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Dlaczego kochamy? / Harry Frankfurt ; w tłumaczeniu 
Manany Chyb. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

2017. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 075 

 

Według Harry’ego Frankfurta wyjątkowe dla człowieka nie jest 

ani myślenie, ani moralność, lecz umiejętność kochania. Autor 

opisuje miłość jako formę bezinteresownej troski. Miłość nie 

musi być oparta na racjach, ale odwrotnie – sama miłość jest 

źródłem racji dla człowieka. Dlaczego kochamy? to idealny 

przykład pisania o sprawach istotnych bez używania 

filozoficznego żargonu. O miłości powiedziano podobno 

wszystko, jednak książka Frankfurta pozwala postawić ten 

problem w zupełnie nowym świetle. 

„lstota miłości nie jest ani uczuciowa, ani poznawcza. Istotą jest 

wola. Kochanie ma więcej wspólnego z konfiguracją woli, która 

zawiera w sobie praktyczną troskę o to, co dobre dla 

przedmiotu miłości niż z tym, w co człowiek wierzy albo jak 

czuje. Ta konfiguracja woli kształtuje predyspozycje 

i postępowanie kochającego w szacunku dla przedmiotu 

miłości, wyznaczając mu priorytety”. 

Fragment książki Dlaczego kochamy? 

Opis z okładki 
 

 

 

 

 

 
Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce 
matematyki? : podręcznik dla rodziców, terapeutów 
i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka / Edyta 
Gruszczyk-Kolczyńska ; fotografie Małgorzata Makiewicz ; 

ilustracje Dorota Prończuk. - Kraków : CEBP 24.12, copyright 
2021. 
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W podręczniku autorka wyjaśnia, w jaki sposób rodzice, 

terapeuci i nauczyciele mogą pomóc dziecku pokonać 

niepowodzenia w nauce matematyki i zapewnić mu sukcesy 

w dalszej edukacji szkolnej. W pierwszej części książki 

omówiono przyczyny i mechanizmy narastania niepowodzeń 

w nauce matematyki. Na początku autorka wyjaśnia, dlaczego 

uczniowie klas początkowych zbyt mało wiedzą i potrafią 

z matematyki. Omówione zostały również przyczyny blokad 

w nauce matematyki występujące już w pierwszych miesiącach 

nauki w klasie I. Działania naprawcze są rdzeniem każdego rozdziału części drugiej tego podręcznika. 

Wzorcowe sytuacje zadaniowe i zadania zamieszczone w tych rozdziałach zostały przedstawione tak, aby 

dorosły – wzorując się na nich – mógł wymyślić ich więcej. Podręcznik został napisany w przystępny 

sposób i zawiera opisy konkretnych – łatwych w realizacji – zajęć z dziećmi, opracowanych zgodnie 

z wnioskami z badań naukowych. 
Opis z okładki 

 



 
 

 
 
Jak wpływa na nas smog : profilaktyka i leczenie / pod 

redakcją Bolesława Samolińskiego i Barbary Piekarskiej. - 
Warszawa : Grupa Wydawnicza Medical Education, 2020. 
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Kompendium  wiedzy o problemach generowanych przez jeden 

z największych problemów cywilizacyjnych naszych czasów - 

smog. Praca zawiera niezbędne informacje dotyczące tego 

zagadnienia i stanowi zwarte kompendium wiedzy 

o międzysektorowym problemie zanieczyszczenia powietrza. 

Napisana jest językiem zrozumiałym dla wszystkich, ale 

stanowi również cenne uzupełnienie biblioteki lekarzy, 

profesjonalistów z zakresu ochrony środowiska, ekonomistów 

i edukatorów. Autorzy w sposób przystępny przybliżają 

wielowątkowe tematy  związane z  zanieczyszczeniem 

powietrza, jego niską jakością i negatywnym wpływem tych 

czynników na nasze życie i zdrowie. 

