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PRZYBYLSKA Ewa : Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych 
jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny : 

istota, badania, teorie, obrazowanie, działania.  – Toruń : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 2014 

  

Kompletność tej niezwykłej monografii polega z jednej 
strony na wykorzystaniu teorii, badań i statystyk z wielu 
krajów, badań międzynarodowych i źródeł oraz raportów 
i  rekomendacji instytucji międzynarodowych, z drugiej zaś 
– na objęciu zakresem penetracji badawczej wszelkich 
aspektów samego procesu i problemu (nie)piśmienności 
oraz ich postrzegania i analizowania przez różne dyscypliny 
naukowe i przez sztukę, by […] szeroko i gruntownie ukazać 
pedagogiczne zasady i metody przezwyciężania tej wielkiej 
plagi współczesności. […] jest to książka naukowo 
oryginalna, wybitna i unikatowa, podnosząca problematykę 
o kluczowym znaczeniu społeczno-kulturowym 
i  egzystencjalnym i ukazująca ją z wielu perspektyw 
poznawczych i kilku naraz poziomów: biograficznego, 
społecznego, narodowego, cywilizacyjnego 
i  międzynarodowego. 
 

(Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego) 
 

 

 

 

 

2. 
 

SZYBKA Pelagia : Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym 
w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. – Kraków :  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 

2009 
  

  

Autorka podejmuje niezwykle ważne ze społecznego, 
zdrowotnego i edukacyjnego punktu widzenia zagadnienie. 
Po wprowadzeniu teoretycznym, opisuje procedurę badań 
własnych, których celem było m.in. opracowanie modelu 
kształcenia kandydatów na nauczycieli przedszkoli 
w   zakresie edukacji dzieci z pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Autorka prezentuje przebieg i wyniki 
quasi-eksperymentu przeprowadzonego w grupie dzieci 
sześcioletnich. Wprowadzona w jego trakcie strategia 
edukacyjna miała wyposażyć dzieci w umiejętności 
posługiwania się algorytmem postępowania ratowniczego 
w czterech przypadkach, tj. omdleniu, utracie przytomności, 
krwawieniu i oparzeniu.    
    

(za Wydaw. Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

3. 
 

FRANIA Monika : Edukacja medialna a reklama : studia 
teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska 

szkolnego. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2013 

 
 

Cywilizacja medialna, zmediatyzowany świat, 
zapośredniczona rzeczywistość to tylko kilka określeń 
współczesnego środowiska życia człowieka. Nie wydaje się 
przesadą stwierdzenie, że media są dziś wszechobecne. 
Ich  rozwój nigdy dotąd nie przebiegał tak szybko, 
a  instrumentarium nie było tak szerokie. Dla 
potencjalnego odbiorcy media są źródłem zarówno szans, 
jak i zagrożeń. Edukacja medialna, rozumiana jako edukacja 
o mediach, do mediów i przez media stanowi odpowiedź na 
wyzwania czasu. Prezentowana książka jest próbą 
przybliżenia czytelnikowi istoty oraz stanu edukacji 
medialnej w Polsce, zwłaszcza w kontekście edukacji 
szkolnej. Porusza również problem reklamy jako 
komunikatu perswazyjnego. Zasadniczą cześć pracy stanowi 
analiza wyników badań dotyczących wpływu warsztatów 
z  edukacji medialnej na odbiór reklam telewizyjnych 
u  młodzieży licealnej. Autorka dąży również do 
przedstawienia opinii środowiska szkolnego na Śląsku na 
temat edukowania medialnego. Publikacja skierowana jest 
przede wszystkim do pracowników naukowych 
zainteresowanych problemem mediów w kontekście 
edukacji, ale również do czynnych nauczycieli, pedagogów, 
studentów. 
 

(za Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego) 
 

 

 

4. 
 

Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności / 
red. nauk. Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik. – 

Krzeszowice : Wydawnictwo Innowacje Edukacja 
A.Kubajak , 2015 

 

Nowoczesny podręcznik akademicki, który jest skierowany 
zarówno do studentów kierunków przyrodniczych 
przygotowujących się do zawodu nauczyciela, jak 
i  nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy pragną 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki. 

