najnowszymi 
badaniami, a także spojrzenie na nie okiem ekspertów.  

 



Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, 
Błażej Kmieciak. - Warszawa : Difin, 2019. 
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Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem 
odnoszącym się do problematyki poszanowania praw      
i wolności osób doświadczających zaburzeń 
rozwojowych, zwłaszcza zaburzeń autystycznych. 
Publikacja odnosi się przede wszystkim do problematyki 
prawnej. Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania 
się z takimi zagadnieniami jak ubezwłasnowolnienie, 
niepoczytalność, przymusowa hospitalizacja oraz 
stosowanie przymusu bezpośredniego. Książka jest nie 
tylko źródłem rzetelnej wiedzy wskazującej na prawne     
i praktyczne elementy ochrony godności osób                  
z autyzmem. Jest także swoistym przewodnikiem. 
Czytelnik będzie miał możliwość odniesienia kluczowych 
instytucji prawnych do sytuacji społeczno-klinicznych,        
w jakich znajdują się podopieczni oraz pacjenci               
z autyzmem, a także ich rodziny.  

                                                      

 

 

 

Autyzm na co dzie ń : ponad 150 sprawdzonych 
sposobów post ępowania z dzieckiem ze spektrum 
autyzmu / Alyson Beytien ; tłumaczenie Joanna 
Bilmin-Odrow ąż. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello ńskiego, copyright 2018. 
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Praktyczne porady matki i specjalistki od zaburzeń ze 
spektrum autyzmu. Opierając się na własnych 
przeżyciach, autorka pokazuje, jak można radzić sobie    
z autyzmem w życiu codziennym. W książce 
przedstawiono szeroką gamę problemów i wyzwań,        
z jakimi mogą się spotkać rodzice dzieci ze spektrum 
autyzmu, między innymi specyficzny gust żywieniowy, 
echolalię czy kłopotliwe zachowania w miejscach 
publicznych. Każdemu rozdziałowi poświęconemu 
wybranemu zagadnieniu towarzyszy lista konkretnych 
technik i strategii postępowania. Zawarte w książce 
pomysły oraz wskazówki będą źródłem inspiracji              
i cennej wiedzy dla rodziców i wszystkich mających 
styczność z osobami z ASD. 

 



Bajki, które pomagaj ą odkrywa ć talenty / Begoña 
Ibarrola ; ilustrowała Anne Decis ; przeło żyła 
Katarzyna Okrasko. - Warszawa : Finebooks - Grupa 
Wydawnicza Adamantan, 2018. 
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Wszyscy rodzice pragną, aby ich dzieci rozwijały swoje 
talenty. Jednak uzdolnienia mogą być bardzo różne. 
Według Howarda Gardnera, amerykańskiego 
psychologa, jest dziewięć rodzajów inteligencji. Dzieci 
zostały nimi obdarzone w różnym stopniu. Zadaniem 
dorosłych jest dostrzec i docenić każdą odmianę 
inteligencji dziecka, a następnie pomóc mu ją rozwinąć    
i z niej umiejętnie korzystać. Bajki, które pomagają 
odkrywać talenty należą do cyklu trzech książek 
rozwijających inteligencję emocjonalną u dzieci. Każdy 
rozdział zawiera dwa opowiadania, a opisane sytuacje 
pomagają zwrócić uwagę na różnorodne uzdolnienia ich 
bohaterów. Bajkom towarzyszą wskazówki dla rodziców  

                                                               oraz propozycje wspólnych rozmów, zajęć i zabaw. 
                                                       

 

 

 

Bankowo ść osobista : personal banking, premium 
banking / Rafał Płókarz. - Warszawa : CeDeWu, 2017.   
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Bankowość osobista to zindywidualizowana obsługa 
bankowa osób prywatnych o ponadstandardowym 
potencjale finansowym i/lub opiniotwórczym, świadczona 
przez dedykowanych pracowników bankowych,               
z wykorzystaniem w szczególności rachunku osobistego 
typu premium. W książce zaprezentowano wszystkie 
instrumenty finansowe, które służyć mogą klientowi 
zamożnemu banku do codziennego zarządzania 
finansami osobistymi i długoterminowego planowania 
emerytalnego. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: 
charakterystykę banku i jego klienta; analizę specyfiki 
bankowości osobistej i jej oferty; rachunki bankowe          
i operacje płatnicze; kredyty; produkty inwestycyjne          
i ubezpieczeniowe; karty płatnicze i związaną z tym 
infrastrukturę; oraz inne instrumenty bankowości             
i finansów elektronicznych, w tym najbardziej 
innowacyjne     rozwiązania     technologiczne.    Pozycję  

                                                              wzbogacają najnowsze statystyki i rozwiązania prawne. 
                                                       

 



Bezpiecze ństwo informacji i usług w nowoczesnej 
instytucji i firmie / Andrzej Białas. - Wydanie II -         
1 dodruk (PWN). - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA, 2017. 

cz   62218 

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat 
zapewnienia bezpieczeństwa informacji i usług. Autor 
zapoznaje Czytelnika z podstawowymi pojęciami, 
metodami i narzędziami dotyczącymi bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, ale rozpatrywanego na tle 
bezpieczeństwa w sensie technicznym. Opisuje etapy 
tworzenia systemu bezpieczeństwa oraz jego 
funkcjonowanie – od ewidencjonowania zasobów, przez 
analizę ryzyka, dobór wymagań i zabezpieczeń, 
wypracowanie strategii zapewnienia bezpieczeństwa, do 
procesów wdrożeniowych. Podaje wiele praktycznych 
przykładów, wykazów, list kontrolnych, szablonów           
i wzorów dokumentów, opracowanych na podstawie 
obowiązujących norm i zaleceń.  

                                                       

 

 

 

Bulimia od A do Z : kompendium wiedzy dla 
rodziców, nauczycieli i wychowawców / Dorota 
Mroczkowska. Beata Ziółkowska. - Warszawa : 
"Difin", 2011.  
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Książka jest kompendium podstawowej wiedzy dla 
rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu bulimii; 
szczegółowo zaś jej epidemiologii, symptomatologii, 
mechanizmu, metod leczenia i wspierania chorych. 
Autorki skupiają się w niej na przekazaniu Czytelnikowi 
niezbędnego minimum informacji teoretycznych, jak i 
wskazują na konieczność trenowania i wykorzystywania 
określonych umiejętności praktycznych pomocnych        
w rozpoznawaniu bulimii oraz udzielaniu pomocy 
osobom ujawniającym jej symptomy. Dobry kontakt 
dorosłego z dzieckiem/dorastającym stanowi bowiem 
olbrzymi zasób sprzyjający budowaniu ich wzajemnej 
relacji i efektywności procesu wspierania.  

 

 



Charlie i fabryka czekolady / Roald Dahl ; ilustrow ał 
Quentin Blake ; przeło żyła Magda Heydel ; 
współpraca Wanda Heydel ; opracowanie Agnieszka 
Kania. - Kraków : Znak Emotikon, 2017. 
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Szkolna lektura w nowym przekładzie Magdy Heydel. 

Charlie znajduje Złoty Kupon do fabryki czekolady 
szalonego pana Wonki. Chłopiec nie spodziewa się, że 
trafi do tak fantastycznego świata. Pracują tam małe 
tajemnicze stworzenia, które uwielbiają kakao. Rzeką 
płynie czekolada, a wszystkie rośliny są zrobione ze 
słodyczy. Czy ty też masz ochotę popłynąć landrynkową 
łodzią i spróbować gumy o smaku trzydaniowego 
obiadu? Albo dostać telewizor, z którego można 
wyciągać prawdziwe czekoladowe batoniki? 

Łakomczuchy, przed wami idealna książka na deser! 
Lektura z opracowaniem dla klas 4–6. 

 

 

 

 

Co robi ć, gdy si ę złościsz : techniki zarz ądzania 
złością / Dawn Huebner ; ilustrowała Bonnie 
Matthews ; [tłumaczenie Anna M. Kmiecik]. - Olsztyn  
: Wydawnictwo Levyz, 2018. 
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Zduszenie bądź wyciszenie złości mogą wydawać się 
kuszącym pomysłem, lecz nie są lekarstwem, które 
znajdziesz w tej książce. Złość to bowiem zdrowa            
i naturalna emocja. Humorystycznie zilustrowany 
poradnik psychologiczny dla dzieci Co robić, gdy się 
złościsz nauczy dziecko: samokontroli, technik 
zarządzania złością opartych na terapii poznawczo-
behawioralnej, rozwiązywania konfliktów i znajdowania 
kompromisu, rozpoznawania iskier złości i wydłużania 
lontu złości, bezpiecznego pozbywania się złości z ciała. 
Poradnik zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Mom’s 
Choice Award i rekomendowany jest przez 
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.  

                                                       

 

 



Cudowna podró ż / Selma Lagerlöf ; przekład na 
podstawie wydania angielskiego Adam Zabokrzycki. 
- Wrocław : Siedmioróg, 2017. 
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Ta skandynawska książka została po raz pierwszy 
wydana w 1907 roku i szybko wpisała się do 
światowego kanonu literatury dziecięcej. Jej bohaterem 
jest czternastoletni Nils Holgersson, uwielbiający figle      
i psoty chłopak, wychowujący się na wsi. Pewnego dnia 
Nils odkrywa krasnoludka, którego próbuje złapać            
i zamknąć w klatce. Krasnoludek rzuca na niego czar      
i Nils zostaje zmniejszony do wzrostu skrzata. Musi 
uciekać na grzbiecie gąsiora Marcina przed wrogimi mu 
zwierzętami zagrodowymi, nad którymi wcześniej nieraz 
się znęcał. Dla Nilsa rozpoczyna się pełna przygód 
podróż inicjacyjna w kluczu gęsi lecących do dalekiej 
Laponii. Nowe tłumaczenie Adama Zabokrzyckiego. Po 
raz pierwszy w języku polskim pełna wersja opowieści. 

                                                       

 

 

 

Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie / 
Emilia Kramkowska. - Gda ńsk : Wydawnictwo 
Naukowe Katedra ; Białystok : Universitas 
Bialostocensis, 2016. 
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„Szczególnie należy podkreślić fakt, że poruszane w tej 
książce wątki zostały naświetlone z wielu punktów 
widzenia: osób pracujących z ludźmi starszymi, 
głównych bohaterów – ofiar przemocy oraz samej 
autorki wykorzystującej wiedzę zdobytą                            
z najróżniejszych opracowań. Taka wielowektorowa 
analiza pozwala właściwie wyważyć interpretację i zająć 
w miarę bezstronne stanowisko, co jest jednym               
z ważniejszych wymogów stawianych przed naukowymi 
ekspertyzami”. – prof. Mariusz Zemło 

 

 

 

 

 



Czy musz ę pracowa ć czyli Po co komu pieni ądze? / 
[Romek Pawlak ; ilustracje Magda Burdzy ńska]. - 
[Warszawa] : Juka-91, copyright 2017. 
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W domu rodziny Wójcików zapanowała nieopisana 
radość w związku z awansem taty, a co za tym idzie 
także z podwyżką. Każdy z członków rodziny planuje, na 
co wyda pieniądze, których jeszcze nie ma. I każdy ma 
inny pomysł. Rodzi to mnóstwo zamieszania oraz pytań. 
Czy wszystko można wycenić? Kto ustala jaką wartość 
ma pieniądz? Czy dla każdego taką samą? Zabawną 
historię finansowych perypetii rodziny Wójcików 
uzupełnią przystępne objaśnienia, zabawne rysunki         
i ciekawostki.  

 

 

 

 

 

 

Dwa domy, jedno dzieci ństwo : jak wychowywa ć 
dzieci po rozwodzie / Robert E. Emery ; tłumaczył 
Krzysztof Puławski. - Pozna ń : Media Rodzina, 
copyright  2018. 
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Dzieci mają tylko jedno dzieciństwo. Rozstanie rodziców 
jest dla nich sytuacją bardzo trudną. Można jednak o nie 
zadbać i sprawić, by problemy dorosłych nie burzyły 
dziecięcego świata. Nasze dzieci mogą mieć dwa 
kochające domy. Jeśli zdołamy – choć oddzielnie – być 
wspólnie rodzicami, to nasze dzieci pozostaną dziećmi, 
mimo że będą musiały dzielić czas między dwa domy. 
Autor książki, profesor psychologii, dzięki 
dziesięcioleciom badań i doświadczeń pomaga               
w zrozumieniu i kształtowaniu życia dzieci w dwóch 
rodzinach oraz pokazuje, jak sprawić, by ich dzieciństwo 
i dorastanie było lepsze. 

 

 

 

 



Dysleksja z perspektywy dorosło ści / Teresa Wejner-
Jaworska. - Warszawa : Difin, 2019. 
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Książka poświęcona jest doświadczeniom dysleksji        
w wieku szkolnym i w dorosłym życiu, postrzeganych 
przez osoby dorosłe. Różni się tym od licznych publikacji 
na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza 
doświadczenia szkolne i pokazuje, jak badane osoby 
uczą się żyć z dysleksją i wypracowują własne strategie 
kompensacyjne, czyli jak radzą sobie w swoim dorosłym 
życiu. Problemy szkolne ukazane są retrospektywnie,    
w unikalnych narracjach biograficznych, więc stawiane 
jest pytanie o sens i znaczenie tych doświadczeń.         
W części teoretycznej ukazano specyfikę symptomów 
dysleksji u dorosłych, kwestie diagnozy funkcjonalnej       
i najnowszych podejść klasyfikacyjnych do tego 
zaburzenia. 

