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"Sztuka wychowania polega na znajomości środków,  

przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość, 

wykształcić umysł i uszlachetnić duszę". 
[Helwecjusz] 
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pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”,  

stanowiącej element  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 
 



 
    Żyjemy w czasach gwałtownych przemian społecznych i kulturowych. Szybkie tempo życia, rozwój techniki – z jednej 

strony determinują nas do ciągłego rozwoju i aktywności – z drugiej zaś powodują, że jako jednostki czujemy się często 

wyobcowani i zagubieni. Szczególnie narażone na to są dzieci i młodzież, które - nie znajdując akceptacji rówieśników,  

oparcia w częstokroć zapracowanych rodzicach i szkole, stawiającej coraz wyższe wymagania - w poszukiwaniu wzorców  

i ideałów sięgają po alkohol, narkotyki i dopalacze. 

Informator, który mamy przyjemność Państwu zaproponować, stanowi swoisty przewodnik po literaturze 

profilaktycznej dostępnej w naszej bibliotece. Literaturze, po którą powinni sięgnąć  nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy i psycholodzy, ale również rodzice i opiekunowie. Słowem – wszyscy, którzy mają bezpośredni wpływ na 

wychowanie młodzieży oraz osoby pomagające ludziom dorosłym. 

To wydanie uzupełniliśmy o zbiory zakupione w 2014 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez 

Centrum Wspierania Rodziny w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Informator podzielono na następujące działy: Biblioterapia i bajkoterapia, Arteterapia, Profilaktyka, Agresja  

i przemoc, Zbiory audiowizualne, Poradniki dla rodziców. 

 Opisy bibliograficzne zostały poszerzone o krótkie informacje o zawartości  książki, zaczerpnięte z notek 

wydawniczych. Mamy nadzieję, iż taka struktura umożliwi Państwu znalezienie interesujących tematów  

i ułatwi korzystanie z  przewodnika.   

 

    Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów, mając nadzieję, iż oferta Biblioteki Pedagogicznej okaże się 

pomocna w Państwa pracy i zainspiruje do wielu owocnych działań. 

 

 

Krystyna Droździewicz 

Agnieszka Bartnicka 
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„Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi, 
są synami i córkami powołanymi  

do życia przez Życie, 
przychodzą przez was, ale nie z was. 
I choć są z wami, do was nie należą. 

 
Możecie im przekazać waszą miłość,  

ale nie wasz sposób myślenia. 
Bo one mają swój własny. 

 
Możecie przyjąć ich ciała,  

ale nie ich dusze, 
bo ich dusze zamieszkują dom jutra, 

do którego wy nie możecie wejść nawet  
w waszych snach. 

 
Możecie starać się, by stać się jak one, 

ale nie próbujcie czynić je takimi jak wy. 
 

Bo życie nie cofa się i nie zatrzymuje  
się na dniu wczorajszym. Jesteście łukami,  
które wypuszczają dzieci jak żywe strzały: 

Łucznik widzi na drodze cel do nieskończoności 
i On was napina swą mocą, aby Jego strzały 

mogły dolecieć szybko i daleko. 
 

Oby wasze napięcie ręką Łucznika było ku radości, 
bo kocha On tak samo strzałę lecącą,  

jak i łuk, który już miejsca nie zmienia.” 

 
 [Khalil Gibran] 
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BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA 
 

1. Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ; 
Wydawnictwo PROMO ; Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, 2011 

 
„Gdy Twoje dziecko np.: boi się ciemności, czuje się zmęczone, za długo ogląda telewizję, jest zbyt nieśmiałe, nie lubi się myć, 
ma nowe rodzeństwo, często wpada w złość lub jego język pokaleczyły brzydkie słowa możesz wykorzystać teksty „bajek 
pomagajek”. Bajki przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-10 lat i można je dopasowywać do konkretnej sytuacji. Autorki 13 bajek 
wymyśliły pomysłowe i zabawne teksty, które można wykorzystać do biblioterapii lub po prostu do czytania dzieciom. Książeczka 
jest kolorowa i wesoła.” 

2. Borecka, I. : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : 
materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : Unus, 2002 

„Opracowanie to składa się z trzech podstawowych części zatytułowanych: Wstęp do biblioterapii, Biblioterapia w szkole 
podstawowej i Biblioterapia w gimnazjum. Dopełniono je rozdziałami poświęconymi stosowaniu dramy w biblioterapii i zajęciom 
inspirowanym utworem Marii Borowej Ogrody, które mogą zainteresować nauczycieli wszystkich typów szkół. Całość 
uzupełniono obszernymi dodatkami, w których zamieszczono spisy bibliograficzne książek przydatnych do biblioterapii, 
narzędzia diagnostyczne oraz scenariusze i konspekty zajęć biblioterapeutycznych, przeznaczonych dla różnego rodzaju 
odbiorców, np. dzieci niepełnosprawnych, chorych i tych, które mają kłopoty z czytaniem, młodzieży w okresie dojrzewania. 
Może on służyć także bibliotekarzom praktykom, którzy realizują programy edukacji czytelniczej i medialnej. Jest tu bowiem 
nowy zestaw scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych tak pomyślanych, aby były one zbieżne z tym programem. Z poradnika 
mogą także korzystać pedagodzy szkolni i wychowawcy klas, gdyż zawarte tu scenariusze współgrają z uniwersalnym 
programem wychowawczym szkoły.” 

3. Borecka, I., Wontorowska-Roter, S. : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego 
intelektualnie: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : Unus, 2003 

„Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter teoretyczny. Jej celem jest uporządkowanie wiedzy  
o dziecku niepełnosprawnym umysłowo, o jego potrzebach i możliwościach ich realizacji. Przedstawiono podstawowe 
informacje o biblioterapii jako metodzie psychicznego wsparcia, którą mogą stosować zarówno nauczyciele, bibliotekarze,  
jak i rodzice. W części drugiej zaprezentowano wybrane formy pracy z dziećmi mającymi kłopoty z zachowaniem i uczeniem się. 
Proponowane zajęcia można stosować zarówno w szkole specjalnej, jak i w klasach integracyjnych szkoły powszechnej oraz w 
domu rodzinnym dziecka. W aneksach zamieszczono scenariusze zajęć i zabaw, które mogą przyczynić się do poprawienia 
wyników w nauce oraz zwiększyć efektywność indywidualnej pracy dzieci nad samym sobą. Proponowane zajęcia są tak 
pomyślane, że każdy nauczyciel lub rodzic może je stosować w całości lub tylko wybierać pewne ich elementy.”  