Omawia takie zagadnienia, jak: 
– teoria i praktyka kształcenia przyrodniczego w obliczu 
zmian, jakie zachodzą w nauce, technice i kulturze, 
– edukacyjne znaczenie mediów i Internetu, 
– problemy bio- i ekoetyczne stanowiące żywotne problemy 
współczesnego świata, 
– możliwości i sposoby dostosowania nauczania przyrody, 
biologii oraz ochrony środowiska do współczesnych 
potrzeb. 

Ponadto zawiera: 

 

 



– przykłady praktycznych rozwiązań dydaktycznych oraz 
– wskazówki dla nauczycieli odnoszące się do ich rozwoju 
zawodowego. 

(za Wydaw. Kubajak) 

 

 

 

5.  
 

 

WOSZ-TATARA Hanna : Jak interpretować rysunki 
dziecka?. – Psychoskok, 2012 

 

Analizę rysunku dziecka od lat prowadzili lekarze 
psychiatrzy, psycholodzy lub terapeuci. To właśnie oni 
posiadają wiedzę na ten temat. Książka ta umożliwi 
rodzicowi / nauczycielowi głębsze poznanie swojego dziecka 
lub ucznia i nie wymaga wiedzy medycznej ani 
psychologicznej w tym zakresie. Pamiętać należy o jednej 
ważnej rzeczy - jeśli dziecko ma poważne problemy, to 
własna interpretacja rysunków dziecka nie zastąpi wizyty 
i  konsultacji z psychologiem lub psychiatrą, gdyż ta może 
się okazać niezbędna. 
Książka jest poświęcona tematyce dzieci, jedynie rozdział 

o  mandalach dotyczy wszystkich dzieci, młodzieży 

i  dorosłych. W sposób bardzo prosty i zrozumiały 
przedstawiam propozycje tematyki rysunków, które mogą 
być wykorzystane przez rodziców, którym nie jest obojętne 
ich dziecko i relacje rodzinne są dla nich ważne, oraz dla 
nauczycieli, którzy chcieliby bardziej poznać własnych 
wychowanków. Książka zawiera interpretację kilkudziesięciu 
rysunków dzieci, wraz z omówieniem typowych relacji 
pomiędzy rysunkiem a stanem psychologicznym dziecka. 
Wiele razy słyszymy, jak dorośli mówią, że nie rozumieją 
własnego dziecka, dlaczego właśnie tak się zachowuje. Nie 
wiedzą dlaczego tak się dzieje, nie potrafią dotrzeć do 
niego, pomóc mu. Mimo, że każdy z nas był kiedyś 
dzieckiem, dla nas dorosłych świat dziecka jest nieraz 
zagadką. Szukamy pomocy u pedagogów, psychologów, 
terapeutów i innych specjalistów. Podobne problemy mają 
nauczyciele, którzy chcieliby wiedzieć, dlaczego ich 
wychowanek właśnie tak się zachowuje; zastanawiają się 
jak dotrzeć do ucznia, bo chcieliby zrozumieć powód jego 
zachowania. 
Wiemy doskonale, że już dziecko 7 letnie kontroluje to, co 
mówi; wie, o czym mówić i ile powiedzieć. Dorośli mówią 
tylko to, co chcą by inni usłyszeli. Tak więc prawdy szukać 
należy, gdzie indziej. Nie tylko dzieci, ale i dorośli wolą 
swoje myśli, pragnienia i lęki ukazać w inny sposób. Dziecko 
robi to nieświadomie w rysunku, dorosły robi to mniej lub 
bardziej świadomie w twórczości, dlatego wielu dorosłych 
lubi pisać, śpiewać, malować, gra, zajmują się sportem lub 
robią całkiem coś innego by się zrelaksować. A gdy nie mają 
na to czasu i nie potrafią się zrelaksować, swoje frustracje 
wyrażają w zachowaniu i mowie, przez co często ranią 
swoich najbliższych. 

 

 



 

 

6. 
 