 

 

 

 

Dzieci, które gorsz ą / Artur Nowak. - Warszawa : 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. 
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To powieść o ojcach, o których się nie mówi. O niby 
rodzinach, których oficjalnie być nie może. O krzywdzie 
dzieci, która przez hipokryzję i system praktyk Kościoła 
katolickiego, jest zamiatana pod dywan. A przede 
wszystkim to autentyczne historie ludzi uwikłanych         
w relacje, które zmieniły ich życie: kobiet i mężczyzn, 
którzy coś zyskali i coś stracili w związkach z księżmi, 
ludzi, którzy są owocami związków, niekiedy 
zapoczątkowanych gwałtem, z duchownymi. 
Wychowywani na plebanii, w wynajmowanych przez lata 
mieszkaniach, zmuszeni wyjechać zagranicę, niekiedy 
zaakceptowani, częściej odrzuceni i napiętnowani. Żyją 
wśród nas, choć nie chcemy tego dostrzec. 
Poruszający reportaż otwierający bolesny temat,             
o którym do tej pory nie mówiło się na głos. 

 

 

 

 



Dziecko orchidea czy mlecz : jak wspiera ć wrażliwe 
dzieci / Thomas Boyce ; przekład Magdalena Słysz. -  
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 
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Książka dla rodziców, lekarzy, pielęgniarek, specjalistów 
wczesnego wspomagania rozwoju, nauczycieli. Pomaga 
zrozumieć różnice między dziećmi i procesem ich 
rozwoju. Uczy, jak je wychowywać – zwłaszcza te, które 
stanowią największe wyzwanie dla konwencjonalnego 
podejścia do opieki i nauczania. Doktor Boyle 
wyodrębnia grupę dzieci – „orchidei” – odstających od 
bardziej typowo rozwijających się rówieśników, czyli 
„mleczy”. Dzieci orchidee są niezwykle zdolne                  
i delikatne, potrzebują jednak szczególnej troski, żeby    
w pełni rozwinąć swoje możliwości. „Mlecze” są bardziej 
odporne i lepiej radzą sobie z problemami, ale często 
okazują się zwyczajne, przeciętne. Imponująca i ważna 
książka – zbór teorii i wyników badań; mówi o głębokich 
prenatalnych i perinatalnych czynnikach, które wpływają 
na późniejszy rozwój dziecka. 

 

 

 

Dziecko z bliska idzie w świat : rodzina - szkoła - 
relacje / Agnieszka Stein. - Warszawa : Mamania, 
2014. 
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Wielu rodziców ma obawy dotyczące momentu, kiedy 
dziecko spod ich opiekuńczych skrzydeł wyrusza            
w szeroki świat. Kiedy przekracza po raz pierwszy 
szkolne progi, kiedy próbuje się odnaleźć w nowej, nie 
zawsze przyjaznej rzeczywistości, kiedy relacje między 
rówieśnikami zyskują na znaczeniu. Dziecko z bliska 
idzie w świat odpowiada na wiele pytań rodziców              
i opiekunów dzieci w wieku szkolnym. Znajdą w niej 
podpowiedzi, jak mądrze pomóc dziecku: w adaptacji do 
szkolnej rzeczywistości, w rozwiązywaniu najczęstszych 
szkolnych problemów, w nauce współpracy                       
i nawiązywania relacji z rówieśnikami. A także jak 
wspierać dzieci w rozwoju samodzielności, jak 
przygotować je do życia w nieidealnym świecie, jak 
nabrać ufności we własne kompetencje rodzicielskie. 

 

 



Dzielne dzieci! : wspieranie odporno ści psychicznej 
w wieku przedszkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta 
Sajdera, Marta Paluch-Chrab ąszcz. - Kraków : 
Wydawnictwo Edukacyjne, 2017.   

w   62230 

Pozycja o wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci. 
Program Dzielne Dzieci! jest pierwszą polską propozycją 
obejmującą wiele kompetencji istotnych dla rozwoju 
odporności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna 
połączona z optymizmem, zaufaniem do innych i świata 
oraz wiedzą na temat konkretnych strategii radzenia 
sobie z trudnościami może stać się dobrym kapitałem na 
dalszą drogę edukacyjną dziecka. Adresatem programu 
są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, natomiast 
wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci 
młodsze, szczególnie przebywające w grupie mieszanej 
wiekowo. Podstawowym kryterium dostosowania 
programu powinien być nie tyle wiek metrykalny, co 
poziom rozwoju. 

                                                       

 

 

 

Dziewczynka z parku / Barbara Kosmowska ; il. 
Emilia Dziubak. - Wyd. 3. - Warszawa : Grupa 
Wydawnicza Foksal, 2012. 

w   62231 

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie 
poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się coś strasznego – 
umarł jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co 
dawniej składało się na życie rodziny: za grą                  
w chińczyka, rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym 
sernikiem leczącym smutek. Nie jest łatwo poradzić 
sobie z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej 
tajemnicy powierzonej przez tatę. Może również liczyć 
na kolegę Jeremiasza, który przywraca uśmiech na jej 
twarzy. Czy dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret? 

 

 

 

 

 



Ekonomia : to, o czym doro śli ci nie mówi ą (bo 
często sami nie wiedz ą) / napisał Bogu ś Janiszewski 
; narysował Max Skorwider. - Pozna ń : Publicat, 
copyright 2016. 

w   62232 

Zdecydowanie wyjątkowa książka dla każdego (od 10 do 
113 lat). Skąd się biorą pieniądze, jak zarobić, ale się za 
bardzo nie narobić, co się opłaca, a co nie, gdzie kupić 
taniej, jak ratować sytuację, kiedy w skarbonce albo w 
portfelu widać dno. Po co Ci ekonomia?! Przekonaj się. 
„Ta książka dowodzi, że o ekonomii można mówić nie 
tylko jasno, ale i z humorem. Dostajemy tu solidną 
dawkę wiedzy o podstawowych i nieco bardziej 
zaawansowanych zjawiskach gospodarczych. Czyta się 
szybko, a zapamiętuje jeszcze szybciej - dzięki 
zabawnym, czasem przewrotnym rysunkom”  
                          Aleksandra Dziadykiewicz, dziennikarka 

                                                       

 

 

 

 

Fińskie dzieci ucz ą się najlepiej / Timothy D. Walker ; 
przeło żyła Marta Kisiel-Małecka. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, copyright 2017. 

 w   62233 

Fińskie szkoły od lat zajmują czołowe pozycje                 
w międzynarodowych testach edukacyjnych PISA. Mali 
Finowie są świetni z matematyki i nauk przyrodniczych, 
a do tego czytają więcej niż ich rówieśnicy z innych 
krajów. Co jednak najbardziej intrygujące, uczniowie       
z Finlandii należą do grupy, która w ciągu roku poświęca 
na naukę najmniej czasu. Płatne korepetycje są 
zakazane, prac domowych prawie nie ma, a znaczną 
część sprawdzianów uczniowie oceniają sami. Brzmi jak 
edukacyjny raj? Fińskie dzieci uczą się najlepiej to 
historia amerykańskiego nauczyciela, który – kompletnie 
wypalony – wyjechał do Finlandii, gdzie na nowo 
odnalazł sens swojej pracy, a dziś pomaga przenieść 
fenomen fińskiego cudu edukacyjnego w inne zakątki 
świata. 

                                                       

 



Fototerapia : fotografia w pracy nauczyciela, 
pedagoga i terapeuty / Agata Czajkowska. - Wydanie 
I. - Łód ź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2019.  

w   62234 

Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy 
nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz 
częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju 
osobistego. Autorka rozumie ją jako zbiór powiązanych 
ze sobą technik opartych na osobistych i rodzinnych 
fotografiach oraz na zdjęciach wykonanych przez inne 
osoby przywoływane dzięki nim uczucia i wspomnienia 
są wykorzystywane jako katalizatory komunikacji 
terapeutycznej, procesu zmiany czy rozwoju osobistego. 
W publikacji znajdują się też scenariusze ćwiczeń 
skonstruowanych n a podstawie zagadnień omówionych 
w części teoretycznej. 

 

 

 

 

 

Gen liczby : jak dzieci ucz ą się matematyki? / 
Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : 
Wydawnictwo Mamania, copyright 2018. 

w   62235 

Matematyka jak mało która nauka uczy przede 
wszystkim myśleć, dlatego tak ważne jest, żeby dziecko 
z radością wkraczało w świat pojęć matematycznych. 
Gen liczby prezentuje pomysł na edukację 
matematyczną małego dziecka. Autorzy pomagają 
zrozumieć, jak rozwija się myślenie matematyczne, 
podpowiadają, na co warto zwrócić uwagę, aby 
dzieciństwo dobrze zaowocowało wtedy, kiedy przyjdzie 
czas na regularną edukację matematyczną. Książka 
tłumaczy, jak codzienne aktywności przyczyniają się do 
rozwoju umysłowego, jak pokierować uwagą dziecka 
tak, by zauważyło to, co ważne z matematycznego 
punktu widzenia. Napisany przez ekspertów i oparty na 
najnowszych badaniach naukowych, Gen liczby może 
być również znakomitą pozycją dla zaangażowanych 
nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

                                                 



Głos jako narz ędzie : materiały do ćwiczeń emisji 
głosu dla osób pracuj ących głosem i nad głosem / 
Anna Walencik Topiłko. - Wyd. 3. - Gda ńsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2017. 

w   62236 

Wiele osób pracujących głosem cierpi na choroby gardła 
i krtani, ponieważ nie wie, jak korzystać z głosu i o niego 
dbać. Anna Walencik-Topiłko pokazuje, w jaki sposób 
ćwiczyć głos i dlaczego należy to robić. Na początku       
w przystępny sposób opisana jest budowa narządów 
mowy i najczęściej spotykane choroby. W drugiej części 
książki znajduje się bogaty zbiór ćwiczeń oddechowych, 
ćwiczeń słuchu i narządów mowy. Foniatrów                    
i logopedów z pewnością zainteresuje rozdział 
„Diagnoza głosu” i zamieszczona w nim „Karta badania 
głosu”. Dla nich również autorka przygotowała wiele 
cennych porad.  

 

 

 

 

 

Gra w ko ści / El żbieta Cherezi ńska. - Wyd. 1 w tej ed. 
- Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010. 

w   62237 

Otto III to dwudziestoletnie genialne cesarskie dziecko, 
któremu powierzono władzę nad największa potęgą 
chrześcijańskiego świata. Bolesław Chrobry to 
trzydziestotrzyletni mężczyzna, świadomy siebie, 
rozgrywający sojusze. Pragnie korony i dla niej gotów 
jest na wszystko. Dwubiegunowa konstrukcja              
Gry w kości poprzez osobne sekwencje dworu 
piastowskiego, cesarskiego i papieskiego – świata 
Bolesława Chrobrego i świata Ottona III – wiedzie do 
spotkania w Gnieźnie w marcu 1000 roku. Każdy            
z władców zagra wtedy o wszystko. Ta powieść jest 
współczesna do szpiku: wojna wywiadów, polityka, racje 
stanu, manipulacja informacją, średniowieczny public 
relation. A jednocześnie doskonale oddaje realia 
historyczne, szczegół, detal i to, co w średniowieczu 
najgłębsze: mentalność epoki, w której religijna ekstaza   
i okrucieństwo graniczą ze sobą.  

 

        



Hobbit albo Tam i z powrotem / J. R. R. Tolkien ; 
ilustracje Alan Lee ; przekład Paulina Braiter. - 
Wydanie 1. w tej edycji. - Pozna ń : Zysk i S-ka 
Wydawnictwo, copyright 2017.  

w   62238 

Pełne magii i przygód wspaniałe preludium do Władcy 
Pierścieni. Bilbo Baggins to hobbit, który lubi wygodne, 
pozbawione niespodzianek życie, rzadko podróżując 
dalej niż do swojej piwnicy. Jego błogi spokój zostaje 
jednak zakłócony, gdy pewnego dnia na jego progu 
pojawia się czarodziej Gandalf z gromadą krasnoludów, 
by porwać go na prawdziwą przygodę. Wszyscy 
wyruszają po wielkie skarby strzeżone przez Smauga 
Wspaniałego, wielkiego i bardzo niebezpiecznego 
smoka. Bilbo niechętnie dołącza do ich misji, nie zdając 
sobie sprawy z tego, że w drodze do Samotnej Góry 
spotka zarówno magiczny pierścień, jak i przerażające 
stworzenie zwane Gollumem. Wydanie ilustrowane         
z genialnymi ilustracjami Alana Lee, które zainspirowały 
twórców kinowego przeboju. 

 

 

 

 

Inność i ró żnorodno ść / Bianca-Beata Kotoro ; 
[ilustrator Aleksandra Glinka]. - Wydanie 1. - 
Warszawa : Beata Vita, 2017. 

w   62307 

Bo różnorodność nie jest ani gorsza ani lepsza. Świat 
składa się z podobieństw i inności. Ta książka 
porządkuje świat dziecka. Pokazuje i nazywa różne 
niepełnosprawności, różne rodziny, religie. Porusza 
nawet kwestie wypróżniania i osób, które są stomikami. 
To obowiązkowa lektura w każdym domu, opatrzona 
wstępem seksuologa i pedagoga Wiesława Sokoluka z 
ciekawymi ilustracjami Aleksandry Glinki. 

 

 

 

 

 



Instytucje bankowe i niebankowe na rynku 
detalicznych usług finansowych w Polsce / Krzysztof  
Waliszewski, Iwona Dorota Czechowska. - Wydanie I. 
- Warszawa : CeDeWu, 2019. 

cz   62239 

Monografia podejmuje ważny i aktualny temat rynku 
detalicznych usług finansowych od strony 
instytucjonalnej z naciskiem na wskazanie ewolucji 
regulacji prawnych poszczególnych segmentów tego 
rynku, danych rynkowych prezentujących skalę działania 
poszczególnych instytucji oraz temat rosnącej ochrony 
konsumenta korzystającego z usług poszczególnych 
instytucji finansowych z uwzględnieniem europeizacji 
prawa ochrony konsumenta. Monografia jest źródłem 
wiedzy o rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 
- instytucjach finansowych i oferowanych przez nie 
usługach, a także ich klientach - oraz perspektywach 
rozwoju tego rynku z uwzględnieniem kontekstu 
europejskiego. 