4. Borecka, I., Ippoldt, L. : Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli Wprowadzenie do biblioterapii. - 
Wrocław : Silesia, [1998] 

„Książka łączy w sobie teoretyczne wiadomości z biblioterapii z warsztatem biblioterapeuty-praktyka, dostarczając bibliografii, 
scenariuszy, modelu postępowania terapeutycznego z osobami chorymi, niepełnosprawnymi fizycznie, intelektualnie, 
osamotnionymi, znajdującymi się w więzieniu, czy w obliczu śmierci.” 

5. Brett, D. : Bajki, które leczą. Cz. 1. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 

„Koją, leczą rozwiązują problemy. Kiedy nasze dziecko czegoś się boi lub czymś martwi, a my właściwie nie bardzo wiemy, jak mu 
pomóc. Doris Brett pokazuje, w jaki sposób zastosować tę metodę, która nie tylko rozwiązuje problemy dziecka, ale też umacnia 
więź pomiędzy nim, a jego rodzicami. Do nich właśnie adresowana jest ta książka (choć jej lekturę można polecić wszystkim 
osobom, które pracują z dziećmi). Zamieszczone w niej opowiadania autorka wymyśliła kiedyś dla własnej córki. Każde z nich 
można jednak bez trudu przekształcić i dostosować do potrzeb własnego dziecka, a ono z radością przyjmie opowiadanie 
stworzone specjalnie dla niego.” 
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6. Brett, D. : Bajki, które leczą. Cz. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 

„Autorka adresuje ją szczególnie do tych rodziców, którzy pragną pomóc swoim dzieciom przezwyciężyć różnorodne problemy. 
Tworzy opowiadania – dotyczące m.in. lęku przed ciemnością, moczenia nocnego, nieśmiałości – które same w sobie stanowią 
prostą, skuteczną, a co najważniejsze, domową technikę terapii dzieci. Terapeutami są w tym wypadku rodzice, którzy mogą nie 
tylko przeczytać swoim pociechom przykładowe opowiadanie o Ani, lecz również na podstawie książki nauczyć się zasad tej 
techniki terapeutycznej, dostosowywania jej do potrzeb własnego dziecka, a wreszcie – samodzielnego opowiadania historii.” 

7. Eichelberger, W., Suchowierska A. : Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki : historie zmyślone opatrzone 
pomocnym komentarzem. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008 

„Kilkanaście współczesnych, nowych, zaskakujących swą wymową bajek - napisanych przez nauczycielkę - polonistkę  
z Białegostoku - staje się przedmiotem głębokiej, odkrywczej i niezwykle pouczającej analizy w wykonaniu doświadczonego 
psychologa i psychoterapeuty. Analiza ta zawarta jest w formie żywego, lekkiego, nierzadko zabawnego dialogu terapeuty  
z autorką bajek.” 

8. Franaszczuk-Truszkowska, M. : Biblioterapia dla klas IV - VI szkoły podstawowej. - Gdańsk : Harmonia, 
2006 

„Niniejsza publikacja to zbiór scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych dla klas IV-VI, przygotowany  
z myślą o wychowawcach, którym nie są obce problemy młodzieży, takie jak: nieumiejętność radzenia sobie ze złością, agresją, 
niskie poczucie wartości, brak asertywności, używki. Zebrane tu konspekty opracowano między innymi na podstawie 
fragmentów relacji nastoletniej narkomanki My dzieci z dworca ZOO, fragmentu powieści F. Molnára Chłopcy z Placu Broni, 
opowiadań terapeutycznych E. Meyer-Glitzy oraz D. Brett.” 

9. Handford, O., Karolak, W. : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009  

„Książka jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, 
edukacji artystycznej i arteterapii. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy, prowadząc grupy, 
poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dającej uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.” 

10. Ibisz, K. [et al.] : Bajkoterapia czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać. - Warszawa : 
Nasza Księgarnia, 2009 

„Bajkoterapia to doskonała książka dla rodziców i dla dzieci, która jest nie tylko wartościowym poradnikiem, lecz także świetnym 
sposobem na wspólne spędzenie czasu.  Bajki terapeutyczne to historie niezwykłe, świadomie napisane tak, by dzieci 
odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich emocji, konkretnych problemów, z którymi się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy 
(w wieku od trzech do sześciu lat) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię. Bajki podpowiadają,  
jak poradzić sobie z problemami, przekonując, że Z każdego kłopotu jest wyjście. Wraz z cenionymi pisarzami - Małgorzatą 
Strękowską-Zarembą, Dorotą Suwalską, Agnieszką Tyszką i Januszem L. Wiśniewskim specjalnie dla Was i dla Waszych dzieci 
bajki napisali m.in.: Artur Barciś, Cezary Harasimowicz, Paulina Holtz, Rafał Królikowski i Grażyna Wolszczak. Zebrane w tomie, 
inspirujące do rozmów i zabawy bajki są wzbogacone o wskazówki i komentarze psychologa oraz eksperta  
od bajkoterapii” 
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11. Jaszczyk, A., Kochaniak, B. : Czarodziejski pyłek czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego 
dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego 
człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze 
zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. - Kraków : Impuls, 2006 

„Książka powstała w wyniku obserwacji zachowań dzieci, podejmowanych przez nie rodzajów zabaw  
i stosowanych wzorów zachowań. Książka adresowana jest do wszystkich nauczycieli i opiekunów, którzy na co dzień mają 
kontakt z dziećmi w wieku przedszkolnym, zwłaszcza uczęszczających w grupach integracyjnych. Książkę można podzielić na 
część teoretyczną, która dotyczy wykorzystania bajek w pracy z dziećmi, oraz praktyczną, zawierającą bajki o charakterze 
terapeutycznym, a także scenariusze zajęć z zakresu bajki i metafory z uwzględnieniem poszczególnych problemów.”  

12. Jędrzejewska-Wróbel, R. : Kosmita. - Bielsko-Biała : ING Bank Śląski, 2010 

„Czasem jest tak, że to właśnie słowo pomaga nabrać dystansu do problemu, z którym na co dzień zmierza nas życie. Kosmita 
Roksany Jędrzejowskiej-Wróbel to piękna, pełna ciepła, ale i ukrytego w nim cierpienia opowieść o autyzmie i tolerancji wobec 
każdego przejawu inności.” 

13. Jędrzejewska-Wróbel, R. : Lucjan Lew, jakiego nie było. - Katowice : ING Bank Śląski, 2010 

„Na okładce czytamy, że Lucjan. Lew, jakiego nie było to wydawnictwo przeznaczone dla dzieci pozostających pod opieką 
lekarzy, które wymagają psychicznego i emocjonalnego wsparcia, ze względu na swoją specyficzną sytuację zdrowotną. Jest to 
opowieść na tyle uniwersalna, że każde dziecko odnajdzie w niej coś dla siebie, co wzmocni jego poczucie własnej wartości, 
pozwoli zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość.” 

