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ABC metodyki nauczania języka polskiego jako 
obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska. - Kraków: 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
"Universitas", 2022. 
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ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego – to 

propozycja adresowana do nauczycieli, którzy rozpoczynają 

pracę zawodową, oraz tych, którzy pragnęliby rozwinąć 

swój warsztat, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz 

studentów studiów magisterskich z zakresu metodyki 

nauczania języka polskiego jako obcego, a także do 

nauczycieli polonijnych. Dzięki ABC zainteresowani będą 

mogli wejść w krąg podstawowych zagadnień związanych 

z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, 

zapoznać się z ciekawymi technikami nauczania 

i różnorodnymi typami ćwiczeń językowych. 

 

Ze Wstępu 

Źródło: https://www.universitas.com.pl 

 
 

 
 
 
 

 
Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli Katalog 
ludzkiej biedy / dokumenty w opracowaniu Krystyny 
Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej. - Warszawa ; 
Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. 
PBW Bielsko-Biała   w 122 467 
 

Publikacja przybliża postać Gustawa Morcinka, posła na 

sejm PRL w latach 1952–1956 i jego zmaganie 

z rzeczywistością tamtego okresu przez pryzmat dotąd 

niepublikowanych dokumentów. Widzi się pewien – w istocie 

dramatyczny – aspekt pełnienia przez Morcinka funkcji 

posła. Część bowiem prezentowanych w zbiorze listów 

stanowią pisma odmowne – odpowiedzi  na jakieś prośby, 

te zaś odpowiedzi niejednokrotnie dowodzą wręcz 

nieskuteczności interwencji poselskich Morcinka, co 

uprzytamnia, jaka była rzeczywista pozycja posła na Sejm 

PRL. Niewątpliwie autorki mają rację, konstatując 

w końcowej części swego szkicu, że „[…] Morcinek znany był 

i ceniony przede wszystkim jako pisarz, którego książki 

budziły zaufanie i stąd wyrastał jego wielki autorytet. Dwa 

zwroty, bardzo nasycone semantycznie: ‘zacny’ i ‘przepiękne książki’, zawierają w sobie najkrótszą 

charakterystykę Morcinka. Tak go widzieli wyborcy – jako prawego człowieka i dobrego pisarza, jedno 

i drugie było ze sobą spójne i budowało zaufanie. Takiemu posłowi można było zaufać” . 

 
Źródło: https://ipn.gov.pl 

 



Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie 

współczesnym : studium z socjologii edukacji / Anna 
Sobczak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. 

PBW Bielsko-Biała  w 122 898 

 

Publikacja poświęcona jest występującemu obecnie 

zjawisku przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu 

akademickiego. Jej problematyka wpisuje się w polską oraz 

międzynarodową dyskusję na temat relacji między 

funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą 

społeczną. Autorka podjęła próbę przeanalizowania 

tytułowego zagadnienia zarówno w kontekście 

teoretycznym, jak i w odniesieniu do rzeczywistości 

społecznej. W tym drugim przypadku dokonała jego 

rekonstrukcji tak, jak przejawia się on w Polsce oraz 

w Stanach Zjednoczonych, opierając się na literaturze 

przedmiotu, a także przedstawiła wyniki badań własnych 

dotyczących postrzegania inflacji dyplomu przez 

absolwentów polskich szkół wyższych. W książce wskazano, 

iż inflacja dyplomu akademickiego stanowi oczywiste 

wyzwanie społeczne i edukacyjne dla współczesnego społeczeństwa oraz opisano możliwe sfery 

działania w tym zakresie. 

https://press.amu.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Metody i techniki pracy z osobami starszymi, 
z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / 
redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin, 
2022.  
PBW Bielsko-Biała   w 122 929 

 