 

 

 

 

Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : 
podstawy neurofizjologiczne / Maria Borkowska. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2018. 

w   62240 

Książka ma charakter popularnego poradnika 
skierowanego do terapeutów SI, oligofrenopedagogów, 
psychologów, neurologopedów, logopedów i innych 
specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami 
neurorozwojowymi oraz do rodziców takich dzieci. 
Zawiera propozycje konkretnych, opartych na teorii 
integracji sensorycznej technik, ćwiczeń i strategii 
terapeutycznych, a także sposobów modyfikacji 
środowiska oraz sugestii dla opiekunów pod kątem 
domowego programu terapii. W aneksach umieszczono 
spis akcesoriów przydatnych podczas terapii zabawek, 
pomocy i przedmiotów codziennego użytku, a także 
wykaz ogólnie dostępnych kwestionariuszy i skali do 
wczesnego wykrywania autyzmu. 

                                                       

 



Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : 
podstawy neurofizjologiczne / Maria Borkowska. - 
Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2018. 

w   62241 

Książka jest adresowana zarówno do specjalistów, osób 
przygotowujących się do kursów i szkoleń z zakresu SI, 
jak i tych wszystkich, którzy są zainteresowani 
poszerzeniem swojej wiedzy o zmysłowo-ruchowym 
rozwoju dziecka. Czytelnik znajdzie tu niezbędne 
informacje na temat rozwoju poszczególnych narządów 
zmysłów oraz przebiegu współpracy między nimi, roli, 
budowy i funkcjonowania układu nerwowego, genezy 
ruchu, koncepcji strategii ruchowych i rozwoju 
zmysłowo-ruchowego dziecka, neuroplastyczności i jej 
znaczenia dla procesów pamięci, uczenia się oraz 
zdrowienia po uszkodzeniach mózgu oraz wpływu stresu 
na organizm człowieka, a zwłaszcza na niedojrzały 
mózg i cały organizm dziecka. 

                                    

 

                    

 

Jak pracowa ć z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : 
poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna 
Chromik-Kova čs, Izabela Banaszczyk, Justyna 
Zdrojewska. - Wydanie I. - [Gda ńsk] : Harmonia 
Universalis, [2019]. 

w   62242 

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy o tym, 
czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej         
z deficytem uwagi (ADHD) oraz jak radzić sobie na co 
dzień z tym zaburzeniem. Dowiesz się z niej, czego 
potrzebują dziecko i nastolatek, co stanowi dla nich 
największe trudności oraz co sprzyja ich rozwojowi. Ten 
praktyczny poradnik w przystępny sposób odpowiada na 
pytania: jak rozpoznać typowe objawy ADHD, 
jak pracować z osobą z ADHD w domu i szkole, 
jak wspierać dziecko i nastolatka w ich dorastaniu oraz 
życiu społecznym. To proste i bardzo konkretne porady 
dotyczące kwestii zrozumienia osoby z ADHD, 
zapewnienia jej optymalnego rozwoju, pielęgnowania jej 
mocnych  stron oraz pokazywania, jak może harmonijnie  

                                                               i twórczo funkcjonować w świecie.  
                                                       



Jak rozmawia ć z dziećmi o chorobie cierpieniu           
i śmierci : opowiadania i bajki / Małgorzata Fopka-
Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2017. 

w   62243 

Dzieciństwo kojarzy nam się z bezpieczeństwem.           
Z beztroskim światem zabawy, chronionym przez 
dorosłych, w którym nic złego nie może się zdarzyć. 
Przychodzi jednak moment, kiedy pytania stawiane 
przez dzieci wymuszają konieczność nauczenia się 
rozmów z nimi, przygotowania dzieci i siebie na 
chorowanie, cierpienie i życie po odejściu kogoś 
ukochanego. Książka nie stanowi antidotum na ból          
i cierpienie, których uczestnikami stają się dzieci. Nie 
jest też książką ze złotymi, zawsze skutecznymi 
metodami. Jest jednak pewną propozycją, jak zadbać     
o dzieci w tak trudnej dla nich sytuacji. Poradnik 
skierowany do rodzin, które stają wobec trudnej 
konieczności rozmowy z dziećmi o chorobie                    
i ewentualnej  śmierci  oraz  do  osób pracujących na  co  

                                                               dzień z dziećmi, którzy takiej wiedzy poszukują. 
               

 

                                         

 

Jak zosta ć super rodzicem - sobie odpu ścić : 
(nie)poradnik rodzicielski / James Breakwell ; 
tłumaczenie Maria Borzobohata-Sawicka. - Wyd.1. - 
Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

w   62244 

Wielu rodziców uważa, że im bardziej przyłożą się do 
wychowania swoich dzieci, tym większe szanse na to, że 
wyrosną one na ludzi sukcesu. To jedna wielka ściema! 
Okazuje się, że większość dzieciaków będzie fajnymi, 
ale normalnymi ludźmi. Takimi jak my. Więc równie 
dobrze możemy osiągnąć ten efekt bez wypruwania 
sobie żył. Jak zatem wychować dobrze funkcjonujących    
i szczęśliwych dorosłych, wkładając w to jak najmniej 
wysiłku? Ta książka podpowie, jak sobie odpuścić, 
zaakceptować plany dzieci i mniej martwić się o ich 
przyszłość, a przy tym mieć więcej czasu dla siebie. 
Koniec ze słuchaniem „dobrych rad” innych rodziców, 
teściów i kolegów z pracy, o które nigdy nie prosiliście! 
Odpuście sobie trochę i zacznijcie żyć też swoim 
życiem! Wasze dzieci wam za to podziękują. 

                                                       



Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin  
i terapeutów / John Elder Robison ; tłumaczenie 
Andrzej Homa ńczyk. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello ńskiego, 2019. 

w   62245 

Dopiero jako czterdziestolatek John Elder Robison 
usłyszał diagnozę: zespół Aspergera. Od tamtej pory 
działa na rzecz utrwalenia pozytywnego wizerunku osób 
ze spektrum autyzmu. Jego najnowsza książka Jestem 
inny to swoisty przewodnik po dorosłości osoby               
z zespołem Aspergera. Autor odtwarza liczne, nierzadko 
zabawne lub groteskowe, sytuacje ze swojego życia, co 
pozwala czytelnikom wejrzeć w jego aspergerowski 
umysł. Książka jest pełna praktycznych porad 
skierowanych do wszystkich, którzy czują, że zespół 
Aspergera stoi na przeszkodzie wykorzystania ich 
niezwykłych talentów, oraz chcą pracować nad swoimi 
umiejętnościami komunikacyjnymi i społecznymi.  

 

 

 

 

 

Joyce girl : pasja i upadek : literacka opowie ść          
o córce Jamesa Joyce'a / Annabel Abbs ; przeło żyła 
Małgorzata Kafel. - Kraków : Mando - Wydawnictwo 
WAM, copyright 2019. 

w   62246 

Nikt nie zapłacił za swój talent tak wysokiej ceny. 
Hipnotyzujący portret Lucii Joyce. Awangardowy Paryż, 
zadymione bary i bohema artystyczna lat 20. Lucia, 
ambitna córka narcystycznego geniusza Jamesa 
Joyce’a, marzy o tym, aby zostać tancerką. Ma talent       
i najlepszych nauczycieli. Kiedy jednak zakochuje się             
w początkującym pisarzu Samuelu Becketcie, jej życie 
zamienia się w szaleństwo. Ubóstwiana przez ojca, 
wychowywana przez despotyczną matkę, leczona przez 
Carla Gustava Junga trafia do zakładu zamkniętego, co 
stawia pod znakiem zapytania jej obiecującą karierę. 
W jej życiu wszystko było ekstremalne: miłość, pasja, 
marzenia o spełnieniu. Córka wielkiego pisarza, 
tancerka,  przegrywa  wiele  razy.  Poznajemy  jej   bunt,  

                                                              złość, żar, szaleństwo. Wszystko w stopniu najwyższym. 
 
                                              



Kadry i płace : uj ęcie prawne i praktyczne / Michał 
Biernacki i Anna Kasperowicz (red.). - Wyd.1. - 
Warszawa : CeDeWu, 2017. 

cz   62247 

Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania działu 
kadrowo-płacowego to jeden z priorytetów kadry 
zarządzającej w każdej jednostce gospodarczej 
zatrudniającej pracowników. Niezbędna wiedza w tej 
dziedzinie ma interdyscyplinarny charakter, ponieważ 
obejmuje aspekty kadrowo-płacowe, zarządcze, a nawet 
psychologiczne. Książka zawiera: praktyczne ujęcie 
zagadnień kadrowo-płacowych w szerokim zakresie, 
zagadnienia teoretyczne wzbogacone przykładami, 
szeroką tematykę obejmującą m.in. nawiązanie                
i rozwiązanie stosunku pracy, naliczanie listy płac, 
zarządzanie kadrami, controlling personalny, omówienie 
wąskiej i aktualnej tematyki zatrudniania cudzoziemców.  

 

 

 

 

 

 

Karolcia / Maria Kr ϋger. - Wrocław : Wydawnictwo 
Siedmioróg, 2018. 

w   62248 

Książka opowiada o przygodach ośmioletniej Karolcia      
i jej rówieśnika i przyjaciela Piotrusia. Karolcia znajduje 
cudowny koralik, który ma tę czarodziejską właściwość, 
że spełnia każde życzenie dziewczynki. Kiedy Karolcia    
i Piotr odkrywają magiczne działanie zaczarowanego 
koralika, decydują, że wykorzystają ją by pomagać 
innym, uczynić świat lepszym, a także… żeby spełnić 
swoje najśmielsze marzenia. Ale rzeczywistość szybko 
ich zaskoczy. Pochopnie wypowiadając nieprzemyślane 
do końca życzenia, Karolcia prowokuje liczne kłopotliwe 
sytuacje – a to komiczne, a to niebezpieczne, takie,        
z których bardzo trudno wybrnąć. Na dodatek, czarowny 
koralik przyciąga niebezpiecznego intruza – podstępną    
i pomysłową czarownicę Filomenę. Dzieciom nie będzie 
łatwo poradzić sobie z jej zasadzkami. 

 

 



Koronkarka / Laura Frantz ; tłumaczyła El żbieta 
Zawadowska. - Wydanie I. - Rzeszów : Dreams 
Wydawnictwo Lidia Mi ś-Nowak, 2019.   

w   62249 

Panna Elisabeth Lawson uważa małżeństwo tylko za 
rodzaj umowy. Jej ojciec, zastępca gubernatora – tym 
bardziej. Już nawet wybrał jej narzeczonego. Kiedy 
jednak wypisuje się z odpowiedzialności za życie córki,   
a kolonialny Williamsburg zaczyna wrzeć w przededniu 
rewolucji amerykańskiej, Elisabeth ogląda życie              
w zupełnie innym świetle. Zmagając się z trudnościami, 
by zarobić na utrzymanie, i podejrzeniami o szpiegostwo 
na rzecz znienawidzonych Brytyjczyków, musi podjąć 
trudną decyzję. Stanąć po stronie rewolucjonistów czy 
pozostać wierna swym angielskim korzeniom?                
A przecież żaden wybór nie obędzie się bez strat… 

 

 

 

 

 

 

 

Kto z was chciałby rozweseli ć pechowego 
nosoro żca? / Leszek Kołakowski ; zilustrowała 
Dorota Łoskot-Cichocka. - Warszawa : Muchomor, 
cop. 2015.   

w   62251 

 „Książeczka niniejsza została napisana w 1966 r.        
dla mojej córki i została złożona w wydawnictwie,      
które zamierzało ją ogłosić. Jednakże czujna cenzura 
naszej PRL-owskiej ojczyzny nie dopuściła do tego,      
by utwór, który grozi tak złowrogimi skutkami dla całej 
ludzkości, został ogłoszony. Skonfiskowany tekst leżał 
więc gdzieś w archiwum, póki ktoś nie odkrył go po 
latach,  by  wydać  w   tak    zwanym   drugim   obiegu.         

                                                               Po   kilkunastu   latach wraca do zwykłego obiegu dzięki  
                                                              życzliwości Muchomorów.”  Leszek Kołakowski 
                                                               

 

 



Likwidatorzy Czarnobyla : nieznane historie / Paweł  
Sekuła. - Wydanie I - 1 dodruk. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

w   62252 

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów 
Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne 
doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane 
z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy         
w latach 1986-1988. Kolejne rozdziały są wiernym 
odtworzeniem osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń 
likwidatorów począwszy od wezwania na miejsce 
tragedii, poprzez pracę w cieniu czarnobylskiego 
reaktora, aż po zmaganie się z codzienną 
rzeczywistością ZSRS po powrocie do domu i heroiczną 
walkę o odzyskanie zdrowia. Przekazy świadków 
poprzedzone są zarysem historii mobilizacji i udziału 
łotewskich oraz estońskich obywateli ZSRR w usuwaniu 
skutków katastrofy jądrowej. Zaprezentowane zostały 
także poszczególne etapy akcji dekontaminacyjnej na 
obszarze Ukrainy i Białorusi. 

 

 

 

 

Magia rodzicielstwa : siedem kroków do wzajemnej 
blisko ści / Hedvig Montgomery ; z norweskiego 
przeło żyła Beata Jurak. - Wydanie I. - Warszawa : 
Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

w   62253 

Co robić, aby nasze dziecko było szczęśliwe? Jak 
wzbudzić w nim zaufanie? Jak przygotować małego 
człowieka do mierzenia się z trudnościami, które na 
pewno w którymś momencie pojawią się w jego życiu? 
Gdzie jest granica twojej złości? Jaki błąd najczęściej 
popełniają rodzice? I co jest tak naprawdę 
najważniejszym zadaniem dla opiekuna, zarówno           
w okresie niemowlęctwa, jak i dorastania dziecka? 
Magia rodzicielstwa to współczesna biblia dla 
nowoczesnych rodziców. Psycholożka i terapeutka 
rodzinna Hedvig Montgomery w siedmiu prostych 
krokach wskazuje rodzicom i opiekunom drogę do tego, 
o  czym  każdy   z nich  marzy  –  szczęśliwej  relacji  ze                        
swoimi dziećmi. 