 

14. Kotowska K. : Jeż. – Poznań : Media Rodzina, 2010 
 
"Z radością i wdzięcznością przeczytałem książkę Katarzyny Kotowskiej. To jedna z tych ostatnio coraz rzadszych publikacji, które 
przywracają i podtrzymują wiarę, nadzieję i miłość. Czyta się ją jak najlepszy romans. I nie ma w tym nic dziwnego, bo w istocie 
jest to książka o wielkiej i trudnej miłości. W kilku znakomicie uchwyconych i opisanych epizodach autorka zawiera poruszającą 
historię wielowymiarowego, skomplikowanego procesu, który doprowadza do miłosnego spotkania dwóch serc  
i dusz - a właściwie trzech serc i dusz, jeśli policzyć mądrego i wspierającego męża autorki, dyskretnie poruszającego się na 
drugim planie. Niemniej spotkaniem najważniejszym jest spotkanie dwuletniego chłopca z sierocińca i dojrzałej kobiety, którą 
los pokierował w jego stronę, nie pozwalając jej na urodzenie własnego dziecka. Wieża z klocków jest żywym i poruszającym 
świadectwem tego, jak trudne, adopcyjne rodzicielstwo wsparte odwagą, mądrością i wrażliwością zastępczych rodziców staje 
się prawdziwym i bezcennym rodzicielstwem duchowym." 

15. Kozłowska, A. : Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych. - Warszawa : Wydawnictwo 
Akademickie Żak, 2007 

„Wiele bajek przedstawionych w książce współtworzyły dzieci. Historie opowiedziane odzwierciedlają przeżywane dziecięce 
problemy, a także pomagają w szukaniu rozwiązań. Są to nie tylko utwory dla dzieci - niektóre z nich są przeznaczone dla 
dorosłych. Mówią o ich potrzebach, a także o tym, w jaki sposób są one zaspokajane. Czasami bowiem myśl o własnych 
rozterkach przesłania dorosłym myślenie o rzeczywistych potrzebach dzieci. Do niektórych bajek są dołączone dziecięce rysunki, 
które ilustrują najbardziej istotne chwile w opowiedzianej historii.” 

16. Kruszewski, T. : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Toruń : 
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006 

„Poruszona w książce problematyka dotyczy spraw istotnych dla efektywnych działań wychowawczo-socjalizacyjnych. Praca ta, 
oprócz walorów porządkująco-wyjaśniających problematykę i metodologię biblioterapii, ma także wymiar praktyczny: 
przedstawia bowiem implementację metody biblioterapeutycznej do pracy wychowawczo-terapeutycznej w instytucjach 
wychowania zastępczego.” 
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17. Łaba, A. : Bajki rymowane w biblioterapii. - Kraków : Impuls, 2008 

„W prezentowanych w tomiku bajkach – będących podstawą pracy z dziećmi – autorka wykorzystała rym, stąd ich nazwa – bajki 
rymowane. Rym miał pełnić funkcję głównie instrumentacyjną, która polegała na wprowadzeniu bogatszej postaci dźwiękowej. 
Bohaterowie prezentowanych opowiadań borykają się z problemami, rozwiązują je i zachęcają do myślenia. Pozwalają dziecku 
uwierzyć w sukces. Odbiorcy bajek to uczniowie specjalnej szkoły podstawowej w wieku 8–14 lat z zaburzeniami emocjonalnymi 
– dzieci mające kłopoty z nauką, tj. mniej zdolne, zaniedbane wychowawczo, odrzucone (w domu rodzinnym, w szkole, w grupie 
rówieśniczej). W publikacji autorka przedstawiła gotowe scenariusze, dzięki którym osiągnęła zamierzone cele. Każdy z nich był 
wielokrotnie sprawdzony w praktyce. Pomocne w pracy były rysunki przygotowane według własnego pomysłu. Bajki te zostały 
napisane z myślą o nauczycielach-wychowawcach, nauczycielach szkół specjalnych, bibliotekarzach, pedagogach szkolnych oraz 
tych wszystkich, którzy mają do czynienia z dziećmi i młodzieżą.” 

 
18. Magiczne bajki na dziecięce smutki : bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci. - Skawina : Urząd 

Miasta i Gminy w Skawinie; Wydawnictwo PROMO ; Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, 2012 

„Każda z bajeczek dotyczy innego obszaru doświadczeń naszych pociech, a sylwetki psychologiczne ich bohaterów są tak 
skonstruowane, aby dziecko mogło utożsamić się z ich emocjami i integrując się z bajkową postacią oswoić własne obawy oraz - 
pogłębiając więź z rodzicem, czy relację z opiekunem przynajmniej częściowo rozstrzygnąć osobiste problemy.” 

19. Małopolskie bajki profilaktyczne : edycja II / Małopolska [Nowy Sącz] : Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 2006 

„Bajki napisane przez dzieci dla dzieci w ramach konkursu ogłoszonego przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa 
Małopolskiego do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.” 

20. Meyer-Glitza, E. : Jakub pogromca strachu : terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki. 
- Kielce : Jedność, 2001 

„Historie zawarte w tej książce mówią o dzieciach, które przezwyciężyły swoje lęki: strach przed psami, przed potworami  
i duchami, przed odizolowaniem, ośmieszeniem się, albo przed opuszczeniem przez rodziców. Publikacja przeznaczona jest dla 
dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat, jak również dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.” 

21. Molicka, M. : Bajki terapeutyczne dla dzieci. - Poznań : Media Rodzina, [2001] 

„Konwencja bajki, konstruująca świat na poły realny, na poły fantastyczny, tworzy najbliższą rozumieniu dziecka rzeczywistość. 
Pozwala nie tylko zapoznać się i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój (rozstanie z rodzicami, ciemność, kompromitacja, 
śmierć, hospitalizacja), ale i znaleźć cudowne rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych 
sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami. Rodzice, terapeuci i wychowawcy zaznajomieni ze stosowanymi w bajkach 
technikami psychologicznymi z powodzeniem będą mogli wykorzystywać je we własnych fabułach terapeutycznych mających na 
celu uodpornienie dziecka przed lękiem lub znaczne zmniejszenie jego porażającego oddziaływania.” 