Publikacja zawiera wskazania metodyczne do pracy socjalnej 

z osobami starszymi, a także osobami doświadczającymi 

chorób otępiennych i ich rodzin. Wśród wybranych metod 

i technik przedstawiono: konferencję grupy rodzinnej, dialog 

motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, 

kontrakt, projekt socjalny, analiza SWOT. Wybrane działania 

metodyczne nie są przypadkowe, ponieważ chodzi przede 

wszystkim o pokazanie, jak różne metody i techniki mogą 

być zastosowane w pracy z klientami pomocy społecznej i ich 

rodzinami w oparciu o ideę pomagania osobom, które 

znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Książka 

adresowana jest do osób kształcących przyszłych 

przedstawicieli helping professions, tj. pracowników 

socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów, 

opiekunów osób starszych i z chorobami otępiennymi, a także przedstawicieli zawodów medycznych 

– pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze. W szczególny sposób skierowana jest do członków rodzin 

seniorów i osób doświadczających chorób otępiennych. 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 

 
 
 
 



 

Pisarz idei : proza Bronisława Wildsteina / Maciej 
Woźniak. - Kraków : Instytut Literatury, 2021. 
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Proza Bronisława Wildsteina doczekała się wielu laurów 

(w tym prestiżowej nagrody Kościelskich). Poszczególne 

książki pisarza zawsze mogły liczyć na komentarze 

recenzentów. Nie zmienia to jednak faktu, że autor Doliny 

Nicości funkcjonuje na naszej scenie literackiej jako „pisarz 

wyklęty”, a tomy jego prozy mają status „książek 

zbójeckich”. Także – a może zwłaszcza – w uniwersytetach. 

Choć odbyła się niegdyś w Bibliotece Raczyńskich 

konferencja poświęcona twórczości Wildsteina, wciąż brak 

historyczno-literackich opracowań poświęconych jego 

literackim dokonaniom. Zamiast nich często natrafiamy na 

stereotypy i etykiety. Czy zmieni ten stan praca Macieja 

Woźniaka? – Tego oczywiście nie wiemy, z całą pewnością 

warto jednak pogratulować odwagi i determinacji młodemu 

krytykowi, który przygotował pierwszą obszerną 

monografię poświęconą najważniejszym utworom autora 

Czasu niedokonanego. […] Teza, która staje się osią konstrukcyjną rozprawy, jest jasna: Wildstein 

to pisarz, który chętnie posługuje się konwencjami gatunkowymi prozy popularnej, by przekroczyć 

zastane formy, nasycić je żywiołem etyczno-refleksyjnym i skierować dyskurs prozatorski w stronę 

powieści idei. 
Źródło: https://sklep.instytutliteratury.eu/pl 

 

 
 
 
 
 

 

Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja 

naukowa Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy 
Krzyszkowski, Ewelina Zdebska. - Warszawa : PWN, 2022. 
PBW Bielsko-Biała cz 122 913 

 

Unikatowy podręcznik przedstawiający po raz pierwszy 

w Polsce interdyscyplinarną, całościową analizę pomocy 

społecznej. Publikacja skierowana jest do studentów 

kierunków związanych z obszarami pomocowymi, 

szczególnie pracy socjalnej, polityki społecznej czy 

pedagogiki społecznej oraz do osób związanych z profesjami 

i zawodami pomocowymi (np. pracowników socjalnych), 

badaczy zajmujących się kwestiami społecznymi, 

dziennikarzy, samorządowców i wszystkich wrażliwych na 

problemy społeczne. Podręcznik prezentuje m.in.: genezę 

i rozwój pomocy drugiemu człowiekowi; unormowania 

prawne, organizację, funkcje i świadczenia w pomocy 

społecznej; działania pomocy społecznej w obszarze 

wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, 

osób z uzależnieniami czy w kryzysie bezdomności; 

beneficjentów i kadry pomocy społecznej; zarządzanie, diagnozowanie i międzynarodowy wymiar 

pomocy społecznej; najnowsze tendencje w tym obszarze polityki społecznej. 