 

 



Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy 
współczesno ści / red. nauk. Stefan Marciniak ; 
zespół aut.: Lidia Biało ń [et al.]. - Wyd. 5 zm. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

w   62254 

Piąte wydanie podręcznika akademickiego do ekonomii 
cieszącego się zainteresowaniem od 1995 roku! 
W nowym wydaniu zaktualizowano dotychczasowe 
zagadnienia oraz uzupełniono je o takie tematy, jak: 
zdobywanie trwałych przewag konkurencyjnych, kwestie 
regionalizacji gospodarki oraz transformacja systemowa 
w Polsce. Autorzy, prezentując podstawowe zagadnienia 
ekonomiczne, w dużym stopniu nawiązują do aktualnych 
problemów gospodarczych w kraju i na świecie, co 
ułatwi czytelnikowi zrozumienie i śledzenie 
współczesnych przemian mechanizmów funkcjonowania 
mikro- i makrogospodarki.  
 

 

 

 

 

 

Mamo, Tato co ty na to? [2], I nauka i draka czyli Jak 
zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka / Paweł 
Zawitkowski [et al.]. - Wydanie 2. - Warszawa : 
[Zawitkowski.pl], 2017.  

w   62256/2 

Praktyczny przegląd setek możliwości, jakie mają 
rodzice dzieci od 2 do 12 roku życia, chcący stworzyć 
dla swych pociech bogaty, ciekawy, radosny świat 
dzieciństwa, a jednocześnie aktywnie asystować            
w stymulacji ich rozwoju psychoruchowego. Elementarz 
kreatywnej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym        
i wczesnoszkolnym! Encyklopedia pomysłów, jak            
w ciekawy, zabawny sposób aranżować przestrzeń do 
zabawy i nauki w domu i poza nim. Jak bez wielkich 
nakładów, umiejętności, w domowych warunkach 
zapobiegać zakłóceniom rozwoju, organizować zabawy    
i aktywność ruchową. I książka, i film bawią i uczą,           
a jednocześnie przez zabawę leczą, pomagając 
zapobiegać rozwojowi wad postawy, zaburzeń relacji      
z   otoczeniem,   uwagi,   kłopotów  typowych  dla  wieku  

                                                               przedszkolnego i szkolnego. 
 



Mamo, Tato, co ty na to? [3], Wszystko, o co 
chcieliby ście zapyta ć specjalistów / Paweł 
Zawitkowski, Joanna Szulc [et al.]. - Wydanie 2. - 
Warszawa : [Zawitkowski.pl], 2017.  

w   62256/3 

Trzecia część cyklu Mamo, Tato, co Ty na to? 
omawiająca zagadnienia i problemy, o które rodzice 
najczęściej pytają w internecie i w poradniach. Czytelnik 
znajdzie tu obszerne omówienie problemów, schorzeń, 
zaburzeń spotykanych u dzieci w wieku 0-12 lat, takich 
jak: infekcje, refluks żołądkowy, zaparcia, szczepienia, 
problemy z karmieniem, usypianie, płacz dziecka, 
dysplazja stawów biodrowych, prawidłowości                    
i zaburzenia rozwoju, napięcie mięśniowe, zaburzenia 
uwagi, relacji z otoczeniem, koncentracji, rehabilitacja, 
integracja sensoryczna, kłopoty wychowawcze, choroby 
odzwierzęce i tysiące innych. Na pytania odpowiadają 
specjaliści z ogromnym doświadczeniem, potrafiący 
również szczegółowo i mądrze tłumaczyć. 

 

 

 

 

 

Mam prawo! czyli Nieomal wszystko, co powinni ście 
wiedzie ć o prawach dziecka, a nie macie kogo 
zapyta ć! / Grzegorz Kasdepke ; [ilustracje Tomasz 
Kozłowski]. - Wydanie IV. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  

w   62255 

Nie znajdziecie tu podniosłych słów czy atmosfery sali 
sądowej. U Grzegorza Kasdepkego o prawach dziecka 
dyskutują... dzieciaki! Tematy podsuwa szkolna 
rzeczywistość, a rozwiązań szukają sami uczniowie 
podczas prób do szkolnego przedstawienia. Gadają        
o wszystkim - szybko, prosto, z żartem i ciętą ripostą. 
Samodzielnie odkrywają, że Konwencja Praw Dziecka 
jest naprawdę o nich i dla nich. 

 

 

 

 



Mądrość, inteligencja i twórczo ść w nauczaniu : jak 
zapewni ć uczniom sukces / Robert J. Sternberg, 
Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; tłumaczenie 
Anna Łagodzka. - Łód ź : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2018. 

w   62259 

Autorzy książki przygotowali podręcznik metodyczny dla 
nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. 
Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie 
tylko kształtowanie tradycyjnych umiejętności 
analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich 
na szczęśliwe osoby. Przy każdej prezentacji Czytelnik 
znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, 
zadania dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia 
do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych etapów 
kształcenia. Podręcznik jest próbą dydaktycznej aplikacji 
wniosków z badań, które mają usprawnić nabywanie 
ważnych kompetencji osobowościowych przez ucznia 
żyjącego w nowym tysiącleciu. 

 

 

 

 

Mądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, 
perspektywy wspierania / El żbieta Płóciennik. - Łód ź 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 

w   62258 

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, 
inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta               
J. Sternberga (teaching for wisdom), stanowi 
syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości 
dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych 
autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci 
przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd 
zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem 
kategorii mądrości – autorka ilustruje wielość znaczeń 
przypisywanych temu pojęciu, a także liczne 
uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości. 
Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część 
prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań 
autorki opartych na samodzielnie skonstruowanych 
narzędziach badawczych. 

 

 



Metoda Montessori do trzeciego roku życia : rady 
dla rodziców i zabawy dla dzieci na cały dzie ń / 
Charlotte Poussin ; [tłumaczenie Katarzyna 
Skawran]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 
2018. 

 w   62260 

Pedagogika Montessori pozwala dziecku osiągnąć 
świadomość siebie i we własnym tempie stawiać 
pierwsze kroki na drodze ku samodzielności. W książce 
znajdziesz jasno i przystępnie zaprezentowane 
założenia pedagogiki Montessori dostosowane dla dzieci 
do trzeciego roku życia, precyzyjne wskazówki                 
i przykłady wykorzystania jej w praktyce oraz ponad sto 
łatwych do przeprowadzenia, rozwijających zabaw na 
cały dzień. Autorka dzieli się z czytelnikami wiedzą          
i wskazówkami na temat wdrażania montessoriańskiego 
podejścia, dzięki któremu dziecko może rozwijać się      
w zgodzie ze swoją osobowością i we własnym rytmie, 
wykorzystując cały swój potencjał.  

                                                       

 

 

 

Metoda Montessori od 6 do 12 lat : pomó ż swojemu 
dziecku osi ągnąć samodzielno ść / Charlotte 
Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; tłumaczenie 
Katarzyna Skawran. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 
copyright 2019. 

w   62261 

Przedstawiamy przystępny wykład zasad pedagogiki 
Montessori, odpowiednich do pracy ze starszymi 
dziećmi. Stosuj je na co dzień, aby twoje dziecko było 
szczęśliwe. Pedagogika Montessori pozwala dyskretnie i 
z szacunkiem towarzyszyć dziecku w kształtowaniu jego 
osobowości. Między szóstym a dwunastym rokiem życia 
dziecko ćwiczy się w sztuce samodzielnego myślenia, 
buduje swoją tożsamość. Jeśli będziemy mu wtedy 
umiejętnie asystować, to po osiągnięciu 12 lat, będzie 
wiedziało, kim jest. Warto skorzystać z tej sprawdzonej 
metody pedagogicznej i nieustannie wspierać dziecko   
w stawaniu się szczęśliwym, pewnym siebie, 
niezależnym, twórczym i otwartym na świat człowiekiem. 

 

 



Metoda Montessori w domu : 80 zabaw 
edukacyjnych / Delphine Gilles Cotte ; [tłumaczenie  
Katarzyna Skawran ; ilustracje Severine Cordier]. -  
Warszawa : Wydawnictwo RM, 2017. 

 w   62262 

Książka zawiera 80 zabaw edukacyjnych 
wykorzystujących zalety pedagogiki Montessori. 
Ćwiczenia można wykonać w domu, a pomoce do nich 
przygotować samodzielnie. Jest przeznaczona dla: 
rodziców, którzy chcą uczestniczyć z dziećmi                 
w rozwojowych zabawach; przedszkolanek, które 
zamiast głośnych zabaw pstrokatymi zabawkami chcą 
zaproponować swoim podopiecznym wspólne 
ćwiczenia; nauczycieli, którzy chcieliby urozmaicić 
zabawy w klasie, tak aby rozwijały u dzieci zmysły, 
koncentrację i pewność siebie; wyjątkowych dzieci 
czujących potrzebę wzmacniania (zaproponowane 
poniżej ćwiczenia pomogą w tym); osób starszych lub 
chorych odczuwających potrzebę stymulacji. 

                                                       

 

 

 

Metodologia pracy naukowej / Jarosław Zieli ński. - 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. 

w   62263 

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej - pracy 
magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy 
też książki naukowej - konieczne jest zrozumienie sensu 
całokształtu i składników szeroko pojętej metody 
naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności 
praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej, 
stwierdza Józef Pieter, prowadząc następnie w swym 
dziele "Ogólna metodologia pracy naukowej" szereg 
rozważań, pojęć i przykładów odnoszących się zarówno 
do publikacji wyników, jak i poprzedzających ich badań. 
Oto najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone                 
o rozważania innych uczonych o twórczości, 
publikacjach naukowych i naukowcach. 

 

 

 

 



Metody bada ń online / red. Piotr Siuda. - [Gda ńsk] : 
Wydawnictwo Naukowe Katedra, cop. 2016.  

 w   62264 

Naszym celem jest eksploracja metodologicznego 
wymiaru internetu. Monografia przełamuje 
metodologiczne podziały związane z dociekaniami na 
temat metod online na kilku płaszczyznach. Przy tym 
wszystkim niezwykle ważne jest to, że w książce udało 
się uniknąć zupełnie bezkrytycznego i bezrefleksyjnego 
patrzenia na metodologiczne wykorzystanie sieci, bez 
dostrzegania wielu wad omawianych metod. Mimo 
wszystko autorzy artykułów są na nie otwarci widzą ich 
możliwości, chcą z nich korzystać i je udoskonalać. 
Zapraszamy czytelników, aby w trakcie lektury obudzili 
w sobie metodologa, który zastanawiał się będzie nad 
tym, co można zyskać, a co stracić, wykorzystując 
internetowe metody. Jeśli nasza publikacja stanie się 
swoistym podręcznikiem, z jednej strony trzeźwo 
podchodzącym do prezentowanych kwestii, a z drugiej 
strony będącym wskazówką potencjału metod online, jej 
cel zostanie osiągnięty. 

 
  

 

 

 Mit rozpieszczonego dziecka : wyzwanie rzucone 
stereotypom na temat wychowania / Alfie Kohn ; 
przekład z j ęzyka angielskiego Karolina Bochenek. - 
Wydanie pierwsze. - Podkowa Le śna : Wydawnictwo 
MiND, copyright 2018.   

w   62265 

Alfie Koln zaprasza do refleksji nad stereotypami 
dotyczącymi dzieci i wychowania. Bazując na 
współczesnej wiedzy i badaniach, rozważa powszechne 
przekonania na temat rodzicielstwa helikopterowego, 
rywalizacji, samokontroli czy rzekomo szkodliwego 
poczucia własnej wartości. Pokazuje, że część opinii, 
które funkcjonują w mediach i świadomości rodziców, 
zyskała już statut szkodliwych mitów. Jego książka 
zawiera także pozytywny program, który autor nazywa 
wychowaniem opartym na współpracy.  

 

 

 



Moje dziecko ma autyzm : opowie ści matek / 
redakcja Maggi Golding, Jill Stacey ; tłumaczenie 
Maria Moskal. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello ńskiego, 2019. 

w   62266 

Książka zawiera opowieści matek osób z autyzmem      
z różnych zakątków świata. To zbiór poruszających 
historii o lepszych i gorszych momentach życia 
rodzinnego oraz o zmianach w postrzeganiu autyzmu 
przez społeczeństwo. Wychowywanie dzieci                   
z autyzmem stawia wiele wyzwań przed ich rodzicami, 
którzy często spotykają się z niezrozumieniem i muszą 
się tłumaczyć ze swoich strategii wychowawczych. 
Oddając głos matkom dzieci z autyzmem, Maggi 
Golding i Jill Stacey obalają stereotypowy pogląd, że 
autyzm stanowi wynik błędów wychowawczych. Ich 
książka daje rodzicom poczucie, że są częścią 
wspierającej się międzynarodowej społeczności, 
wierzącej w moc rodzicielskiego uczucia. Jednocześnie 
ukazuje zarówno uwarunkowaną kulturowo 
różnorodność,   jak    i    uniwersalność    doświadczenia  

                                                               rodzica dziecka z ASD. 
 