22. Molicka, M. : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 
2002 

„Co przeszkadza dzieciom czuć się dobrze w grupie, bawić się, uczyć i rozwijać? Niepokój, lęk i niepewność, brak poczucia 
bezpieczeństwa i dostatecznego oparcia, którego dziecko potrzebuje od pierwszych chwil po urodzeniu. Jak my, dorośli, rodzice, 
nauczyciele i wychowawcy możemy im pomóc? Z pewnością na wiele różnych sposobów, a jednym z nich jest czytanie 
odpowiednio dobranych bajek i rozmawianie z dziećmi na ich temat. Tym właśnie jest bajkoterapia, metoda, którą propaguje  
Maria Molicka, psycholog, autorka popularnych bajek terapeutycznych. Jej nowa książka ukazuje genezę dziecięcych lęków oraz 
uczy, jak najefektywniej korzystać z bajkoterapii. W dobie komputerów i telewizji nie sposób nie dostrzec, jaką szansą dla 
rodziców i terapeutów jest kontakt z dzieckiem poprzez książkę, która buduje zaufanie, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa.” 
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23. Molicka M.: Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata 
społecznego i siebie. – Poznań : Media Rodzina, 2011 

 
„Autorka ma na koncie dwa zbiory bajek terapeutycznych oraz pozycję teoretyczną pt. Bajkoterapia.  
Tym razem napisała pracę jeszcze bardziej wyczerpującą, w której zebrała dotychczasowe swoje doświadczenia - wynik 
wieloletniej pracy naukowej i terapeutycznej. W książce zwraca szczególną uwagę na zagrożenia naszej "antynarracyjnej" epoki, 
dowodzi, że rola książki w budowaniu zasobów osobistych jest nie do przeceniania. Jest to ważne szczególnie dla dziecka. Druga 
część pracy poświęcona jest ukazaniu roli bajkoterapii jako metody w sytuacjach trudnych emocjonalnie.” 

24. Niesłuchowska, A. : Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci. - Płock : Iwanowski, [2008?] 

„Propozycja historii, które mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy z dzieckiem na trudny temat, skierują jego uwagę na własne 
kłopoty lub wyjaśnią skomplikowaną sytuację. Pracując z dziećmi, często sięgamy  
do literatury dziecięcej. Przy pomocy bajek i opowiadań możemy wiele dziecku wyjaśnić, są to przecież - historie dotyczące 
kogoś innego - więc bardziej bezpiecznie. Identyfikując się z bohaterami literackimi, dziecko ma możliwość dostrzec własne 
problemy i spróbować je nazwać. Pozycja napisana z myślą pedagogach i terapeutach, ale również mogą z niej skorzystać 
rodzice.” 

25. Wójtowicz, M. : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : szkoła 
podstawowa i gimnazjum. - Gdańsk : Harmonia, 2010 

„W książce znajduje się 25 scenariuszy sesji terapeutycznych, które zostały podzielone na następujące bloki tematyczne: rodzina 
– dom, szkoła, środowisko społeczne, w ramach których przewidziano zagadnienia szczegółowe: agresja, autorytet, kompleksy, 
miłość, przyjaźń, radość, samotność, szczęście itd. Zaproponowane w niniejszej publikacji działania biblioterapeutyczne skupiają 
się przede wszystkim na sferze emocjonalno-motywacyjnej, pośrednio na sferze orientacyjno-poznawczej uczniów 
uczestniczących w programie terapeutycznym. Odpowiednie formy stosowane w biblioterapii, takie jak zajęcia integrujące, 
relaksujące, aktywizujące, ukierunkowane czytanie wybranych tekstów terapeutycznych, słuchanie, elementy dramy, 
muzykoterapii, niwelują negatywne emocje (lęki, stres, apatię, agresję).” 
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ARTETERAPIA 
 

1. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa 
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008 

„Czy można już mówić o ukształtowaniu się zawodu arteterapeuty? Jaki powinien być jego wzorzec profesjonalny? Na jakie 
podstawowe problemy napotykają w swojej pracy arteterapeuci, instytucje i osoby kształcące arteterapeutów? Na takie, między 
innymi, pytania próbują odpowiedzieć autorzy artykułów zawartych w tej publikacji - przygotowanej przez zespół 
współpracowników prof. Wiesława Karolaka - uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Arteterapia  
w medycynie i edukacji oraz członkowie Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS.” 

2. Bemmerlein, G. : Mandale literowe. - Kraków : WiR Wydawnictwo i Reklama, 2007 

„Znakomita pomoc dla nauczycieli do pracy dydaktycznej z uczniami klas 0, I-III szkoły podstawowej  
oraz ośrodków specjalnych. Nowatorska forma opracowania zapewnia nauczycielom wygodę i oszczędność czasu,  
a co ważniejsze poszerza zainteresowania uczniów i rozwija ich zdolności manualne.” 

3. Fincher, S. F. : Kreatywna mandala : artystyczna przygoda z odkrywaniem własnej Jaźni. - Łódź : Ravi, 
2008  

„Mandalą może być każdy okrągły, spontanicznie stworzony rysunek. Zawarte w nim barwy, formy,  
ich układy i wzajemne relacje odzwierciedlają psychiczny stan ich autora. Komponowanie mandali, któremu towarzyszy 
wyciszenie umysłu, jest rodzajem kontemplacji, wyprawą w głąb własnej psychiki, spotkaniem z jaźnią. Książka S. Fincher podaje 
systematyczne, lecz otwarte instrukcje dotyczące tworzenia tych rysunków oraz sugestie co do ich interpretacji, prowadzącej do 
lepszego poznania samego siebie.Tworzenie mandali jest zadziwiającą przygodą. Biorąc do ręki farby lub kredki, ze zdumieniem 
odkryjesz istnienie ustrukturyzowanej symboliki swojej własnej nieświadomości, a także jej łączność z uniwersalnymi symbolami 
ludzkości.” 

4. Gilroy, A. : Arteterapia : badania i praktyka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej, 2009 

„Na spotkaniach arteterapeutów, konferencjach i seminariach pojawiają się te same pytanie i dyskusje -  
jak opisywać to, co robimy, jak i dlaczego prowadzić badania, jak przekonać innych, że to, co robimy,  
jest skuteczne? Brak odpowiedzi na te podstawowe dla każdej dyscypliny pytania prowadzi do wielu nieporozumień, czym jest 
arteterapia i dla kogo powinna być przeznaczona, a ciągle jeszcze młoda w Polsce arteterapia rodzi się w bólach i braku 
zrozumienia ze strony innych specjalistów. Książka ta niewątpliwie stanie się idealnym podręcznikiem dla tych, którzy na 
poważnie chcą zacząć budować zręby polskiej arteterapii, pokazać jej specyfikę oraz skuteczność.” 
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5. Gładyszewska-Cylulko, J. : Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii 
przez sztukę. - Kraków : "Impuls", 2011 

„W niniejszej pracy autorka starała się znaleźć miejsce dla arteterapii wśród innych dyscyplin naukowych. Próbuje także 
wprowadzić jej elementy do pracy pedagoga, nie będącego arteterapeutą, a posiadającego jedynie (a może aż?) artystyczną 
duszę i głębokie przekonanie o potrzebie oddziaływania za pomocą sztuki. W książce zawarła metody i techniki 
arteterapeutyczne, przedstawiła scenariusze zajęć i omówiła ich strukturę. Wszystko to zostało wzbogacone szczegółowymi 
opisami przypadków dzieci poddanych przez autorkę oddziaływaniom terapeutycznym.” 