 

Źródło: https://medicalshop24.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa 
Gmurzyńska, Rafał Morek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 

2018. 
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Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim 

rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Książka zawiera 

kompendium wiedzy o mediacji i jej zastosowaniu w różnych 

dziedzinach stosunków społecznych i prawnych i jest 

uzupełniona przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki 

mediacyjnej autorów, dotyczącymi mediacji: cywilnych, 

gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, 

administracyjnych, w sporach społecznych i konsumenckich. 

Czytelnicy znajdą w niej omówienie historycznych 

i kulturowych uwarunkowań mediacji w Polsce oraz kierunków 

jej potencjalnego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów 

związanych z handlem elektronicznym i internetem. Książka 

jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych 

mediacją i efektywnym rozwiązywaniem sporów, w tym 

zwłaszcza do: przedsiębiorców i menedżerów, sędziów, 

notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, studentów, a także do mediatorów oraz 

rosnącego grona uczestników mediacji, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę na jej temat. 

 

Opis z okładki 
 

 



 

 

 

 
 

 
Mobilna biblioteka / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021. 
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Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów 

poświęconych nowym funkcjom, zadaniom, technikom 

i narzędziom pracy bibliotek. Przygotowany przez kadrę 

naukową oraz kierowniczą, a także dynamicznie działających na 

co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych punktów 

widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich otoczeniu. 

Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak 

wielowymiarową instytucją może być współczesna biblioteka. 

 

Opis z okładki 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na huśtawce emocji : jak rozmawiać z bliskimi 

z osobowością borderline / Jerold J. Kreisman ; tłumaczenie 
Maria Moskal. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, copyright 2020. 
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Jeżeli bliska ci osoba cierpi na zaburzenia osobowości 
z pogranicza (BPD – Borderline Personality Disorder), w waszych 
relacjach zapewne nie brakuje napięć. Wahania nastroju, 
rozpaczliwa potrzeba bliskości przeplatana wybuchami gniewu 
i atakami werbalnymi – to codzienność. Skrajne reakcje twojego 
partnera mogą wyprowadzać cię z równowagi i utrudniać 
porozumienie. Jerold J. Kreisman, specjalista w zakresie terapii 
zaburzeń osobowości z pogranicza, w swojej najnowszej książce 
oferuje narzędzia do prowadzenia efektywnej komunikacji 
opartej na wsparciu, empatii i prawdzie. Praktyczne porady 
autora pomogą odpowiednio reagować na żądania i emocje 
partnera bez zaniedbywania własnych potrzeb. Podpowiedzą 
też, jak prowadzić rozmowę w atmosferze zrozumienia 
i szacunku, bez prowokowania napięć i wzajemnych oskarżeń. 
Wprowadzenie sformułowanych przez autora zasad komunikacji 

do codziennych interakcji pomoże zapewnić bliskim poczucie akceptacji i zrozumienia, a przy tym utrzymać 
wyznaczone granice. 

Opis z okładki 

 

 



 
 

 
 
Nie chcę o tym mówić : jak poradzić sobie z męską 

depresją / Terrence Real ; przełożył Paweł Luboński. - 
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 
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Męska depresja to wciąż mało poznane zjawisko, cicha 

epidemia. Nasza kultura nie pozwala mężczyznom na 

okazywanie uczuć, słabości, na mówienie o problemach, 

w konsekwencji czego skrywają swoje emocje i lęki. Problemy, 

które uważamy za typowo męskie – trudności z intymnością, 

pracoholizmem, alkoholizmem, obelżywymi zachowaniami 

i wściekłością – to naprawdę próby uniknięcia depresji. 

Terrence Real łamie cywilizacyjne tabu i przerywa milczenie 

o przekazywanej od pokoleń toksycznej sukcesji – pokazuje, 

jak dojść do sedna problemu, skutecznie się leczyć, podjąć 

próby naprawienia relacji i zerwać ze szkodliwym dziedzictwem. 

Wnikliwą analizę łączy z przekonującymi opowieściami o swoich 

pacjentach, a także własnych doświadczeniach z depresją. 