 

 

 

Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria  
Wanda Koperty ńska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : 
"Placet", 2009. 

w   62267 

W książce zaprezentowano całościowo problematykę 
motywowania pracowników, co jest efektem wieloletnich 
studiów literaturowych, jak też badań własnych autorki. 
Przytoczono przykłady praktyczne oraz prezentowane 
wyniki badań pochodzą z konkretnych, choć tu 
anonimowych przedsiębiorstw. Książka adresowana jest 
do studentów uczelni ekonomicznych oraz wszystkich 
tych, którzy mają wpływ na kształtowanie systemów 
motywowania w przedsiębiorstwach, jak też 
menedżerów wszystkich szczebli we współczesnych 
organizacjach. 

 



Motywowanie pracowników : wskazówki dla 
mened żerów / Agata Pietro ń-Pyszczek. - Wrocław : 
Wydawnictwo Marina, cop. 2015. 

w   62268 

Autorka proponuje nam bardzo użytecznną i praktyczną 
wiedzę, nie narzuca gotowych rozwiązań, nie zanudza 
trudnymi do zrozumienia sformułowaniami, po prostu 
daje odbiorcy do myślenia, a momentami pozwala nam 
na głębsze zastanowienie się nad rozumieniem zasad 
motywacji, jakie są konieczne do jej efektywnego 
zagospodarowania w codziennym życiu. 

„Nie ma jednej i skutecznej recepty na motywowanie. 
Motywowanie jest umiejętnością, którą należy stale 
doskonalić. Ta książka daje wskazówki, jak to zrobić.” - 
dr Andrzej Szczerbiński 

 

 

 

 

 

 

 Mój zło śnik czyli Jak nauczy ć dzieci m ądrego 
radzenia sobie ze zło ścią / Agnieszka G ąstoł, Aneta 
Jegier. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2018. 

w   62269 

Książka praktyczna, napisana w przystępny sposób         
i wypełniona narzędziami do zastosowania od ręki. Jeśli 
szukasz odpowiedzi na pytania: co, gdzie, kiedy, w jaki 
sposób i w jakiej kolejności mówić dziecku o złości? jak 
odróżnić problemy w zachowaniu od rzeczywistych 
zaburzeń? jak zapobiegać wybuchom złości oraz 
ograniczać wywołane nią straty? jak poprowadzić 
trening umiejętności wychowawczych dla rodziców 
dzieci z problemami w zachowaniu? Ten poradnik jest 
właśnie dla Ciebie. Autorki w prosty i bardzo praktyczny 
sposób wyjaśniają, w jaki sposób możemy pomóc 
naszym dzieciom zrozumieć złość i zacząć sobie 
mądrze z nią radzić. Zamieszczono tutaj programy 
terapeutyczne, propozycje rozmów, gotowe scenariusze 
zajęć i karty pracy. To książka pełna humoru, pomysłów 
i  rzeczywistych doświadczeń, która powinna się znaleźć  

                                                               w bibliotece każdego rodzica, nauczyciela i terapeuty. 
 



Mózgowe pora żenie dzieci ęce / Maria Król. - Gda ńsk 
: "Harmonia", 2010. 

w   62250 

Tytułowe zaburzenie rozwoju autorka próbuje 
przedstawić w jak najprostszy i najbardziej przystępny 
dla Czytelnika sposób. Czyni to z perspektywy matki 
osoby dotkniętej tym rodzajem niepełnosprawności, 
matki, która przeszła ze swym dzieckiem cały żmudny     
i trudny proces jego rehabilitacji. Czyni to również          
z perspektywy lekarza, a więc osoby, dla której nieobca 
jest strona teoretyczna zagadnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda, informacja czy wyraz rado ści czyli 
Dlaczego matki chwal ą swoje dzieci? / Anna 
Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska. - 
Warszawa : Difin, 2019.  

w   62270  

„Dziękuję, że odstawiłeś stołeczek! – tonem pełnym 
zachwytu mówię do mojego synka po tym, jak wyręcza 
mnie w odstawieniu na miejsce podstawki, której zwykle 
używa, by wspiąć się do umywalki. Mój dwulatek się 
uśmiecha i biegnie do swoich spraw, a ja zastanawiam 
się: dlaczego właściwie go pochwaliłam? Co chcę 
osiągnąć poprzez pochwałę? Czy to było okazanie mu 
mojej dumy? Czy w ten sposób wspieram jego 
samodzielność? Czy po prostu nagradzam go, bo zrobił 
coś, co mi się podoba? W ogóle dlaczego matki chwalą 
swoje dzieci? W odpowiedzi na te pytania powstała ta 
książka”. 

 

 

 



Nigdy nie b ędziesz mn ą / Anna M. Brengos. - Wyd.1. 
- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2019. 

w   62271 

Opowieść z życia matki i córki o rozbieżności pomiędzy 
ich marzeniami, o dążeniu do doskonałości i jej cenie.    
O tym, jak własne cele, pragnienia, i kompleksy 
przekładają się na nasze dzieci i co z tego może 
wyniknąć.  

Julka wyrosła w biedzie. Projektuje dla córki idealne 
dzieciństwo. Co to oznacza dla Karoliny? 

Lektura obowiązkowa dla wszystkich rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 Od Facebooka do post-przyja źni : współczesne 
przeobra żenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; 
Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.  

w   62272  

„Piotr Szarota przygląda się przeobrażeniom, jakim 
uległy nasze relacje z bliskimi nam ludźmi. Rozważa 
zależności między systemami rodziny i przyjaciół, 
analizuje relacje między przyjaźnią, miłością                     
i erotyzmem. Pokazuje nieobecne dotychczas warianty 
bliskich relacji: przyjaźń skomercjalizowaną – „za 
pieniądze”, relacje paraspołeczne, na przykład                
z awatarem lub oparte na antropomorfizacji przyjaźnie 
ze zwierzętami. Pisze wreszcie o przyjaciołach 
„uszytych na miarę” – robotach i hiperrealistycznych 
lalkach. (…) Zgrabnie łącząc wiedzę z zakresu 
psychologii, socjologii i antropologii kultury, autor opisuje 
zachodzące na naszych oczach przemiany postaci 
rodziny, małżeństwa, relacji między rodzicami i dziećmi,  

                                                               zaś przede wszystkim  – między przyjaciółmi”.  
     

                                                                            z recenzji prof. dr hab. Bogdana Wojciszkego 



Ogrodoterapia : scenariusze zaj ęć i zabaw              
dla przedszkolaków, w tym dzieci                                 
z niepełnosprawno ścią sprz ężoną i autyzmem / 
Maria Kuleczka-Raszewska. - Warszawa : Difin, 2019.  

w   62273  

Poradnik dla osób pracujących z dziećmi 
niepełnosprawnymi i autystycznymi. Inspiracją do jej 
napisania była osobista fascynacja autorki przyrodą, 
możliwościami wykorzystania jej walorów oraz pasja 
pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wieloletniej praktyki 
zawodowej, w której autorka łączy różne metody i formy 
terapii, by w optymalnym stopniu wspomagać rozwój 
psychofizyczny dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. 
Książka zawiera: program ogrodoterapii dla 
przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością 
sprzężoną i autyzmem, przykłady scenariuszy zajęć w 
ogrodzie z uwzględnieniem pór roku, narzędzie 
diagnostyczne umożliwiające ewaluację, teksty piosenek 
wykorzystanych w programie. Do książki dołączona jest 
płyta CD z autorskimi piosenkami w wersjach wokalnej    
i instrumentalnej. 

 

 

 

Oto jest Kasia / Mira Jaworczakowa ; ilustracje 
Hanna Czajkowska. - Warszawa : Wydawnictwo 
"Nasza Ksi ęgarnia", 2019.  

w   62274 

Powieść dla dzieci 7-9-letnich, zalecana jako lektura dla 
szkół podstawowych. Jej bohaterką jest Kasia – 
dotychczas wzorowa uczennica i ulubienica rodziców i 
dziadka – której rodzi się siostrzyczka. Zazdrosna 
dziewczynka przeżywa bunt: staje się agresywna, 
popada w konflikty z kolegami i domownikami, przestaje 
się uczyć... I dopiero ciężka choroba siostrzyczki, do 
której Kasia sama się przyczyniła, pozwala jej 
zrozumieć, jak bardzo kocha małą, i wrócić do dawnego 
stylu życia. 

 

 

 

 



Podstawy maszynoznawstwa / Witold Biały. - 
Warszawa : Wydawnictwo WNT : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, copyright 2017.  

w   62275 

Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo złożonym, 
a powstanie odpowiednio działającego i bezpiecznego 
urządzenia wymaga znajomości podstaw projektowania 
jego poszczególnych elementów. Niniejsza publikacja 
pomaga przyszłym projektantom w opanowaniu 
zagadnień związanych z podstawami konstrukcji, 
budowy i działania podstawowych urządzeń 
mechanicznych i ich struktur. Zostały w niej omówione 
zasady projektowania najważniejszych elementów 
maszyn. Autor w przejrzysty sposób opisuje 
najważniejsze warunki konstrukcyjne, które powinna 
spełniać maszyna, czyli niezawodność, trwałość, 
lekkość ergonomiczność i ekologiczność. Przybliża 
także tematykę dotyczącą poszczególnych grup 
maszyn. 

 

 

 

 

Porozumienie przez współprac ę : jak stworzy ć 
partnersk ą relacj ę ze swoim dzieckiem / Ross         
W. Greene ; przekład Dorota Skowro ńska. - 
Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa 
Wydawnicza Relacja, 2019. 

w   62276 

Przed rodzicami stoi ważne zadanie: dowiedzieć się, kim 
jest ich dziecko, jakie ma umiejętności, upodobania, cele 
i kierunki i umożliwić im realizowanie ich potencjału. 
Rodzice chcą również, aby ich dzieci były niezależne, 
ale też – żeby nie podejmowały złych decyzji. Nie chcą 
wywierać nacisku, ale chcą jednocześnie, żeby dziecko 
było chętne do działania. Dobre rodzicielstwo to 
nieustanne balansowanie między tym, czego potrzebuje 
dziecko, a tym, czego chce rodzic. Psycholog dr Ross 
Greene, proponuje stworzony przez siebie model 
rozwiązywania problemów przez współpracę, co 
pozwala na całkowitą rezygnację z nieskutecznych 
tradycyjnych metod, takich jak kary, nagrody, groźby        
i przekupstwa. W zamian rodzic dostaje narzędzia, które  

                                                               pozwalają dzieciom czuć się wysłuchanymi i ważnymi.  



Pozytywna dyscyplina / Jane Nelsen ; przekład Anna 
Czechowska, Anna Rosiak. - Warszawa : CoJaNaTo 
Blanka Łyszkowska, 2015. 

w   62277 

Pozytywna dyscyplina to klasyczna metoda 
wychowawcza, oparta na wzajemnej miłości i szacunku 
wywodząca się z nurtu psychologii indywidualnej Alfreda 
Adlera. Polskie wydanie książki ukazuje się dzięki 
pomocy finansowej setek rodziców, którzy 
przekonawszy się o skuteczności metody, wsparli ten 
projekt na drodze crowdfundingu. Na jej kartach 
znajdziesz odpowiedzi na wiele rodzicielskich pytań. Już 
w trakcie lektury pierwszego rozdziału przekonasz się, 
że zawarte w książce podejście jest intuicyjne                  
i jednocześnie racjonalne. 

 

 

 

 

 

 

Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej 
Skowro ński. - Warszawa : Difin, 2018. 

cz   62278 

W publikacji przedstawiono koncepcję probacji 
inspirowaną caseworkiem, czyli pracą z indywidualnym 
przypadkiem. W monografii został uwzględniony 
najnowszy stan badań dotyczący metod pracy                
z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego 
społeczeństwo oczekuje zmian w zachowaniu. 
Prezentowana koncepcja stanowi konkretyzację 
przynajmniej części elementów metodycznych                
w obszarze probacji, które istniały od dawna, 
uzupełnioną o nowe metody pracy. Książka zainteresuje 
kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach 
karnych, może stanowić inspirację także dla kuratorów 
wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych. 

 

 

 

 



Psychodrama w teorii i praktyce / Christian Stadler  ; 
tłumaczenie z j ęzyka niemieckiego Iwona Kowal. - 
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Szkolenia, 2018. 

w   62279 

Psychodrama stanowi kompleksowe podejście do 
psychoterapii, ukierunkowane na przeżycie katharsis, 
doświadczenie wewnętrznych kompleksów oraz ról         
w grupie. Jej metody mają na celu uwolnienie 
kreatywnego potencjału, łącząc elementy autoterapii, 
autorefleksji i autoedukacji z indywidualną i grupową 
pracą terapeutyczną oraz wzajemnym dzieleniem się 
informacjami zwrotnymi. Podręcznik Christiana Stadlera 
zawiera bogatą wiedzę oraz praktyczne wskazówki 
przydatne w ramach szkolenia się w psychodramie. 
Stanowi cenne źródło wiedzy praktycznej dla szerszego 
kręgu odbiorców zainteresowanych psychoterapią, 
kreatywnym rozwiązywaniem problemów, procesami 
grupowymi, edukacją dorosłych, twórczym korzystaniem 
z zasobów wyobraźni. 

 

 

 

 

Psychologia hejtu, czyli Jak radzi ć sobie z krytyk ą    
w życiu osobistym i zawodowym / Mateusz Grzesiak. 
- Warszawa : Starway Institute, copyright 2017.  

w   62280 

Hejt jest wszędzie. W na pozór niewinnych 
komentarzach rodziców na temat lenistwa ich dziecka. 
W docinkach dotyczących wyglądu żony. W bece 
gimnazjalistów, których żarty mogą ̨ zabić́. W artykułach 
blogerów budujących swoją popularność́ na taniej 
sensacji albo w przemowach polityków – wypowiedziach 
krzykliwych, pozbawionych kultury i treści. We wpisach 
pracowników wyładowujących swoje niezadowolenie       
i w poniżających komentarzach szefów. Psychologia 
hejtu to przewodnik po świecie krytyki w życiu 
zawodowym i osobistym, w rzeczywistości i internecie. 
Uwolni Cię od zbędnego przejmowania się tym, czym nie 
powinieneś się przejmować, od brania do siebie tego, co 
Ci szkodzi, oraz wytłumaczy, dlaczego hejter robi sobie    
i innym krzywdę̨. Tobie już nie zrobi. Nigdy. 