6. Gładyszewska-Cylulko, J. : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki 
arteterapii. - Kraków : Impuls, 2007 

„W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także 
populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiałości ważną 
rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze nastawione na odpowiednie kształtowanie się osobowości dziecka. Jednak, gdy 
zaburzenia przybierają na sile, konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań terapeutycznych. Inspiracją do podjęcia 
tematu były wieloletnie doświadczenia autorki w stosowaniu wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii w terapii  
i wspomaganiu rozwoju dzieci. Celem praktycznym jest zaproponowanie nowej metody przydatnej w pracy terapeutyczno-
wychowawczej z dziećmi nieśmiałymi. Książka zawiera część praktyczną, w której znajdują się m.in. przykładowe scenariusze 
zajęć z wykorzystaniem wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii, arkusze obserwacyjne oraz arkusze oceny dzieci.” 

7. Gulińska-Grzeluszka, D. : Muzykoterapia dzieci agresywnych. - Łódź : Wydawnictwo Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 

„W obliczu narastającej przestępczości nieletnich, chuligaństwa i znieczulenia na cudzą krzywdę coraz pełniej uświadamiamy 
sobie konieczność podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegających takim negatywnym zjawiskom społecznym. W związku  
z tym wzrasta potrzeba zajęcia się dziećmi, które nie wykroczyły jeszcze przeciw ogólnym normom społecznym,  
ale w stosunkach z otoczeniem wykazują cechy niedostosowania społecznego, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami,  
zbyt często zachowują się agresywnie. Wydaje się, że nauczyciele-wychowawcy, a zwłaszcza pedagodzy szkolni lub inne osoby 
zajmujące się wychowaniem na terenie szkoły, mogliby prowadzić specjalne zajęcia terapeutyczne obejmujące muzykoterapię  
z dziećmi przejawiającymi agresję w swym zachowaniu.” 

8. Kalbarczyk, A. : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem 
uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe : 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : 
(ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków : Impuls, 2005 

„Tego typu książki nie było dotąd w Polsce na rynku wydawniczym. Autorka skupiła się przede wszystkim na pracy plastycznej  
z dziećmi zdolnymi, wrażliwymi oraz nieśmiałymi w wieku 5-13 lat. Sztuka dla jednych dzieci może być terapią, dla innych 
realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą. Podręcznik adresowany 
jest do nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne, psychologów, którzy na temat twórczości plastycznej wiedzą niewiele,  
a także rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne.” 

9. Karolak, W. : Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 

„Wiesław Karolak studia artystyczne poszerzył o wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia  
z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne 
realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.” 

10. Karolak, W. : Rysunek w arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Ekonomicznej, 2007 

„Książka zawiera rozważania teoretyczne na temat rysunku oraz opisy realizacji ćwiczeń, które są przeznaczone dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a realizowane były na przestrzeni kilku lat w różnych miejscach. Uzupełnione są fotografiami 
pozwalającymi na dokładne ich zrozumienie. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, metodyków terapeutów i studentów.” 
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11. Konieczna, E. J. : Arteterapia w teorii i praktyce. - Kraków : Impuls, 2004 

„Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast 
muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki  
i innych sztuk plastycznych. Niniejsza książka ma charakter rozważań teoretycznych, ale zawiera cenne wskazówki mogące 
znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej. Dlatego oprócz założeń teoretycznych w odniesieniu do każdego rodzaju terapii 
autorka przedstawiła również część warsztatową. Publikacja adresowana jest do pedagogów, psychologów  
oraz psychoterapeutów.” 

12. Krasoń, K., Szafraniec, G. : Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - 
odkrywanie – poznawanie. - Kraków : Impuls, 2000 

„Tytułowe Dwa światy stanowią kolejny dowód wielkiego dualizmu panującego we współczesnym systemie edukacji. Dwa 

światy to również dwa odmienne spojrzenia autorek na problematykę edukacyjną. Dwoistość przestrzeni edukacyjnej ukazana 
jest poprzez dwa przeciwległe bieguny sytuacji wynikających z następujących zmiennych: poziomu aktualnego rozwoju dzieci, 
uzdolnień specjalnych dzieci, sytuacji materialno-bytowej rodzin, ofert edukacyjnych stwarzanych przez szkoły (społeczne  
i publiczne) i strony organizacyjnej pracy szkoły (zarówno społecznej jak i publicznej). Praca przeznaczona jest dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów następujących kierunków: pedagogika wczesnoszkolna, opiekuńczo-wychowawcza, 
resocjalizacja” 

13. Lecourt, E. : Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków. - Katowice : Videograf II, 2008  

„Muzykoterapia znana jest od czasów starożytnych. W międzynarodowym środowisku zawodowym rozwinęła się od połowy XX 
wieku. Należy do sztuk terapeutycznych. Wykorzystuje muzykę w celu uzupełnienia leczenia zabiegowego, farmakologicznego, 
rehabilitacyjnego, psychoterapii i pedagogiki specjalnej. Stosowana jest zarówno indywidualnie, jak i grupowo, z dziećmi lub 
osobami dorosłymi. Książka ta przedstawia teoretyczne i praktyczne podstawy muzykoterapii. Jej celem jest dostarczenie 
Czytelnikowi obszernej i zaktualizowanej informacji z tej dziedziny, umożliwiając osobisty rozwój na podstawie zdobytej wiedzy.” 

14. Natanson, T. : Wstęp do nauki o muzykoterapii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979 

„Historyczna wręcz pozycja opublikowana w roku 1979, pierwsza tak szeroka i ważna publikacja prekursora Wrocławskiej 
Muzykoterapii. Tadeusz Natanson podjął się zebrania najważniejszych informacji na temat muzykoterapii w początkach jej 
funkcjonowania w Polsce.”  