 
Stefański, Witold : Kilka uwag o bajkach. – Toruń : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 2013 
 

Bajki stanowią mądrość narodu. Ustalenie ich pierwotnego 
źródła jest zadaniem dość trudnym, lecz stanowi ciekawe 
zagadnienie do rozważań w kontekście badań 
kulturowych  i językoznawczych. W niniejszej książce, 
będącej autorskim wyborem bajek litewskich, niemieckich, 
portugalskich oraz egzotycznych, hinduskich i gruzińskich, 
czytelnik znajdzie ich tłumaczenie oraz analizę, które 
pokazują, jak uniwersalną kategorią kulturowo-literacką jest 
bajka. Autor skupia się zatem na dwóch aspektach, od 
strony językowej ukazuje różne sposoby przekładu 
i  możliwości interpretacji tekstu literackiego, ponadto 
przedstawia możliwe omówienia praźródeł bajek w ujęciu 
kulturoznawczym. 

 
(za Wydaw. Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)  

 

 

 

 
 

 

7. 
 

 
ZIELIŃSKA-ROCHA Beata : Jak pomóc dziecku w radzeniu 

sobie ze szkolnym stresem. – Wiedza i Praktyka, 2013 
 
Pierwsze dni w szkole są stresujące zarówno dla dziecka 
i  rodziców, dlatego by przetrwać ten trudny czas warto 
zapoznać się z praktycznymi wskazówkami, zaleceniami 
eksperta zawartymi w publikacji "Jak pomóc dziecku 
w  radzeniu sobie ze szkolnym stresem?" 
 

(za Wydaw. Wiedza i Praktyka) 

 

 

 
 

 

 

 

8. 
 

 
Kobieta, zdrowie, ciało : perspektywa biopsychospołeczna 

/ red. Alina Dworak, Karina Leksy. – Katowice : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014 

Opracowanie obejmuje zagadnienia związane 
z  codziennym funkcjonowaniem kobiet, mnogością 
podejmowanych przez nie ról i zadań, z jednoczesnym 
ukazaniem biopsychospołecznych problemów, z jakimi się 
zmagają. Warto podkreślić, że o ile zagadnienia związane ze 
zdrowiem fizycznym kobiet są szeroko omawiane na 
gruncie nauk medycznych, to jednocześnie problematyka 

 

 



wielości wyzwań, przed którymi stoją współczesne 
dziewczęta i kobiety, z  jednoczesną próbą ukazania 
konsekwencji dla jakości ich życia, zdrowia 
i psychospołecznego funkcjonowania wydaje się być 
tematyką rzadko poruszaną na gruncie pedagogiki. 
Ponadto, społeczno-kulturowe przeobrażenia wraz z szybko 
zmieniającymi się tendencjami wyznaczającymi sposób 
życia współczesnego człowieka, w dużym stopniu 
determinują zachowania współczesnych kobiet, które 
w  obliczu pojawiających się zadań, szeroko pojętych 
zagrożeń i problemów, wypracowują i stosują wciąż nowe 
strategie i sposoby radzenia sobie z wymogami 
rzeczywistości, które nie zawsze sprzyjają ich rozwojowi 
i  zdrowiu. Podkreśla się zatem rolę i  znaczenie socjalizacji 
i  edukacji, w tym edukacji zdrowotnej, w zakresie 
kształtowania u dziewcząt i  kobiet postaw i zachowań 
sprzyjających zdrowiu. Niewątpliwym atutem opracowania 
jest to, że podjęta w opracowaniu problematyka została 
zaprezentowana w sposób interdyscyplinarny, w oparciu 
o literaturę z zakresu medycyny, epidemiologii, psychologii, 
w  tym psychologii społecznej, socjologii zdrowia 
i  choroby oraz pedagogiki społecznej i pedagogiki zdrowia. 
Praca w szczególności jest adresowana do osób zawodowo 
zajmujących się problematyką zdrowia kobiet i dziewcząt 
(nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, pracownicy służby 
zdrowia), rodziców, którzy w procesie socjalizacji dziewcząt 
powinni podkreślać znaczenie zdrowia i potrzeby dbałości 
o  nie w ciągu całego życia oraz tworzyć środowisko 
sprzyjające prozdrowotnym wyborom, jak również do 
studentów kierunków humanistycznych i społecznych.  