 

 



Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby 
psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. 
- Warszawa : Difin, 2019.  

w   62281 

Psychologia potrzeb osób starszych to książka, która 
musiała powstać, zważywszy na sytuację demograficzną 
w Polsce, krajach UE i na świecie. Wszędzie przybywa 
ludzi starzejących się i starych, a starość jako etap życia 
człowieka wydłuża się systematycznie. Stąd niezwykle 
ważna wydaje się chwila refleksji nad sytuacją tej coraz 
liczniej reprezentowanej grupy osób – nad jej pozycją 
we współczesnym świecie, relacją z młodszym 
pokoleniem, postrzeganiem starszych ludzi przez 
społeczeństwo i media. Starość przedstawiona jest         
z perspektywy okresu rozwojowego i traktowana 
zgodnie z przyjętą zasadą rozwoju przez całe życie, 
czyli z założeniem, że człowiek jest aktywny i twórczy do 
samego końca i na każdym etapie swojej egzystencji 
dąży do zaspokojenia nie tylko potrzeb podstawowych, 
ale również wyższego rzędu, z  potrzebą  samorealizacji  

                                                               łącznie. 
 

 

 

 

Rachunek kosztów w zarz ądzaniu organizacjami / 
Wiesław Janik, Maria Pa ździor. - Wydanie 2. - 
Warszawa : CeDeWu, 2018.  

w   62282 

W obliczu coraz większej konkurencji prawidłowy 
rachunek kosztów to dziedzina, bez której trudno            
prowadzić działalność gospodarczą i osiągać sukcesy 
na rynku. Ich poziom kształtowany jest przez decyzje 
podejmowane na różnych szczeblach zarządzania 
podmiotami gospodarczymi. Dlatego problem poprawnej 
ich kalkulacji, a także oceny skutków różnorakich decyzji 
nabiera szczególnego znaczenia. W książce 
zaprezentowano dwa podejścia rachunku kosztów: 
księgowe i ekonomiczne, jednocześnie ukazując 
podobieństwa i różnice obu tych aspektów. Każdy           
z rozdziałów poświęcony poszczególnym zagadnieniom 
rachunku kosztów uzupełniono przykładami 
praktycznymi. Na końcu każdego z nich zamieszczono 
zadania do samodzielnego rozwiązania. 

 
 



Rany Julek! : o tym, jak Julian Tuwim został poet ą / 
Agnieszka Fr ączek ; [ilustracje Joanna Rusinek]. - 
Wydanie 8. - Łód ź : Literatura, 2019.  

w   62283 

Opowieść o Julku – niezłym ziółku. O budowaniu bardzo 
skomplikowanych, do niczego niesłużących maszyn         
i urządzeń. O hodowli zaskrońców w pudełku, zaklinaniu 
kamieni i… nieudanym wysadzeniu w powietrze pewnej 
łódzkiej kamienicy. To właśnie dzięki wielu swoim 
pasjom Julek został poetą. I to takim poetą: 
 

że choćby przyszło tysiąc pisarzy 
i każdy tysiąc strof by wysmażył, 
i każdy nie wiem, jak się nadymał, 
nikt nie dogoni Julka Tuwima. 
 

Rany Julek! to historia dzieciństwa Juliana Tuwima. 
Znajdziecie tu wiele historii z jego życia poprzeplatanych 
wierszami i żartami. A wszystkie tak barwne                     
i wybuchowe, jak mikstury chemiczne małego Juliana. 

 

 

 

 

Rodzice a gotowo ść szkolna dzieci / Małgorzata 
Chojak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2016.  

w   62284 

Książka znakomicie ukazuje to, o co toczy się spór        
w naszym kraju - wiek rozpoczynania nauki szkolnej, 
dostęp do wychowania przedszkolnego, udział     
rodziców w kreowaniu środowiska edukacyjnego 
przygotowującego do pełnienia roli ucznia itp. Już wgląd 
w strukturę publikacji, która jest przejrzysta i klarowna, 
zachęca do jej uważnej lektury, gdyż obiecuje 
uporządkowanie myśli, jasność wywodu i łatwość 
wybiórczego odnajdywania w tekście interesujących 
wątków. Na uwagę zasługuje sugestia zastanowienia się 
nad koniecznością poszerzenia zakresu pojęcia 
„gotowość szkolna” – odnosząc ją nie tylko do 
przedszkolaków czy do samej szkoły, ale także do 
rodziców, którzy powinni zostać przygotowani do 
świadomego udziału w edukacji swoich dzieci. 

 



Rodzice z niepełnosprawno ścią intelektualn ą / 
Remigiusz Kijak. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, copyright  2019.  

w   62285 

To książka unikatowa, pionierska z uwagi na podjętą 
problematykę i metodologię badań. Autor porusza 
niezmiernie ważną i delikatną kwestię, jaką jest 
rodzicielstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Narratorami książki są osoby z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną. Autor dokonał 
wnikliwego przeglądu dostępnej literatury                   
oraz przeprowadził serię wywiadów narracyjno -
biograficznych, by ustalić, jak wygląda       
doświadczenie rodzicielskiej codzienności przez osoby                           
z niepełnosprawnością intelektualną. Wypowiedzi 
badanych osób dotyczą wszystkich etapów 
kształtowania się roli rodzica. Przyjęta w pracy 
metodologia jakościowa umożliwia wgląd                       
w  indywidualny   sposób    pojmowania   i   przeżywania  

                                                               rodzicielstwa przez badanych. 
 

 

 

 

Rodzina Ulmów / Mateusz Szpytma, Jarosław 
Szarek. - Wydanie 4. poprawione i uzupełnione. - 
Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2018. 

w   62286 

Wkrótce rozległo się kilka strzałów. Jako pierwsi zginęli, 
jeszcze podczas snu, dwaj bracia Szallowie oraz jedna    
z sióstr Gołda Goldman. Wtedy Niemcy wezwali 
furmanów, aby patrzyli, jak dokonują mordu. To miało 
odstraszyć innych od pomocy Żydom. (...) Przed 
chałupę wyprowadzono też Józefa i Wiktorię i tam 
zastrzelono. (...) Wśród krzyków i płaczu żandarmi 
zastanawiali się, co zrobić z szóstką dzieci. Po krótkiej 
naradzie Dieken zdecydował, że ich także należy 
rozstrzelać. (...) Od kul zginęły wszystkie dzieci Ulmów: 
Stasia, Basia, Władziu, Franus, Antoś, Marysia i siódme 
w łonie matki, która właśnie zaczęła je rodzić. Obecnie 
trwa proces beatyfikacyjny męczenników drugiej wojny 
światowej. Wśród kandydatów na ołtarze znajduje się 
również rodzina Ulmów. 

 

 



Roztrzaskane lustro : upadek cywilizacji zachodniej  / 
Wojciech Roszkowski. - Kraków : Biały Kruk, 2019.  

w   62287 

Czy to już koniec naszej cywilizacji? Trzymamy w ręku 
książkę, która jest jednym z najważniejszych dzieł 
współczesnej humanistyki, nie tylko polskiej. Wybitny 
uczony i pisarz, prof. Wojciech Roszkowski, dokonuje     
w niej bilansu naszej cywilizacji. Bilans to dramatyczny. 
Upadek zachodniej kultury, wieszczono co prawda już 
sto lat temu, ale wówczas była to bardziej przepowiednia 
niż udokumentowana teza. Dziś nasze wielowiekowe 
dziedzictwo zostało przez elity europejskie oraz 
amerykańskie w całości odrzucone, co uznaje się za 
wyraz postępu. Konsekwencją takiej postawy jest 
zrównanie zbrodni i osiągnięć, wierności i zdrady, 
bohaterstwa i tchórzostwa, mądrości i głupoty, kłamstwa 
i prawdy. Obrazowo rzecz ujmując, zwolennicy          
teorii o istnieniu wielu prawd chcą się przejrzeć                       
w roztrzaskanym lustrze. 

 

 

 

 

Rozwijanie m ądrości w praktyce edukacyjnej : 
scenariusze zaj ęć w przedszkolu i szkole 
podstawowej / El żbieta Płóciennik. - Łód ź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 

w   62288 

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla 
Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami 
Roberta J. Sternberga – praktyczny poradnik 
metodyczny dla nauczycieli, wychowawców                     
i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach 
oświatowych, dla konsultantów i doradców 
metodycznych, a także rodziców. Zawiera 
wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji 
edukacyjnych, służących rozwijaniu inteligencji 
analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, 
myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje 
konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie również zestaw 
scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu        
i szkole podstawowej. Poradnik  uzupełniają  gotowe  do  

                                                               powielenia karty pracy.  
 

 



Rozwijanie m ądrości w praktyce edukacyjnej : 
scenariusze zaj ęć dla młodzie ży / Elżbieta 
Płóciennik. - Łód ź : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2016.  

 w   62292 

Celem serii przewodników metodycznych "Edukacja dla 
mądrości" jest wskazanie praktycznych i metodycznych 
wskazówek pozwalających organizować warunki 
rozwijania mądrości uczniów oraz zdolności 
sprzyjających mądremu myśleniu i działaniu. W tej 
części autorka zaproponowała scenariusze ćwiczeń         
i zajęć na poziomie ponadpodstawowym. By jednak 
umożliwić czytelnikom jedynie tej książki poznanie 
podstaw teoretycznych edukacji dla mądrości, zostały    
tu zaprezentowane najistotniejsze informacje dotyczące 
koncepcji rozwijania mądrości w szkole. W książce 
zaprezentowano syntetycznie koncepcję edukacji         
dla mądrości oraz dostarczono nauczycielom 
konkretnych    narzędzi    do    wykorzystania    w   pracy    

                                                               edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą. 

 

 

 

 

Rozwój dziecka : 46 najwi ększych mitów / Stephen 
Hupp, Jeremy Jewell ; przekład Sylwia Pikiel ; 
redakcja naukowa polskiego wydania Małgorzata 
Święcicka, Katarzyna Lubiewska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.  

w   62289 

Każdy zna więcej mitów, niż mu się wydaje, ale każdy 
ma też zawsze do dyspozycji naukę, która podpowiada 
właściwą drogę. Autorzy opisują najbardziej 
rozpowszechnione mity dotyczące rozwoju i wychowania 
dziecka. Przedstawiają badania naukowe obalające 
niesłuszne i często szkodliwe przekonania dotyczące 
różnych aspektów rozwoju, proponują oparte na 
dowodach naukowych praktyki i zalecenia. Objaśniają 
źródła błędnych koncepcji i zachęcają do sceptycznego, 
krytycznego podejścia do literatury dla rodziców i 
sensacyjnych medialnych doniesień. 

 

 

 



Rzeźnicy i lekarze : makabryczny świat medycyny      
i rewolucja Josepha Listera / Lindsey Fitzharris ; 
tłumaczenie Łukasz Müller. - Wydanie 1. - Kraków : 
Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2018. 

w   62290 

Wizyta w szpitalu była kiedyś najprostszym sposobem, 
by skończyć w grobie. XIX-wieczni chirurdzy, często 
niewykształceni, kroili swoich pacjentów, nie myśląc       
o odkażaniu narzędzi. Amputacja była ich ulubioną 
metodą kuracji, a gangrena nie była niczym 
niepokojącym. Pacjentów często trzeba było gonić po 
sali i wiązać, by poddali się „leczeniu”. Dopiero Joseph 
Lister odkrył, że infekcje powodują zarazki, które można 
pokonać środkami antyseptycznymi. Był za swoje teorie 
wyśmiewany, ale ostatecznie to jemu nauka przyznała 
rację. Poznajcie niewiarygodne realia, w jakich leczeni 
byli pacjenci, i dramatyczną walkę Listera o to, by 
zmienić rzeźników w lekarzy. 

 

 

 

 

Sąd nad demoralizacj ą nieletnich : konteksty 
wychowawcze / Renata Szczepanik, Agnieszka 
Jaros, Magdalena Staniaszek. - Łód ź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 

w   62291 

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku 
stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także 
dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły 
status „podsądnej młodzieży”. W publikacji przyjęto kilka 
perspektyw oceny modelu sprawiedliwości wobec 
nieletnich. Zasadne jest jednak wyjaśnienie 
nieobecności analiz stricte prawniczych. Wątki 
prawnicze pojawiają się naturalnie, jednak celowo nie są 
rozwijane i pogłębiane. Służy to wzmocnieniu realizacji 
zamierzonego celu, czyli próbie spojrzenia na ustawę 
wyłącznie przez pryzmat jej wychowawczych funkcji, 
jakie powinna lub mogłaby pełnić w odniesieniu do 
dzieci zagrożonych demoralizacją. 

 

 

 



Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu 
się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / 
redakcja naukowa El żbieta Wieczór, Jacek Szmalec, 
Grzegorz Brzuzy. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : 
Difin, 2019. 

w   62293 

Książka stanowi kompendium informacji odnośnie 
integracji sensorycznej. Zamieszczone są w niej artykuły 
poparte badaniami oraz znajdują się dodatkowo 
narzędzia diagnostyczne ułatwiające przeprowadzenie 
obserwacji dziecka pod kątem problemów z integracją 
sensoryczną. W publikacji zostały opisane wybrane 
zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego dziecka, 
integracji sensorycznej. Czytelnik dowie się również         
o niepokojących zachowaniach uczniów w następstwie 
zaburzeń integracji sensorycznej, pozna przykłady 
zaburzeń integracji sensorycznej w szkole. W książce 
przedstawiono interesujący materiał dotyczący 
znaczenia dotyku w rozwoju małego dziecka. 

