
Polecamy najnowsze czasopisma: 
 

 

Aura. Ochrona środowiska 
2018 nr 1 
 
„Aura” to miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1973 
roku, poświęcony ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, 
powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę 
z hałasem i wibracjami. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii 
we wszystkich typach szkół. 
 
Najnowszy numer zdominowany jest tematem uzdrowiska 
Krynica, obchodzącego 225-lecie istnienia. Czasopismo 
otwiera monograficzny artykuł o początkach miejscowości 
oraz o odkrywaniu kolejnych źródeł leczniczych. Drugi artykuł 
opowiada przekrojowo o dziejach uzdrowiska aż do czasów 
współczesnych. Ponadto w numerze szeroko opisano 
działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w batalii o czyste powietrze i lepszą 
jakość życia mieszkańców. Przedstawiono kilku beneficjentów 
z Małopolski i Górnego Śląska, do których trafiło duże 
dofinansowanie. Z kolei związek przyrody ze sztuką analizuje 

artykuł poświęcony motywowi muszli w sztuce. Warto również zapoznać się z ciekawym tekstem na 
temat niedźwiedzi polarnych – gatunku narażonego na wyginięcie z powodu zmian klimatycznych. 
Dla nauczycieli interesujące okażą się scenariusze zajęć w ogrodzie i pomysły konkursów dla szkół 
zawarte w Dodatku Ekologicznym dla szkół. 
 
 
 

 

 

Czasypismo. O historii Górnego Śląska 
2017 nr 1 
 
Półrocznik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych 
nad XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. 
Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania 
systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania 
na społeczeństwo regionu.  

 
Wiodącym tematem najnowszego numeru czasopisma jest 
służba zdrowia na Górnym Śląsku w XX wieku. Zamieszczono 
relacje i wspomnienia kilku wybitnych, nieżyjących już 
lekarzy, będących aktywnymi uczestnikami wydarzeń 
społeczno-politycznych lat 80-tych. Sięgnięto też do 
wcześniejszej historii: do czasów opieki medycznej w latach 
I wojny światowej, w okresie walki plebiscytowej 
i powstańczej, jak również do lat międzywojennych. 
Przypomniano też odważną postawę lekarzy i pielęgniarek 
podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Poza tematyką 

medyczną poruszono wiele innych wątków. Szczególnym bohaterem numeru są Katowice. 
Zaprezentowano ciekawą kolekcje zdjęć z wizyty Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego 
w 1929 r. Warto również zapoznać się z artykułem na temat końca wojny w naszym regionie – na 
Żywiecczyźnie i na Śląsku Cieszyńskim. 



 
 

 

Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 
2017 nr 4 
 
Kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. Publikuje 
teksty historycznoliterackie, artykuły o klasyce dziecięcej, wywiady 
z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz recenzje nowości 
wydawniczych. 
 
Bieżący numer kwartalnika poświęcony jest osobie 
i twórczości zmarłej niedawno Wandy Chotomskiej. Na jej 
poezji wychowywały się kolejne pokolenia młodych ludzi. Była 
to poetka, zdawać by się mogło, zawsze obecna, patronująca 
wielu przedsięwzięciom literackim i kulturalnym. Zachwycała 
sympatią wobec innych, lekkością myśli i skojarzeń, radością 
życia. Kolejne artykuły charakteryzują jej twórczość, w tym 
również wkład w dziedzinę muzyki – Wanda Chotomska była 
autorką tekstów piosenek dla legendarnego zespołu Gawęda. 
Ponadto, jak w każdym numerze Guliwera, zamieszczono 
omówienia najnowszych pozycji z literatury dziecięcej, jakie 

ukazały się na ladach księgarskich. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Język Polski w Szkole Podstawowej 
2017/2018 nr 3 
 
„Język Polski w Szkole Podstawowej” to kwartalnik metodyczny 
adresowany do nauczycieli języka polskiego w szkołach 
podstawowych. Zawiera m.in. omówienia utworów literackich oraz 
przykłady scenariuszy zajęć. 
 