 

(za Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego) 

 

 

 
9. 

 
TROJANOWSKI Mariusz : Marketing bezpośredni :  

koncepcja, zarządzanie, instrumenty. – Warszawa : Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013 

 
Zagadnienia omówione w książce są przedstawione 
w trzech wymiarach:  

 koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na 
temat marketingu bezpośredniego;  

 strategicznym - prezentacja podejścia zarządczego 
do marketingu bezpośredniego - od analizy, 
przez realizację, do kontroli i pomiaru efektywności 
marketingu bezpośredniego;  

 narzędziowo-operacyjnym - opis narzędzi 
marketingu bezpośredniego, takich jak: medialna 
reklama zwrotnego odzewu, przesyłki pocztowe, 
sprzedaż katalogowa, telemarketing i narzędzia 

internetowe, służących komunikacji, sprzedaży 

i budowaniu relacji z klientami.  

 

 
 



Treść książki urozmaicają przykłady z praktyki, pokazujące 
zastosowanie marketingu bezpośredniego (elementów 
strategicznych i narzędziowych) w warunkach polskich. 
Dodatkowym elementem książki są aneksy, w których m.in. 
przedstawiono wyniki badań własnych autora na temat 
postaw nabywców indywidualnych wobec marketingu 
bezpośredniego.  
Książkę warto polecić studentom uczelni ekonomicznych 
i innych uczelni wyższych kształcących się na kierunkach 
zarządzanie, marketing i komunikacja; a także menedżerom 
i praktykom gospodarczym odpowiadającym za działania 
marketingowe w organizacji. 

(za Wydaw. PWE) 

 

 

10. 
 

 
SZYLING Grażyna : Nauczycielskie praktyki oceniania poza 

standardami. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

2014 

Książka dotyczy ważnego naukowo i społecznie 

zagadnienia. Dobrze wpisuje się w dyskusję, toczącą się 

zarówno w profesjonalnych środowiskach pedagogicznych, 

jak i na szerszym forum społecznym, nad istotą, 

przebiegiem i skutkami oceniania szkolnego i jego związków 

z biografiami uczniów. 

Ocenianie, jako element praktyki społecznej, pozostaje 

silnie powiązane z aktualizacją stosunków władzy (w tym 

władzy nad wiedzą i nad rozwojem jednostki), co sprawia, 

że jest z natury rzeczy problematyczne i budzi kontrowersje. 

Dylematy decyzyjne odnoszące się do funkcji i skutków 

ocen szkolnych, przy poważnych psychicznych i społecznych 

ich konsekwencjach, rodzą liczne pytania badawcze, które 

w pracy zostały postawione. Każda próba pogłębienia 

rozumienia praktyki oceniania edukacyjnego jest zatem 

warta uwagi, a próba udana, do jakich z pewnością należy 

książka Grażyny Szyling, jest szczególnie interesująca. 

[…] książka trafia w żywe zapotrzebowanie dydaktyki 

i  szkoły, znajdzie więc czytelników zarówno wśród kadry 

akademickiej i metodyków, jak i wśród nauczycieli. 

Wypełnia ona wyraźną lukę w literaturze dotyczącej 

oceniania szkolnego, tym bardziej dotkliwą że wynikającą 

z  wciąż w polskiej szkole inercyjnie obecnego 

bezrefleksyjnego traktowania oceny jako oczywistego, 

prostego w użyciu narzędzia pracy szkoły. Książka Grażyny 

Szyling nie tylko ukazuje złożoność procesu oceniania, ale 

również wskazuje czytelnikowi kierunki poszukiwań i drogi 

zmiany, której zainicjowanie i utrzymanie jest niezbędne, by 

ocena pełniła funkcje prorozwojowe.   

 

(Z recenzji dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. 
 

NAWÓJ-ŚLESZYŃSKI Aldona  : Przeludnienie więzień w 
Polsce : przyczyny, następstwa i możliwości 

przeciwdziałania. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2013 

Celem opracowania jest zdiagnozowanie przeludnienia 
więziennego w latach 2000–2010 w Polsce. Treścią 
diagnozy są jego aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, 
prognostyczne. Przybliżony został obszar zagrożeń, które 
generuje przeludnienie więzienne, oraz dokonano oceny 
szans i możliwości zapobiegania temu zjawisku, a także jego 
negatywnym skutkom. 