 

 

 

 

Sercem Polak : opowie ść o Fryderyku Chopinie / 
Barbara Wachowicz. - Warszawa : Bellona, copyright 
2019. 

 w   62294 

Wsłuchajcie się w rytm serca Fryderyka Chopina. 
Przeżyjcie z nim lata dziecięctwa w szczęśliwym kręgu 
rodzinnym, pierwszą miłość, młodość wpisaną w żar dni 
przedpowstańczej Warszawy, dramatyczny czas lęku na 
obczyźnie o los bliskich i Ojczyzny, powstańcze dni, 
olśniewające tryumfy w Paryżu, zagadkę listów                
i fascynacji Delfiną Potocką, marzenie o szczęściu           
u boku Marii Wodzińskiej, płomienny romans, a potem 
już tylko „sojusz familijny” z George Sand, ostatnią 
podróż do Szkocji i Anglii. Poznajcie arkana mistrzostwa 
Chopina – nauczyciela muzyki i związki jego utworów         
z życiem kompozytora. Podziwiajcie jego niezłomną 
polskość i wiarę: „Nie obejdzie się bez strasznych 
rzeczy, ale na końcu tego wszystkiego jest Polska, 
świetna, duża, słowem: Polska! Zawsze swoimi 
nazywam Polaków i tylko z nimi czuję się bliżej 
Ojczyzny”.  

 



Służące do wszystkiego / Joanna Kuciel-Frydryszak. 
- Wydanie 1. - Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 
2018. 

w   62295 

Przejmujące losy „białych niewolnic”, kobiet                     
z najniższego szczebla hierarchii służby domowej. Tych, 
których w przedwojennej Polsce było najwięcej. 
Zatrudniane przez mieszczaństwo wiejskie dziewczęta 
zaczynały służbę mając często 15 lat. Nie miały prawa 
do urlopu i wypoczynku, pracowały od świtu do nocy za 
grosze. Joanna Kuciel-Frydryszak zagląda do ich 
maleńkich pokoików w eleganckich kamienicach, 
przypatruje się, co robią, gdy mają wychodne, obserwuje 
je przy kuchennej pracy, współczuje, gdy muszą oddać 
swoje często nieślubne dzieci. Ale praca służącej to 
mimo wszystko awans i dotknięcie lepszego świata. Dla 
niektórych służba stanie się przygodą życia. Inne            
w rodzinie chlebodawców znajdą przyjaciół i opiekunów. 
Służące do wszystkiego to także opowieść o stosunkach 
klasowych oraz o potrzebie dominacji lepiej urodzonych 
nad biedakami. To momentami zabawna, a czasem 
gorzka lektura. Na pewno zaś ważna 

 

 

 

Szmaragdowa tablica / Carla Montero ; przeło żył 
Wojciech Charchalis. - Wydanie 1. (dodruk). - 
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

w   62296 

Madryt, początek XXI wieku. Ana pracuje w Muzeum 
Prado, prowadzi spokojne życie u boku Konrada, 
bogatego niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki, aż do 
chwili, gdy pewien list napisany podczas drugiej wojny 
światowej naprowadza go na ślad tajemniczego obrazu 
Astrolog przypisywanego Giorgionemu, malarzowi epoki 
renesansu. Skuszony wielką wartością tego dzieła, 
Konrad przekonuje Anę, żeby zajęła się jego 
poszukiwaniem. Mimo piętrzących się trudności Ana 
odkrywa nie tylko zawiłe losy rodziny, która od pokoleń 
strzeże Astrologa, ale i niezwykła prawdę, która 
całkowicie zmienia jej życie. Szmaragdowa Tablica to 
napisana z rozmachem historia o poszukiwaniu 
zagadkowego dzieła sztuki, ale i niezwykła opowieść o 
zakazanej miłości, która zdarzyła się wbrew wszelkim 
przeciwnościom. 
 



Śmier ć i pogrzeb / Bianca-Beata Kotoro ; [ilustrator 
Aleksandra Glinka]. - Wydanie 1. - Warszawa : Beata  
Vita, 2017. 

w   62308 

Biorąc pod uwagę rozwój dziecka i jego odbiór świata,   
w tekście jest konkretnie opisane, co to znaczy umrzeć, 
bez metafor i dwuznaczności typu: odszedł czy zasnął. 
Szeroko rozumiana pamięć o zmarłym oraz tak zwany 
pierwiastek życia określono w tekście słowem "dusza", 
która nie ma tu wymiaru religijnego. Jest określeniem      
i zobrazowaniem umożliwiającym zrozumienie oraz 
nazwanie owej abstrakcji dla dziecka. Również konkret    
i jednoznaczność odbioru słowa niebo i chmury poprzez 

obraz na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym umożliwiają dziecku łatwiejsze przejście 
przez ból i cierpienie po utracie osoby czy zwierzęcia. Tekst książki jest uniwersalny dla dzieci 
żyjących w rodzinach wierzących i agnostycznych czy ateistycznych, gdyż jest dostosowany do 
ich możliwości odbioru świata i poradzenia sobie ze stratą czy zrozumieniem śmierci. 

 

 

 

 

Średniowieczna Europa / Chris Wickham ; 
[tłumaczenie Marcin Kowalczyk]. - [Warszawa] : 
Wydawnictwo RM, 2018. 

w   62297 

Frapująca i przystępna synteza wiedzy o średniowieczu 
– epoce, w której tworzyły się fundamenty współczesnej 
Europy. Chris Wickham ze swadą i klarownie opisuje 
trwające tysiąc lat średniowiecze – epokę obfitującą      
w burzliwe wydarzenia i przełomowe przemiany. 
Prezentuje świat władców, papieży, mistyków, teologów 
i rycerzy, ale też mieszczan, kupców i chłopów. 
Pokazuje ekonomiczne i polityczne podstawy 
średniowiecznej Europy, a także wzorce zachowań          
i różne aspekty średniowiecznej kultury. W jego ujęciu 
obraz średniowiecza jest wielowymiarowy. To epoka, w 
której współistnieją różne, choć rozwijające się 
równolegle, systemy gospodarcze, społeczne, polityczne 
i kulturalne, które warto ze sobą zestawiać, porównywać 
i objaśniać. 

 

 

 



Świat w sieci : pa ństwa, społecze ństwa, ludzie :        
w poszukiwaniu nowego paradygmatu 
bezpiecze ństwa narodowego / Tomasz                       
R. Aleksandrowicz. - Wydanie 2. zaktualizowane. - 
Warszawa : Difin, 2018.  

w   62298 

Drugie wydanie Świata w sieci... zostało uaktualnione 
oraz wzbogacone o nowy podrozdział dotyczący analizy 
sieci społecznych – narzędzia, który pozwala lepiej 
zrozumieć funkcjonowanie świata sieciowego. Także       
i w tym przypadku autor, pozostając w ramach nauk         
o bezpieczeństwie, korzystał z osiągnięć innych dziedzin 
wiedzy, m.in.: z matematyki, a przede wszystkim teorii 
grafów. 

 

 

 

 

 

 

Św. Brat Albert / Rafał B. Siwiec. - Wydanie 2. - 
Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017.  

w   62299 

Osobą św. br. Alberta Adama Chmielowskiego fascynuje 
się wciąż wielu ludzi o różnorodnych zainteresowaniach 
i postawach życiowych, w tym także; badaczy, pisarzy 
oraz biografów. Jako student Instytutu Politechnicznego 
w Puławach wziął udział w powstańczej walce o wolność 
Ojczyzny, którą okupił dozgonnym kalectwem. 
Rozmiłowany w sztuce - artysta malarz, absolwent 
Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych odznaczał się 
ciągłym wewnętrznym dążeniem, pełnym rozterek 
poszukiwaniem istoty idei piękna w jej klasycznym 
platońskim i augustyńskim wyrazie. Autor opracowania 
w kilku szkicach ukazuje kim był człowiek, którego 
później nazwano „Bratem naszego Boga”. Twórczy 
wewnętrzny niepokój młodego patrioty walczącego        
o wolność Ojczyzny oraz artysty poszukującego istoty 
idei piękna, który ostatecznie wiedziony twórczym 
pięknem miłości poświęca się pracy wśród odrzuconych.  

 

 



Ta historia wci ąż trwa : wspomnienia Jana 
Olszewskiego / [opracowanie] Justyna Bła żejowska. 
- Wydanie 1. - Pozna ń : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 
copyright 2019.  

w   62300 

Jan Olszewski (1930-2019) chciał zostać kolejarzem, ale 
historia zdecydowała inaczej. W czasie okupacji służył w 
Szarych Szeregach. Pod rządami komunistów był 
jednym z niewielu obrońców w procesach politycznych. 
W 1991 r. objął tekę premiera pierwszego po wojnie 
polskiego rządu powołanego przez sejm pochodzący      
z wolnych wyborów. Podsumowując swoje długie            
i ciekawe życie, postanowił utrwalić ważne wydarzenia    
i towarzyszące im emocje. Dlatego w latach 2011-2019 
opowiadał dr Justynie Błażejowskiej o tym, czego był 
czynnym uczestnikiem lub uważnym obserwatorem. 
Złożona z 29 obszernych wspomnień książka to 
fascynująca opowieść o najdramatyczniejszych 
momentach z ostatnich 120 lat dziejów Polski.  

 

 

 

 

Tatulczyk Moniuszko czyli rymowana biografia ojca 
polskiej opery / Katarzyna Huzar-Czub ; ilustracje 
Marta Ruszkowska. - Wydanie I. - Kraków : Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 2019.  

w   62301 

Oto sławny Tatulczyk Moniuszko. 
On ci powie swój sekret na uszko: 
kim był, co jadł i dla kogo tworzył ? 
opery świat przed tobą otworzy!  
 
Dlaczego Stanisław Moniuszko nazywał siebie 
„tatulczykiem”? Kim był? Dla kogo tworzył? Odpowiedź 
znajdziemy w wierszowanej biografii, która przybliży 

dzieciom (i nie tylko!) postać sławnego polskiego kompozytora, o którym większość z nas wie 
stanowczo za mało. Opowiedziana i zilustrowana z przymrużeniem oka historia ojca polskiej 
opery w pigułce. 

 

 

 

 



Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, 
edukacji i terapii : scenariusze pracy z dzie ćmi i 
młodzie żą / Gabriela Dobi ńska, Angelika 
Cieślikowska-Ryczko. - Łód ź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.  

w   62302 

Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale 
niedoceniane dotąd rozwiązanie – relaksacyjne metody 
oddziaływań pedagogicznych. Publikacja zawiera 
konspekty zajęć, które można wykorzystać m.in.             
w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach 
resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz 
podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie 
warsztaty dedykowane są dzieciom, młodzieży, a także 
osobom dorosłym. Mają zróżnicowany charakter: 
pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relaksacji 
neuromięśniowej fizycznie aktywnej, drugi rodzaj jest 
ukierunkowany na wypracowanie obrony przed 
stresorami, pozostałe konspekty dotyczą dystansowania  

                                                               się od stresorów. 
 

 

 

 

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem 
agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. 
- Łód ź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2016. 

w   62303 

Publikacja powstała z myślą o potrzebach pedagogów, 
którzy borykają się z rozmaitymi trudnościami                 
w relacjach z podopiecznymi i w socjoterapii szukają 
inspiracji do swojej pracy wychowawczej. Książka 
zawiera propozycje pracy z dzieckiem, jednak należy 
pamiętać, że podstawowym warunkiem projektowania 
zajęć socjoterapeutycznych jest diagnoza dziecka oraz 
wnikliwa analiza warunków jego życia. W pierwszej 
części opracowania zamieszczono opis najważniejszych 
sposobów postępowania diagnostycznego, 
uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka 
i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się 
scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy           
z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup 
wiekowych uczniów (6-9-letnich oraz 10-12-latków). 

 



Terapia pedagogiczna : scenariusze zaj ęć : poradnik 
dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwa ńska. - 
Warszawa : Difin, 2018.  

 w   62304 

Książkę napisana została z myślą o nauczycielach           
i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi 
trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy 
rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach 
oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy 
gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem 
na zaburzone funkcje: wzrokową, słuchowo-językową, 
koordynację wzrokowo-ruchową oraz dla uczniów           
z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół 
Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, 
z niedosłuchem. W poradniku zamieszczone są wzory 
opinii wydawanej dla rodziców, zespołu orzekającego 
oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-
kompensacyjnych. 

 

 

 

 

 

Terapia r ęki od A do Z : grafomotoryczne ulice / 
Jacek Szmalec, Dariusz Wyszy ński. - Gda ńsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2019.  

w   62305 

Grafomotoryczne ulice to druga część zestawu „Terapia 
ręki od A do Z”. Składa się z 19 kart, które zostały 
zaprojektowane tak, by stanowić uzupełnienie ćwiczeń 
grafomotorycznych w domu lub w szkole, łącząc naukę 
pisania z zabawą. Plansze można położyć na podłodze, 

na biurku, na ławce w szkole czy też przykleić do ściany, tablicy. Dziecko, prowadząc swój 
palec po przedstawionej na planszy ścieżce bądź wodząc po niej trzymaną w dłoni piłką, 
samochodem, kredką, doskonali ruchy podobne do tych, które wykonuje podczas pisania.        
W ten sposób usprawnia rotację w przedramieniu oraz trenuje chwyt pisarski, który poprawia 
precyzję i estetykę pisania. Dodatkowo doskonali: automatyzm pisania, koordynację wzrokowo-
ruchową oraz fiksację wzroku na poruszającym się przedmiocie. 