15. Oster, G. D., Gould, P. : Rysunek w psychoterapii. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
1999 

„Stworzenie skutecznego związku terapeutycznego często stanowi problem. Niektórzy pacjenci wykazują opór i przyjmują 
postawę obronną. Jednym z najlepszych rozwiązań jest wówczas posłużenie się rysunkiem, który z jednej strony ułatwia 
pacjentom wyrażanie swoich lęków, pragnień i fantazji, z drugiej zaś pomaga klinicystom w pracy diagnostycznej i 
terapeutycznej. Ta niezwykle użyteczna książka stanowi cenną lekturę dotyczącą niewerbalnych form terapii. Zawiera ponad 90 
przykładów pomagających zrozumieć, w jakim stopniu włączenie sztuki do repertuaru klinicznego wzbogaca związek 
terapeutyczny.” 
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16. Piszczek, M. : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). - Warszawa : 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002 

„Zwiększa się stale liczba dzieci nerwicowych, dzieci specjalnej troski i innych wymagających psychoterapii. Psychologom i 
pedagogom praktykom potrzebna jest pomoc metodyczna w postaci konkretnych wskazań, jak nawiązać z dziećmi kontakt 
terapeutyczny.” 

17. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher. - Kraków : 
Impuls, 2004 

„Książka ukazuje możliwości sztuki w zastosowaniach edukacyjnych i terapeutycznych - rolę arteterapii, psychoterapii 
kreatywnej, filmoterapii, bajkoterapii oraz choreoterapii klinicznej. Ukazuje aspekt diagnostyczny i terapeutyczny rysunku 
dziecka. Pokazuje, jak ważne w edukacji i terapii są taniec i muzyka, jak wykorzystać śpiew w terapii logopedycznej, jak 
kształtować emocjonalność dzieci poprzez słuchanie muzyki klasycznej, przedstawia funkcję muzyki w rozwijaniu aktywności 
dzieci z zespołem Downa. Publikacja jest niezbędna dla nauczycieli, logopedów i rodziców, którzy chcą przez sztukę rozwijać 
nieograniczone możliwości dziecka i kształtować jego osobowość oraz postawy moralne.” 

18. Szulc, W. : Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. - Warszawa : "Difin", 2011 

„Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20 lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której 
prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w 
nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy 
m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia i hortikuloterapia. Dużo uwagi 
poświęca metodologii badań naukowych, niezbędnej do stwierdzenia efektywności terapii z udziałem sztuki. Autorka dostrzega i 
wskazuje na analogie między pielęgniarstwem, pedagogiką i arteterapią, w ich dążeniu do uznania swojej tożsamości i 
odrębności naukowej.” 

19. Twórczość - wyzwanie XXI wieku / [zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka] 
Kraków : Impuls, 2003 

„Prezentowana publikacja jest pod wieloma względami niezwykła. Czytelnik znajdzie tu szerokie spektrum zagadnień, od bardzo 
ogólnych, fundamentalnych do szczegółowych. Niezwykłość tej książki zawarta jest nie tylko w jej treści, ale głównie w procesie 
powstawania. To studenci Psychopedagogiki Kreatywności na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zainicjowali jej 
powstanie, zaprojektowali problematykę, zorganizowali konferencję naukową pod hasłem Twórczość - wyzwanie XXI wieku (maj 
2002), do udziału w niej zaprosili wybitnych specjalistów, zebrali artykuły pokonferencyjne i przygotowali je do druku.” 
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PROFILAKTYKA  
 

1. Anderson, P., Baumberg, B. : Alkohol w Europie : raport z perspektywy zdrowia publicznego 
przedłożony Komisji Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007 

„Raport, przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej, zawiera profesjonalnie opracowane dane, pochodzące z bardzo wielu 
niezależnych źródeł, pozwalające uzyskać jak najbardziej szeroki i obiektywny obraz wpływu alkoholu na różne aspekty życia 
ekonomicznego, społecznego i warunków zdrowia Europejczyków.”  

 
2. Andrzejewska A., Bednarek J. : Cyberbullying – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka. – Warszawa : 

Fundacja PEDAGOGIUM, 2009 
 
„W dzisiejszych czasach Internet staje się coraz bardziej powszechny. Coraz więcej osób korzysta z jego możliwości. Serfowanie 
po Internecie staje się dla wielu osób codzienną czynnością i to na tyle naturalną, że nie wyobrażają sobie bez niej życia. Funkcje 
Internetu są wszechstronne. Oprócz pozytywnych aspektów sieć może stanowić źródło patologii. Tak jak w życiu realnym, tak  
i w wirtualnym możemy napotkać na wiele z nich. Stanowią ogromne zagrożenie szczególnie dla ludzi młodych 
nieprzygotowanych do życia. Do tych najbardziej niebezpiecznych należy zaliczyć pedofilię, pornografię. Nie mniej niebezpieczna 
jest przemoc w sieci nosząca miano cyberbullyingu.” 

3. Andrzejewska, A. : Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji. - Warszawa : Fraszka 
Edukacyjna, 2007 

„Książka adresowana do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów, terapeutów, a także studentów kierunków 
pedagogicznych i psychologicznych. Zawarto w niej wyniki najnowszych badań empirycznych prowadzonych w różnych 
środowiskach naukowych i wychowawczych.”   

4. Beattie, M. : Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się  
o siebie. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2003 

„Książka ta traktuje o twoim najważniejszym i prawdopodobnie najbardziej przez ciebie lekceważonym obowiązku, a mianowicie 
o zajęciu się własną osobą. Jest to książka o tym, co robić, aby zacząć czuć się lepiej, o tym jak uniknąć bólu i uzyskać kontrolę 
nad swoim życiem.” 

5. Benson L.A., Benson T.L.: W krzywym zwierciadle bulimii : zaburzenia odżywiania oczami matki i córki. 
– Poznań : Media Rodzina, 2010 

„Taryn miała szesnaście lat, kiedy pewnego wieczoru matka przyłapała ją na wymiotowaniu. Od tego momentu życie rodziny 
zmieniło się zasadniczo - zaczęła się trudna walka najpierw z bulimią, potem z anoreksją. Taryn zaliczała kolejne terapie, które 
nie odnosiły skutku. Z czasem sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, Taryn złapała równowagę i zaczęła wracać do zdrowia. 
Książka zawiera podwójną relację o tych samych wydarzeniach, o których opowiadają matka i córka, czasami dramatycznie się 
różniąc w ocenie. Autentyczna, niezwykle dramatyczna opowieść.” 
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6. Bragdon, A. D.,  Gamon, D. : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déjá vu, dysleksja, 
leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - 
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 

„Przyczyny nieprawidłowości występujących w pracy mózgu są często subtelne i skomplikowane. Jednak większość z nich, 
głęboko wpływa na prywatne życie wielu osób i ich rodzin. Każdy z nas chce wiedzieć, co czyni go wyjątkowym, nie pragnie 
jednak, by uznano go za dziwaka. Opisane w tej książce stany odbiegają od typowego dla rozwoju ludzkiego mózgu, lecz 
ogromna część ludzkiej populacji obciążona jednym lub kilkoma z tych mikrozaburzeń prowadzi spokojne życie, często odnosząc 
błyskotliwe sukcesy. I.... (chyba) każdy z nas zastanawia się czasem, czy przypadkiem nie cierpi, choćby w niewielkim stopniu,  
na jedną z opisanych tu dolegliwości.” 