(za Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12. 
 

 

Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie 
wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, 

notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława 
Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. – Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2011 
 
 

Polecana książka jest dziełem wieńczącym serię książek 
Nauczyciele – Nauczycielom, poświęconą propagowaniu 
idei pedagogiki współbycia, nakierowanej na twórczy, 
podmiotowy rozwój dziecka, potrafiącego nie tylko zgodnie 
koegzystować w świecie, ale także kreatywnie ów świat 
wespół z Innymi przekształcać. Stanowi syntezę głównych 
wątków serii, koncentrujących się na dziecku jako 
człowieku, którym staje się ono od pierwszych chwil życia. 
Nie ma ważniejszego celu edukacyjnego ponad ten, jakim 
jest rozwijanie Osoby. W tym wymiarze książka mieści się 
w  kręgu współczesnej literatury pedagogicznej 
o  nachyleniu antropologicznym i aksjologicznym. 
Jest to opracowanie ze wszech miar nowatorskie. Wpisuje 
się w nurt książek otwartych (still writing book), co jest 
zabiegiem celowym i, jak się wydaje, jedynym słusznym 
w  przypadku dzieł dotykających podstaw ludzkiej 
egzystencji. Trudno bowiem o człowieku i poszukiwaniu 
człowieczeństwa pisać w sposób jednoznaczny i zamknięty 
[…] Należy podkreślić, że zarówno pierwsza, jak i druga 
część książki tworzą spójną całość, której udało się nadać 
spiralną strukturę. To kolejne nowatorstwo […] wokół osi 
spirali, którą tworzą człowiek i dobro, udało się stworzyć 
spiralę zagadnień wzajemnie się przenikających 
i  stanowiących „spiralne rusztowanie”, po którym wspina 
się nauczyciel, kształtując człowieka w człowieku. To 

 

 

 



całościowe i strukturalne podejście do tematu powoduje, że 
książkę (pomimo że jest zbiorem wypowiedzi wielu 
autorów) można traktować jako dzieło autorskie, w którym 
twórcy (tutaj współautorki), trafnie łącząc i komentując (na 
przykład we wprowadzeniach) przytaczane teksty, 
konsekwentnie udzielają odpowiedzi na główne pytanie: Jak 
ukształtować dziecko i ocalić człowieka w człowieku? […] 
mamy do czynienia z żywą, inspirującą, aktywizującą 
odbiorcę książką, zmuszającą go niejako do samookreślenia 
i autorefleksji. 
 

(Z recenzji dr Aliny Górniok-Naglik) 

 
  

 

13. 
 

 
BAŁTOWSKI Maciej, MISZEWSKI Maciej :Transformacja 

gospodarcza w Polsce. – Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2007 

Pierwsza na rynku publikacja analizująca w sposób dogłębny 
i kompleksowy przebieg procesu transformacji aż do roku 
2004! 
- książka zawiera prezentację wszystkich najważniejszych 
problemów decydujących o charakterze i głębi 
transformacji gospodarczej; 
- atrakcyjna narracja wsparta licznymi przykładami 
z  praktyki oraz, co szczególnie ważne, autorskimi ocenami 
i  propozycjami kierunków rozwiązań w badanym zakresie; 
- kompendium wiedzy faktograficznej o transformacji; 
- krytyczna analiza i ocena transformacji gospodarczej 
w  szerokim ujęciu (zmiany instytucjonalne, przekształcenia 
własnościowe, zmiana polityki gospodarczej itp.); 
- obejmuje charakterystykę zmian systemowych gospodarki 
polskiej w okresie 1989-2004. 
Publikacja przydatna do przedmiotów: Transformacja 
gospodarcza w Polsce, Teoria i polityka transformacji 
gospodarczej, Problemy transformacji i prywatyzacji 
gospodarki polskiej. Niezastąpiona pomoc dla analityków 
gospodarki oraz osób zainteresowanych problemami 
przekształceń i rozwoju gospodarki polskiej. 