 

Źródło: https://www.czarnaowca.pl 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Polowanie na goryle...czyli nieoczywista medycyna 
ratunkowa / Maciej Bohatyrewicz, Michał Dudek, 
Małgorzata Rak. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, © copyright 2019. 
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Publikacja przygotowana przez pasjonatów medycyny 

ratunkowej. Autorzy dzielą się z Czytelnikami swoją 

wiedzą, doświadczeniem, sukcesami i porażkami 

w oryginalny i intrygujący sposób. To opowieść 

o szczegółach pracy z pacjentami w stanach zagrożenia 

życia, rozwoju zawodowym, nowych nieoczywistych 

rozwiązaniach, zmianach myślenia i poszukiwaniu 

nieutartych ścieżek w praktyce SOR. To lektura 

obowiązkowa dla lekarzy medycyny ratunkowej, 

pielęgniarek ratunkowych, ratowników medycznych oraz 

wszystkich zainteresowanych medycyną ratunkową. 

 

Źródło: https://pzwl.pl 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Porozmawiajmy o emocjach : zeszyt ćwiczeń dla par / 
Veronica Kallos-Lilly, Jennifer Fitzgerald ; tłumaczenie Joanna 

Bilmin-Odrowąż. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, copyright 2019. 

PBW Bielsko-Biała  w 122 190 

 

Książka skierowana jest do par, które pragną wzmocnić swój 

związek lub przezwyciężyć istniejący w nim kryzys. Korzystając 

z porad i ćwiczeń, pary mogą przyjrzeć się swojej relacji i krok 

po kroku przejść proces tworzenia więzi opartej na poczuciu 

bezpieczeństwa. Podręcznik pomaga w stworzeniu 

pozytywnych schematów komunikacyjnych oraz w pozbyciu się 

negatywnych wzorców, które są szkodliwe dla związku. Dla 

specjalistów książka będzie cennym źródłem wskazówek, 

a dzięki zawartym w niej zadaniom do wykonania między 

sesjami terapeutycznymi pozwoli zwiększyć efektywność pracy 

z parami. Autorki tego podręcznika są ekspertkami z dziedziny 

terapii par. Pomogły setkom osób odmienić ich związki na 

lepsze. Pisząc tę książkę, opierały się na modelu terapii 

skoncentrowanej na emocjach (EFT), który doskonaliły od 30 

lat, a także na wiedzy zdobytej podczas pracy przy licznych 

projektach badawczych. Ich wyniki świadczyły o pozytywnych skutkach stosowania tego modelu. 

Rezultatem jest niniejszy podręcznik, który - dzięki swojej konstrukcji - może być stosowany 

w domowym zaciszu. 

Opis z okładki 
 

 
 
 

 

Terapia grupowa w resocjalizacji osób 
niedostosowanych społecznie / Robert Opora. - Warszawa 
: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. 
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Wiele osób niedostosowanych społecznie doświadczało zdarzeń, 

które zakłócały ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. 

Nadane tym doświadczeniom znaczenia mogą stanowić źródło 

dalszych problemów. Dodatkowo osoby niedostosowane 

społecznie nie zostały przygotowane (przez rodziców szkołę, 

grupę rówieśniczą) do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

Kiedy więc doświadczają konfliktów, trudnych sytuacji i stresu, 

brak przygotowania na tego typu okoliczności może powodować 

u nich wzrost poczucia dyskomfortu i aktywować dysfunkcyjne 

przekonania, co w konsekwencji przejawia się w ich 

zachowaniach niedostosowanych społecznie. Zaburzenia 

zachowania u młodych osób stanowią problem społeczny, 

a radzenie sobie z nimi jest wyzwaniem dla wielu specjalistów. 

W celu wyeliminowania niepożądanych zachowań konieczne 

jest przede wszystkim zrozumienie ich mechanizmu, 

a następnie posłużenie się odpowiednimi strategiami korekcyjnymi. 

Opis z okładki 
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