7. Brejnak, W. : Kochaj i wspomagaj. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 

„Wszyscy, nawet najlepsi rodzice, mają czasami wątpliwości, jak postąpią w trudnych sytuacjach wychowawczych.  
Wraz z rozwojem dziecka zmieniają się problemy, z jakimi muszą sobie radzić, ale najważniejsze zalecenia pozostają zawsze  
te same: bądź blisko, wyznaczaj granice, stawiaj wymagania, ale zawsze na miarę możliwości dziecka. W tym poradniku rodzice 
znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Autor - psycholog z wieloletnim doświadczeniem - opisuje różne sytuacje 
wychowawcze i proponuje konkretne sposoby, jak poradzić sobie z trudnościami i poprawić relacje w rodzinie.”  

 
8. Carnes P.: Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem. – Poznań : Media Rodzina, 2010 
 
„Czy wykazujesz nadmierne zainteresowanie erotyką internetową? Czy usuwasz często pamięć w przeglądarce, aby ukryć adresy 
stron, które w tajemnicy odwiedzasz? Czy odczuwasz wstyd na myśl, że ktoś z bliskich mógłby odkryć, do czego służy ci Internet? 
Poradnik adresowany jest do wszystkich zmagających się z nowym, ale zarazem trudnym i wstydliwym problemem, jakim 
okazuje się cyberseks.” 

9. Carr, A. : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. - Gdańsk : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

„Depresja i próby samobójcze młodzieży to poważny i powszechny problem. Prezentowana pozycja  
ma za zadanie pomóc nauczycielom, psychologom szkolnym, pedagogom i rodzicom rozpoznać symptomy obniżonego nastroju 
u młodego człowieka i podpowiedzieć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia samobójstwem.” 

10. Chocholska, P., Osipczuk, M. : Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży. - Warszawa : 
Hachette Polska, cop. 2009 

„Książka dla mądrych rodziców. O tym, czy kilka godzin dziennie przed komputerem to już uzależnienie, czy tylko hobby,  
czy zablokować strony pornograficzne i pełne przemocy, dlaczego dziecko ucieka w internet i kiedy należy zareagować? 
Praktyczny poradnik napisany językiem współczesnych nastolatków, zawierających dodatkowo testy pozwalające rodzicom 
określić, które zachowania powinny ich zaniepokoić.” 

 
11. Croos-Muller C. : Głowa do góry! : krótki podręcznik przetrwania : natychmiastowa pomoc w stresie, 

złości i innych załamaniach nastroju. – Poznań : Media Rodzina, 2011 
 
„Jak sobie radzić w trudnych życiowych sytuacjach, kiedy dopadają nas gorsze dni, żyjemy w stresie, kipimy złością, poddajemy 
się złemu nastrojowi? Życie składa się z blasków i cieni, problemy są nieuniknione, ale możemy się postarać,  
aby nas nie pochłonęły. Potrzeba tylko trochę uwagi i troski o siebie. Postawa ciała wpływa na nasz nastrój. Dr Claudia Croos-
Muller, specjalistka w zakresie neurologii i psychoterapii, oraz wesoła owca Wiktoria przedstawiają 12 ćwiczeń,  
które w  mgnieniu oka wydobędą cię z każdego emocjonalnego dołka, a w dodatku sprawią ci przyjemność. Efekt poprawy 
nastroju gwarantowany.” 
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12. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 2006 

„Proponowana książka koncentruje się przede wszystkim na etapie diagnozy. Specjaliści znajdą w niej cenne informacje  
na temat diagnozy sytuacji dziecka i rodziny, określania szkód oraz możliwości podejmowania działań korygujących w sferze 
poznawczej, emocjonalnej i zachowań. Działania te obejmują rozpoznanie sytuacji problemowej, określenie treści urazowych  
i korygujących w konkretnych działaniach pedagogicznych i psychologicznych, w odniesieniu do potrzeb dziecka i rodziny,  
w której istnieje problem alkoholowy. Ogromnym walorem tej pracy jest rzetelna i drobiazgowa analiza rzeczywistych sytuacji, 
których lektura może w znaczący sposób ułatwić pedagogom, psychologom, socjoterapeutom dokonywanie analizy 
napotykanych w pracy zawodowej przypadków.” 

13. Dziewiecki, M. : Nowoczesna profilaktyka uzależnień. - Kielce : Jedność, 2001 

„Jednym z najbardziej bolesnych zjawisk na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia jest fakt, że współczesny człowiek  
stał się niemal synonimem kogoś uzależnionego. Dotyczy to zwłaszcza milionów ludzi młodych, którzy w spektakularny nieraz 
sposób aspirują do życia w wolności, a jednocześnie wchodzą na drogę uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych 
substancji, które oszukują, uzależniają i zabijają. Stosowane dotychczas programy profilaktyczne okazują się mało skuteczne.  
W tej sytuacji konieczne jest dokonanie jakościowego skoku w profilaktyce uzależnień. Niniejsza publikacja ukazuje podstawy 
integralnego modelu profilaktyki, który stwarza szansę na dokonanie radykalnego przełomu w metodach zapobiegania 
uzależnieniom. Autorem książki jest duszpasterz i psycholog, który od kilkunastu lat spotyka się w szkołach z tysiącami młodych 
ludzi i podejmuje z nimi wielogodzinne rozmowy na temat życia w wolności i radości. Jego doświadczenia wyniesione  
z bezpośrednich spotkań z młodzieżą stały się źródłem inspiracji, a jednocześnie miejscem weryfikacji nowych strategii 
profilaktycznych.” 

14. Faber, A., Mazlish, E. : Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały - jak słuchać, żeby z nami 
rozmawiały. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006 

„W swojej nowej książce autorki poruszają typowe problemy wieku dorastania, piszą o zagubieniu,  
o pragnieniu akceptacji, o młodzieńczym buncie, przekorze i potrzebie decydowania o sobie, jaką odczuwają prawie wszystkie 
nastolatki. Poruszają także kwestie związane ze zmianami obyczajowymi, przedwczesnym zainteresowaniem seksem, łatwym 
dostępem do narkotyków, niebezpieczeństwami związanymi z szerokim dostępem do mediów. Książka powstała na podstawie 
wielu zajęć i spotkań, jakie autorki przeprowadziły z nastolatkami i ich rodzicami.” 