 

 

 

 



Trening głosu : praktyczny kurs dobrego mówienia / 
Beata Ciecierska-Zajdel. - Warszawa : Wydawnictwo 
Edgard, 2012.  

w   62306 

Jeśli chcesz mówić mocnym, pięknie brzmiącym głosem 
i nie obciążać przy tym swoich strun głosowych to ta 
książka skierowana jest właśnie do ciebie. W książce 
znajdziesz porady składające się na praktyczny kurs 
pracy nad głosem. Część praktyczną stanowią 
ćwiczenia ułożone w 10 lekcji. Dodatkowo na dołączonej 
do książki płycie nagrano 21 ćwiczeń relaksacyjnych        
i głosowych do samodzielnego wykonania. Po lekturze 
książki i precyzyjnym wykonaniu zaproponowanych        
w niej ćwiczeń będziesz dysponował sprawdzonymi 
narzędziami do skutecznego rozwiązywania problemów 
głosowych, opanujesz sztukę prawidłowego oddechu, 
wyraźnej artykulacji i zdrowego posługiwania się 
głosem. Dzięki temu będzie potrafił swobodnie 
komunikować się z rozmówcami lub przekazywać 
informacje   słuchaczom    –   przejmiesz   kontrolę   nad  

                                                               własnym głosem i zyskasz większą pewność siebie! 
 

 

 

Tyflopsychologia : realizacja zada ń rozwojowych      
w biegu życia przez osoby z niepełnosprawno ścią 
wzroku / Kornelia Czerwi ńska, Izabella Kucharczyk. - 
Wydanie pierwsze. - [Warszawa] : PWN, [2019].   

w   62309 

Tyflopsychologia to publikacja, w której dokonano 
analizy związków między niepełnosprawnością wzroku    
a poziomem, sposobem i czasem realizacji zadań 
rozwojowych w biegu życia, a także omówiono sytuację 
psychologiczną osoby tracącej wzrok w sposób 
stopniowy i nagły. Podstawą opracowania są wyniki 
najnowszych badań naukowych dotyczących 
poszczególnych aspektów funkcjonowania osób 
niewidomych i słabowidzących. Informacje zawarte w 
książce mają dużą użyteczność praktyczną - mogą 
zostać wykorzystane w planowaniu i realizacji 
oddziaływań wspierających przeznaczonych dla osób 
niewidomych i słabowidzących w różnym wieku.  

 

 

 



Udawanie normalnej : życie z zespołem Aspergera 
(zaburzeniami ze spektrum autyzmu) / Liane Holliday  
Willey ; przeło żył Patryk Dobrowolski. - Kraków : 
Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. 

w   62310 

To książka napisana przez osobę zmagającą się               
z zespołem Aspergera. Autorka opowiada                       
o szczęśliwym dzieciństwie, pełnym wyrozumiałej 
postawy rodziców, wchodzeniu w dorosłość, zmaganiu 
się z barierami społecznymi w trakcie studiów                  
i poszukiwaniami pracy. Opisuje, co to znaczy być żoną    
i matką z ZA. Przyznaje, jaką ulgą była dla niej 
diagnoza, którą otrzymała już jako dorosła kobieta,          
i dzięki której inaczej zaczęła postrzegać swoje życie       
i wreszcie zaakceptowała swoją odmienność. (...) Inność 
to dar do tej pory nieodkryty, może niezauważany          
w społeczeństwie, to ogromny potencjał tkwiący            
w odmiennym spojrzeniu. W takim wymiarze publikacja 
ta ma charakter poznawczy i pozwala na kształtowanie 
nowych perspektyw widzenia zaburzeń. 

 

 

 

Upragniony syn Iwaszkiewiczów / Wiesław K ępiński. 
- Warszawa : Prószy ński i S-ka - Prószy ński Media, 
2019. 

w   62311 

Wiesław Kępiński został osierocony jako 11-latek 
podczas Powstania Warszawskiego. W trakcie rzezi 
Woli 5 sierpnia 1944 roku zginęli jego rodzice i dwóch 
braci. Sam cudem ocalał. Tułał się dwa lata po Polsce, 
ale nikt nie miał warunków, żeby go przygarnąć. Po 
wojnie na apel redaktor Karoliny Beylin w „Expressie 
Wieczornym” reagują Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, 
którzy w połowie lat 30. stracili nienarodzone dziecko. 
Iwaszkiewicz, odsunięty od wychowywania córek, 
bardzo chciał się spełnić w roli ojca, mając poczucie, że 
stracił syna. I tak 23 lutego 1947 roku biedny chłopak      
z robotniczej Woli staje się wychowankiem domu na 
Stawisku i wchodzi w centrum życia kulturalnego              
i intelektualnego ówczesnej Polski. W ten sposób 
dostaje drugie życie, co staje się wielkim szczęściem, 
ale i wielkim wyzwaniem. 

 



Uspołeczniaj ące, profilaktyczne i resocjalizacyjne 
funkcje Policji w perspektywie współczesnej 
pedagogiki resocjalizacyjnej / Iwona Klonowska-
Senderska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2018.  

w   62312 

Książka Iwony Klonowskiej porusza zagadnienie pracy   
w Policji z perspektywy współczesnych nauk 
społecznych, a konkretnie pedagogiki resocjalizacyjnej. 
Już sam ten fakt pozwala na stwierdzenie, że ukazanie 
się takiej pozycji na rynku wydawniczym może być 
wydarzeniem oczekiwanym i ważnym, zarówno               
z naukowego, jak i społecznego punktu widzenia. […] 
wnosi ona nowe spojrzenie na formację policyjną. Jest 
naukowym studium zjawiska „zmiany społecznej” 
dokonującej się w kraju na naszych oczach. Stanowi 
pierwszą w Polsce publikację naukową analizującą 
funkcjonowanie Policji jako instytucji i policjantów jako 
osoby pełniące określoną funkcję społeczną                   
z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej. […]  

                                                                   - z recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego 
 

 

 

Uważne uczenie si ę : zredukuj stres i zwi ększ 
produktywno ść mózgu, by uczy ć się efektywnie / 
Craig Hassed i Richard Chambers ; przekład Agata 
Redlicka i Oskar Kaczmarek. - Warszawa : 
Wydawnictwo Studio Blok, 2018. 

w   62313 

Poradnik Uważne uczenie się jest opracowaniem, które 
przedstawia możliwości wykorzystania koncepcji 
uważności zarówno w procesie uczenia się, jak               
i nauczania. Autorzy, wychodząc od historii i założeń 
nurtu, prowadzą narrację wykładu poprzez informacje           
o kontekstach zastosowania uważności w środowiskach 
nastawionych na tzw. uczenie głębokie lub osiągnięcie 
stanu flow aż po praktykę – książkę kończy dwanaście 
ćwiczeń regulujących uwagę charakterystycznych dla 
praktyki mindfulness. Stosowanie uważności zwiększa 
efektywność uczących się i nauczających, wspomaga 
ich rozwój osobisty, pomaga zachować dobrostan 
fizyczny i umysłowy, a także pomaga zredukować  stres,      

                                                               zapobiegając np. atakom paniki.  
 



Wegetarianizm : zalety i wady / Maria Halina 
Borawska, Magdalena Malinowska. - Wydanie 1 -       
1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, 2015.  

w   62314 

W poradniku omówiono rodzaje wegetarianizmu, a także 
scharakteryzowano poszczególne grupy produktów -      
z uwzględnieniem ich wartości odżywczych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie procesu pomy ślnego starzenia si ę      
u ludzi starych : mi ędzy powinno ścią a profesj ą / 
Agata Chabior. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2017.   

w   62315 

Starzenie się jako proces i starość jako faza życia są 
przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki, 
które ukazują je w perspektywie doświadczania 
jednostkowego i zbiorowego, na poziomie 
indywidualnym i demograficznym, z wieloma 
odniesieniami do humanistycznych i społecznych nauk, 
które rozpatrują je w skali mezo, makro i mikro. Z tą fazą 
życia łączą się liczne aplikacje do teorii i praktyki, 
zrealizowanych i wdrażanych projektów, zadań z pola 
polityki społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, 
ekonomii itp. Zwykle prowadzone analizy i sposoby 
poznania oraz opisu starzenia się i starości lokuje się na 
linii charakterystyki tez i antytez odnoszących się do 
zachodzących wraz z wiekiem zmian biologicznych, 
psychologicznych, społecznych, demograficznych            
i   kulturowych   w   życiu   człowieka,  które   to   zmiany   

                                                               decydują o przebiegu starości. 
 

 



Wzrok i słuch : zmysły wiod ące w uczeniu si ę           
w aspekcie integracji sensorycznej / Bo żenna 
Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Wyd. 1 
(dodruk). - Gda ńsk : Harmonia Universalis, 2018.  

w   62316 

Niniejsza książka ma charakter podręcznikowy i jest 
adresowana do pedagogów specjalnych i specjalistów 
terapii pedagogicznej, terapeutów SI, psychologów, 
logopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz 
rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się. Autorki 
dokonały przeglądu najnowszych metod diagnostyczno-
terapeutycznych, które można z powodzeniem stosować 
w terapii dzieci z warunkowanymi przez zaburzenia 
funkcji wzrokowych i słuchowych problemami w czytaniu 
i pisaniu. Zastosowane podstawy metodologii oparte są 
m.in. na założeniach teorii integracji sensorycznej. 

 

 

 

 

 

Zabawa : o uczeniu si ę, zaufaniu i życiu pełnym 
entuzjazmu / André Stern ; z j ęzyka niemieckiego 
przeło żyła Barbara Nied źwiecka. - Gliwice : 
Wydawnictwo Element, 2017.  

w   62317 

André Stern, który nigdy nie chodził do szkoły, 
przekonuje, że zabawa jest najskuteczniejszym 
narzędziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego 
naturze. Zachęca więc do bezwarunkowego zaufania 
dziecku. Zamiast standaryzacji i rywalizacji, pokazuje 
niesamowitą siłę swobodnej zabawy, dzięki której 
dziecko może rozwijać się w indywidualny sposób i we 
własnym tempie. W tej książce André Stern pokazuje, 
jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się 
naprawdę skutecznie. Jego przekaz wypływa z dorobku 
ojca, Arno Sterna, który od ponad sześćdziesięciu lat 
nieprzerwanie pracuje z dziećmi, a także z jego 
osobistego doświadczenia dzieciństwa bez szkoły, które 
pozwoliło mu opanować umiejętności od czytania, 
pisania i liczenia przez naukę pięciu języków, 
programowania  i  astronomii  po  profesjonalną  grę   na  

                                                               instrumencie, komponowanie muzyki i lutnictwo. 
 



Zabawa i zabawka : konteksty, warto ść, znaczenia / 
redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Ku źnia. - Lublin 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2017.  

w   62318 

Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne                
i historyczne ujęcie zabawy oraz przedstawia jej 
znaczenie z różnych perspektyw. Jego celem jest 
zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych 
zabawy, budowanie szacunku dla tej formy aktywności, 
a przez to dążenie do stwarzania dzieciom jak 
najlepszych warunków do korzystania z przysługującego 
im prawa do zabawy. W opracowaniu głos zabiera 
dwanaście osób reprezentujących różne dziedziny 
nauki: socjologię, filozofię, antropologię, psychologię 
oraz pedagogikę i jej subdyscypliny. Znajdują się tu 
rozdziały przygotowane przez badaczy i praktyków, 
którzy na zabawę spojrzeli z różnych perspektyw:            
z   empirycznego,  naukowego   i   praktycznego  punktu  

                                                              widzenia. Monografia składa się z dwóch części 

 

 

 

 

Zagro żone dorastanie : wyzwania dla wychowania 
rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 / koncep cja 
i redakcja naukowa Mariusz Z. J ędrzejko. - Pułtusk : 
Akademia Humanistyczna ; Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza ASPRA ; Milanówek : Centrum 
profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von 
Velke, 2019.   

w   62319/1 

Praca posiada zaletę rzadko spotykaną w publikacji 
zbiorowej - logiczny przejrzysty wykład, a przystępna 
forma językowa ułatwia zrozumienie prezentowanych 
treści przez przedstawicieli różnych grup społecznych      
i zawodowych. Wszystko to sprawia, że praca dostarcza 
nam usystematyzowanej wiedzy na temat dylematów       
i zagrożeń współczesnego wychowania dzieci                 
i młodzieży, pobudza do refleksji i podsuwa przykłady 
rozwiązań. Zaprezentowane konkluzje i delegacje 
tworzą prototyp nowego modelu wychowania                   
i profilaktyki dzieci i młodzieży w kontekście 
społeczeństwa    zmiany,    moralnego    funkcjonowania  

                                                              "sieciowego człowieka" i rewolucji kulturowej. 
                                                                                                      - dr hab. prof. AHE Irena Motow 
 



Zamach na II RP : elity na celowniku / Remigiusz 
Piotrowski. - Wyd.1. - Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2018.  

w   62320 

Nowa książka Remigiusza Piotrowskiego przybliża 
historie wybranych zamachów na ważnych urzędników 
państwowych przedwojennej Polski, również tych, które 
były wymierzone w same fundamenty II RP. Poza 
najgłośniejszym zamachem, czyli mordem w Zachęcie, 
przedstawia także wiele innych, mniej znanych. Każde 
przywołane tu wydarzenie mówi nam dużo o kondycji II 
Rzeczypospolitej, odkrywa prawdę o wrogach dybiących 
na jej suwerenność i ukazuje wiele zagrożeń, z jakimi 
musiały się mierzyć polskie władze i polskie 
społeczeństwo w trakcie tych trudnych dwudziestu lat 
wolności. Autor z pasją prowadzi nas ścieżkami 
międzywojennej Polski i pokazuje nam, jak krucha          
w gruncie rzeczy była wywalczona w 1918 roku 
niepodległość,    jak    wielką    wartość    stanowiła    dla  

                                                              ówczesnych i w końcu jak rozmaicie bywała rozumiana.  
 

 

 

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://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://bonito.pl/ 
https://livro.pl/ 
https://aros.pl/ 

 

 

przygotowała: Dominika Wiercigroch – 

nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Żywcu 