 
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 

 



 

 
Porozumienie bez przemocy : o języku życia / Marshall 
B. Rosenberg ; przekład Marta Markocka-Pepol, Michał 
Kłobukowski. -Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca,  
copyright 2016. 
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Nowe wydanie Porozumienia bez przemocy: o języku życia 

Marshalla Rosenberga wzbogacone zostało o obszerny 

rozdział na temat mediacji w duchu PBP - zupełnie 

niepodobnych do klasycznych mediacji, z którymi 

ktokolwiek z nas miał szansę się zetknąć. Punktem wyjścia 

w procesie opisywanym przez Rosenberga jest, jak i w całej 

jego metodzie, kontakt międzyludzki na poziomie serca, bez 

którego mediacje nie mogą się w ogóle rozpocząć. Inny jest 

też cel: Rosenberg jako mediator nie dąży do kompromisu, 

lecz - uwaga! - do tego, by każda ze stron zakończyła 

konflikt w pełni usatysfakcjonowana. Brzmi niewiarygodnie, 

lecz, jak udowadnia autor na licznych przykładach ze swojej 

pracy, jest to możliwe. 

 
Źródło: https://www.czarnaowca.pl 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wiem, co czuję : dziennik myśli i uczuć dla młodzieży 
/ Marta Knapińska-Chłodnicka. - Gdańsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2021. 

PBW Bielsko-Biała   w 122 522 

 

Dziennik uczuć dla młodzieży „Wiem, co czuję” stanowi 

przestrzeń dla młodego człowieka, w której może 

samodzielnie spotkać się ze swoimi emocjami, myślami, 

przeżyciami, doświadczeniami. Może dostrzec je, 

spróbować zrozumieć, poddać refleksji, wyciągnąć wnioski. 

Książka ma formę dziennika, w którym można zanotować, 

co ważnego wydarzyło się w życiu, a podążając za 

zamieszczonymi na każdej stronie pytaniami – poddać 

własne przeżycia analizie. Dzięki takim rozważaniom 

nastolatek rozwija samoświadomość, uczy się rozpoznawać 

myśli i emocje oraz rozumieć swoje motywacje, 

zamierzenia, wybory i działania. Uczy się również 

wyznaczania realnych celów, oceny podejmowanych 

działań i modyfikacji zachowania. Młody człowiek może 

spróbować zobaczyć wydarzenia i sytuacje w innym świetle, 

wprowadzić alternatywne wzorce myślenia i zachowania, 

chętniej stawiać czoła problemom. Dzięki poszukiwaniu źródeł przyjemniejszych emocji, 

zrównoważonych, pełnych nadziei myśli, zyskuje poczucie sprawczości i kontroli nad życiem.  

 

Źródło: https://harmonia.edu.pl 
 



 

 
Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym 
w ciąży wysokiego ryzyka / Marta Kucharska-Hauk. - 
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. 
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W monografii z zakresu psychologii rodziny autorka ustala, 

czy Istnieją różnice w nasileniu więzi matki z dzieckiem 

w okresie prenatalnym w ciążach fizjologicznych i ciążach 

wysokiego ryzyka. W drugiej grupie uwzględnia dwa typy: 

ze zdiagnozowanymi wrodzonymi wadami rozwojowymi 

płodu oraz z innymi zagrożeniami wynikającymi 

z nietypowego przebiegu ciąży lub choroby matki. 

Podejmuje także próbę określenia czynników będących 

predyktorami więzi matki z dzieckiem w okresie 

prenatalnym w różnych sytuacjach zagrożenia ciąży lub 

jego braku. 

 

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Współuzależnieni : jak zatroszczyć się o siebie 
i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi / 
Joanna Flis. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022.  
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Bliskimi osób uzależnionych, którzy postanawiają odwiedzić 

terapeutę, kierują przede wszystkim rozpacz, złość i lęk. 

Najczęściej ludzie przychodzą po pomoc, radę i wsparcie 

w konfrontacji z chorobą, na którą nie mają wpływu. 

Tymczasem jedyne, co można zrobić, to zawalczyć o siebie.  

Niewiele jest narzędzi, które pozwolą realnie wpłynąć na 

uzależnienie bliskiej ci osoby. Jednak jest sporo takich, 

dzięki którym uzyskasz wpływ na własne życie. Autorka 

przedstawia ćwiczenia praktykowane podczas sesji 

terapeutycznych. Poznasz profesjonalne, przystępne 

informacje z konkretnymi poradami, które z łatwością 

będziesz mógł sam zastosować i w końcu zacząć żyć tak, 

jak chcesz. 

 
Źródło: https://www.znak.com.pl 
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