(za Wydaw. PWN) 
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KRAKOWIAK Piotr : Wolontariat w opiece u kresu życia : 

geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji 

i integracji : ku syntezie socjopedagogicznej. – Toruń : 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 2012 

Umieranie i śmierć są w dziejach ludzkości jednocześnie 
wyzwaniem i źródłem inspiracji dla filozofii, teologii i innych 
nauk, a także źródłem działań kulturotwórczych człowieka. 
Tematyka schyłku życia, umierania i śmierci jest zdaniem 

 

 



Philipa Ariésa jednym ze wspólnych tematów systemów 
filozoficznych w historii myśli ludzkiej. Również rozważania 
teologiczne wszystkich epok i systemów religijnych 
w  eschatologiach analizują koniec ziemskiej egzystencji 
człowieka. Przykładem wpływu śmierci na nauki 
filozoficzno-teologiczne, literaturę i sztukę są podręczniki 
dobrego umierania i dzieła artystyczne określane gatunkiem 
ars bene moriendi. Ostatni etap ludzkiego życia jest 
przedmiotem badań i analiz dla nauk szczegółowych. 
Zagadnieniem tym zajmuje się medycyna i nauki o zdrowiu. 
W historii ich rozwoju były jednak okresy, gdy temat ten 
pomijano zarówno w podręcznikach, jak 
i  w  zainteresowaniach badawczych. W ostatnich 
dziesięcioleciach ważną rolę w przywróceniu debaty 
publicznej poświęconej tematowi umierania, z udziałem 
medycyny, psychologii i innych nauk szczegółowych, 
odegrały praktyczne zajęcia i ich zapisy dokonane przez 
Elizabeth Kübler-Ross. Interdyscyplinarne warsztaty 
z  udziałem pracowników służby zdrowia, pomocy 
społecznej, psychologów i pedagogów, duszpasterzy 
i  innych osób, gotowych do przełamania społecznego tabu, 
były obok analizowanych w tej publikacji działań 
współczesnego ruchu hospicyjnego ważnymi sygnałami 
zmian w społecznej percepcji kresu ludzkiego życia. 

(z Wprowadzenia) 
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WSPÓŁCZESNA kobieta – szkice do portretu na tle 

przemian społeczno-kulturowych/ red. Dagmara Dobosz, 
Katarzyna Joniec. – Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015 

 
Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne 
podejmowane przez kobiety na przestrzeni czasu stanowi 
istotny społecznie postulat badawczy. Proponowany zbiór 
tekstów opatrzony tytułem Współczesna kobieta – szkice do 
portretu na tle przemian społeczno-kulturowych nie jest 
kolejnym opisem sytuacji kobiety we współczesnym świecie 
skupionym na jednym z wymiarów jej funkcjonowania. 
Zamiarem naszym jest raczej próba ukazania zmienności 
kobiety na tle zmienności świata i odwrotnie z szerokiej 
perspektywy aktualnych dziś różnych problemów 
społecznych. Znajdują się tu teksty odwołujące się zarówno 
do przeszłości, do teraźniejszości opierającej się na tym co 
przeszłe oraz do przyszłości, która z teraźniejszości z kolei 
wyrasta. Celem zaproponowania takiej formuły 
przedkładanej książki jest bowiem jak najszersze ukazanie 
złożoności sytuacji kobiety w świecie współczesnym, 
nierozerwalnie związanej z wczoraj i jutro. W publikacji 
zawarto teksty stanowiące z jednej strony rekonstrukcję 
dotychczasowych spojrzeń na prezentowaną problematykę, 
z drugiej zaś te mające charakter empiryczny, prezentujące 
wyniki badań własnych autorów. Wyrażamy nadzieję, iż 
publikacja ta dla każdego czytelnika stanowić będzie 
bodziec do refleksji nad sytuacją współczesnej kobiety oraz 
zachęci do podejmowania kolejnych badań w tym 
niewyczerpanym temacie. 