W bieżącym numerze kwartalnika zaproponowano 
opracowania cyklu lekcji do szkolnych lektur, które wpisały 
się już w edukacyjną tradycję i nadal stanowią podstawę 
odwołania do wartości uniwersalnych. Numer otwierają 
rozważania o baśni w kontekstach aksjologicznych. Autorka 
traktuje baśń jako międzypokoleniowy pomost, studium 
o psychice dziecka, gatunek porządkujący przebieg ludzkiego 
życia, pretekst do kształcenia kompetencji językowo-
komunikacyjnych. Kolejne dwa artykuły prezentują cykl lekcji 
poświęconych Opowieści wigilijnej K. Dickensa i Syzyfowym 

pracom S. Żeromskiego z wykorzystaniem kart pracy 
indywidualnej i grupowej oraz sprawdzianami z lektury wg standardów Informatora ósmoklasisty 

z języka polskiego na rok 2018/2019. Numer zamyka tekst o roli muzeów literackich w kształceniu 
kompetencji polonistycznych uczniów. 
 
 
 



Wspólne Tematy  2018 nr 1 
 
Miesięcznik „Wspólne Tematy” ukazuje się od stycznia 1995 roku. 
Adresowany jest do pracowników socjalnych, terapeutów, personelu 
pielęgniarskiego i opiekuńczego. Publikuje artykuły dotyczące m. in. 
gerontologii, rehabilitacji, psychiatrii, terapii i pomocy społecznej. 
 
Pierwszy tegoroczny numer czasopisma porusza temat 
działalności hospicjów domowych, które pozwalają chorym 
terminalnie spełniać marzenia o umieraniu w swoim domu, 
wśród najbliższych. Przekazano wiele przydatnych porad 
i wskazówek. Z kolei w artykule dotyczącym zjawiska 
mówienia do siebie samego przez osoby z zespołem Downa 
wyjaśniono i omówiono prawidłowość tego zachowania. 
W numerze zaprezentowano też nową metodę pracy 
z seniorami chorymi na demencję – TimeSlips, czyli 
wymyślanie historii do ilustracji. Metoda ta pozwala skutecznie 
wymijać bariery wzniesione przez chorobę Alzheimera i inne 
zaburzenia demencyjne. Numer zamyka pierwszy z cyklu 

artykułów dotyczących stygmatyzacji pacjentów psychiatrycznych, który poddaje analizie 
irracjonalne lęki kierowane do stronę tej grupy osób. 
 
 
 
 

 
Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli 
i wychowawców katolickich 
2018 nr 3 
 
Czasopismo adresowane do nauczycieli i wychowawców katolickich, 
wydawane od 1993 roku. Wspiera proces wychowania dzieci 
i młodzieży w oparciu o system wartości katolickich. Dużo uwagi 
poświęca profilaktyce uzależnień. 
 
W marcowym numerze czasopisma wiodącym tematem jest 
migracja zarobkowa rodziców. W kilku kolejnych artykułach 
omówiono wpływ rozłąki rodziców z dziećmi na ich rozwój. 
Ukazano emigrację, szczególnie tę długo trwającą, jako 
zagrożenie dla małżeństwa i rodziny. Sytuacja dzieci 
pozbawionych bliskiego, fizycznego i psychicznego kontaktu 
z rodzicami nie sprzyja atmosferze wychowawczej domu 
rodzinnego. Dziecko potrzebuje bliskości z rodzicami, 
poczucia bezpieczeństwa, zainteresowania jego problemami, 
radościami. Czas rozłąki z rodzicami źle wpływa na jego 

rozwój psychospołeczny, stabilność emocjonalną. Może również być powodem buntu i agresji. 
W wyniku emigracji zarobkowej sytuacja ekonomiczna rodziny ulega poprawie, ale nieobecność 
jednego lub obojga rodziców pogarsza sytuację wychowawcza dziecka. Szkoła, instytucje 
oświatowe, nauczyciele, wychowawcy są zobowiązani do wspierania takich wychowanków w ich 
rozwoju. 
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