 

 

 



(za Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego) 
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WYCHOWANIE fizyczne – metodyka nauczania i aplikacje. 
Jak pisać programy autorskie z wychowania fizycznego/ 

red. Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak. – Konin : Wydaw. 
PWSZ, 2013 

 
Efektywna praca nauczyciela wymaga ciągłego 
dokształcania, w szczególności dokształcania 
metodycznego. Wiedza metodyczna nieustannie przyrasta. 
Wiąże się to nie tylko z badaniami bezpośrednio związanymi 
z tą dziedziną, ale także z rozwojem różnych dyscyplin 
naukowych. Poza tym, że na bieżąco są tworzone 
i  weryfikowane nowe środki oddziaływań, istnieje także 
konieczność modyfikacji starszych aplikacji. Wynika ona 
m.in. z przyrostu wiedzy w innych dyscyplinach. Coraz 
więcej wiemy np. o mechanizmach i strategiach nauczania 
ruchu, uwarunkowaniach rozwoju zdolności motorycznych, 
psychologicznych skutkach oddziaływania niektórymi 
środkami, fizjologicznych reakcjach na wysiłek fizyczny itp. 
Stąd też rozwój wiedzy metodycznej wyznaczony jest przez 
różne czynniki. Do rozwoju zagadnień z zakresu metodyki 
niezbędny jest jeszcze jeden czynnik: ich bieżąca 
weryfikacja w obszarze praktyki wychowania fizycznego. 
Opinie nauczycieli-praktyków stanowią tu kluczowy 
element. Są one swoistym wskaźnikiem powodzenia 
niektórych aplikacji metodycznych. Oddając do rąk Państwa 
tę pracę, wyrażamy nadzieję, że pobudzi ona do twórczej 
refleksji oraz wymiany poglądów na temat różnych 
aspektów metodyki nauczania wychowania fizycznego. 
W  pracy znajdziecie Państwo opracowania znanych 
polskich badaczy kultury fizycznej, w tym metodyki 
wychowania fizycznego oraz przykładowe konspekty lekcji. 

 
(ze Wstępu) 
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KRECHOWIECKI Adam : Zarys anatomii człowieka. – 
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014 

 
Jest to kolejne, uaktualnione wydanie podręcznika anatomii 
od wielu lat cieszącego się dużą popularnością wśród 
studentów uczelni medycznych. W zwięzły sposób 
przedstawiono w nim najważniejsze wiadomości z zakresu 
anatomii prawidłowej. 
Może służyć jako repetytorium dla każdego, kto chce 
powtórzyć i ugruntować swoją wiedzę z tej dziedziny. 
 
 

(za Wydaw. Lekarskim PZWL) 
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GOETZ Magdalena : Internet, komputer, telefon. Jak 
ustrzec dziecko przed uzależnieniem. – Wiedza i Praktyka, 

2014 

Z publikacji dowiesz się, dlaczego trzeba dostrzegać 
ciemniejszą stronę używania komputerów, tabletów 
i  smartfonów oraz surfowania po Internecie przez dzieci 
i  młodzież oraz jak objawia się uzależnienie od nowych 
mediów. Poznasz konsekwencje, jakie może ponieść 
dziecko, uzależniając się od komputera, telefonu 
komórkowego lub tabletu. W publikacji znajdziesz: 

 mity i prawda o dobrodziejstwach komputera, 

 symptomy zagrożenia uzależnieniem od Internetu 

 oraz 10 wskazówek dla rodziców, jak postępować 
z  dzieckiem uzależnionym od nowych mediów. 

 

 

 

 
19. 

KOMUNIKACJA w logopedii : Komunikacja w logopedii : 
terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi, jeden cel 

wspomaganie / red.  nauk. Ditta Baczała, Jacek J. 
Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 

Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze 
życie. Stanowią one ważny wymiar życia 
społecznego.  Wysoka jakość komunikowania się jest jedną 
z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego 
człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej 
i niewerbalnej. A zatem napisana monografia posiada 
wartości poznawcze, ponieważ poszerza naszą wiedzę 
o  międzyludzkiej komunikacji. Posiada wartości 
praktyczne, ponieważ pomaga w określeniu celów terapii 
logopedycznej oraz w opracowaniu indywidualnego 
programu wspomagania osiągnięć komunikacyjnych. 
 

 

 



(Z recenzji prof. dr. hab. Romana Ossowskiego) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