15. Griffiths, M. : Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2004 

„Telewizja, komputery, internet, gry i hazard – wszystkie te zdobycze współczesnej technologii mogą powodować uzależnienie. 
Ulegają im dorośli, ale szczególnie zagrażają one młodym, rozwijającym się osobom. Autor książki pisząc o powszechności tego 
zjawiska wśród dzieci i młodzieży, nakreśla profil uzależnionego dziecka, uczy, jak rozpoznać problem i jak sobie z nim poradzić. 
Książka zawiera testy i wskazówki przydatne każdemu wychowawcy, pedagogowi i psychologowi szkolnemu oraz rodzicom.” 
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16. Hryniewicz, D. : Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. - Warszawa : 
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007 

„Wyzwaniem dla współczesnej edukacji jest pojawienie się nowych zaburzeń rozwojowych. W szczególnie trudnej sytuacji  
są dzieci z FAS – ich problemy są niezauważane, co wynika z niskiego poziomu wiedzy na ten temat. W tej sytuacji zdarza się,  
że nawet jeśli dziecko otrzyma pomoc, to bywa ona nieadekwatna do jego potrzeb, a konsekwencją jest brak efektów pomimo 
włożonej pracy. Celem publikacji jest pokazanie sytuacji dziecka z FAS w szkole, możliwości pomocy, a także udzielenie wsparcia 
nauczycielom, którzy w konfrontacji z nowymi wyzwaniami często pozostawieni są sami sobie” 

17. Jabłoński P., Jędrzejko M. : Narkotyki i para narkotyki. – Warszawa : Fundacja PEDAGOGIUM, 2010 
 
„Dokonując wprowadzenie do niniejszego opracowania, przeznaczonego przede wszystkim dla pedagogów, psychologów 
szkolnych, nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, autorzy chcieli zwrócić uwagę na wielowymiarowość 
zagrożeń narkotykowych. Tylko takie ujęcie daje bowiem możliwość ukazania złożonego charakteru tych zagrożeń,  
jak i zaproponowanie rozwiązań ograniczających patologię społeczną.” 

18. Jadczak-Szumiło, T., Szałamajska-Liszcz, K. : Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-
edukacyjny. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009 

„Z badań wynika, że ok. 30% badanych Polek w wieku rozrodczym piła alkohol w czasie ciąży.  
Wyniki ogólnopolskich badań ESPAD (Europejskie Badania w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków), 
realizowanych w 2007 r. pokazują, że dziewczęta w badanych grupach wiekowych 15 i 17 lat, w zasadzie "dogoniły" chłopców 
pod względem ilości spożywanego alkoholu. W grupie dziewcząt utrzymuje się tendencja wzrostu spożycia napojów 
alkoholowych – głównie piwa. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera edukacja młodych ludzi w zakresie specyficznych 
szkód, jakie może powodować picie i nadużywanie alkoholu przez dziewczęta, a zwłaszcza picie alkoholu w czasie ciąży.” 

19. Jak stworzyć szkolny teatr profilaktyczny : podpowiedzi, propozycje, przykłady. - Poznań ; Lublin : 
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych - Fundacja Trzeźwy Umysł, 2005 

„Intencją tego poradnika jest wskazanie wartości płynących z tworzenia teatrzyku i angażowania się w pracę z młodzieżą.  
Jest to wstęp dla tych, którzy dopiero zaczynają interesować się formami teatralnymi w profilaktyce, ale lektura przyda się także 
wieloletnim praktykom.” 

20. Jarczyńska, J. : Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku 
rodzinnym. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, 2009 

„Praca przedstawia wyniki badań dotyczących zależności występujących pomiędzy wybranymi rodzinnymi czynnikami ryzyka,  
a intensywnością picia alkoholu w okresie adolescencji. Badanymi czynnikami było: otrzymywane i pożądane (oczekiwane) 
wsparcie rodzicielskie, spostrzegana i pożądana (oczekiwana) kontrola rodzicielska oraz spostrzegane i pożądane (oczekiwane) 
postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich dzieci. Zmienne te badane były na podstawie oceny dokonanej przez młodzież, 
nie zawsze na podstawie oceny dokonanej przez jej rodziców. Zdobyta w wyniku tych badań wiedza pozwala lepiej zrozumieć 
wpływ procesów socjalizacji zachodzących w kręgu rodzinnym na zachowania związane z piciem alkoholu przez młodzież. 
Wsparcie i kontrola rodzicielska w okresie dorastania są niezwykle ważnymi czynnikami chroniącymi młodzież przed 
ryzykownymi zachowaniami.”  

21. Karasowska, A. : Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień. - 
Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2006 

„Poradnik przeznaczony dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów nie tylko szkół,  
ale też innych instytucji wychowawczych, np. domów dziecka. Praca z dziećmi prezentującymi zaburzenia zachowania będące 
skutkiem urazów psychicznych, doświadczonych w rodzinie, wymaga od wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz 
dyrektorów szkół i innych instytucji wychowawczych prowadzenia przemyślanych działań korygujących w ramach zadań 
realizowanych przez nich w ich codziennej praktyce zawodowej.” 
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22. Karasowska, A. : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. - Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, 2009 

„Autorka porusza temat ryzykownych zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem innych substancji 
psychoaktywnych przez młodzież. Podaje ciekawe przykłady i najlepsze, bo najprostsze rozwiązania. Podpowiada, w jaki sposób 
zapobiegać i rozwiązywać sytuacje problemowe w szkole; jak uczyć dziecko odpowiedzialności za własne czyny; w jaki sposób 
budować poczucie własnej wartości i kompetencji u dzieci. Daje konkretne wskazówki do działania w przypadkach, kiedy dorośli 
czują się bezradni, sfrustrowani czy zniechęceni postawą młodzieży. Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów szkolnych, osób profesjonalnie zajmujących się profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży.” 

23. Kiełbasa, B. : Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy : [dla pedagogów i terapeutów]. - 
Sosnowiec : Projekt-KOM, cop. 2007  

24. Kiełbasa, B. : Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy : [dla rodziców]. - Sosnowiec : 
Projekt-KOM, cop. 2007  

25. Kiełbasa, B. : Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy : [dla młodzieży]. - Sosnowiec : 
Projekt-KOM, cop. 2007  

„Oferta składa się z trzech poradników poruszających tą samą problematykę, lecz każda z książek kierowana jest do innego 
odbiorcy. W książkach znajdziemy odpowiedzi na pytania: dlaczego młodzież sięga po narkotyki, jakie są objawy i skutki 
uzależnienia, jak postępować w nagłych przypadkach, co jest prawdą co mitem, jeśli chodzi o alkohol i narkotyki, jakie są sygnały 
ostrzegawcze i objawy uzależnienia.” 

26. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji / [oprac. Jadwiga Fudała, Marek Fudała ;  
red. nauk. Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne 
Parpamedia, cop. 2007 

„Przewodnik stawia sobie za cel przekonanie profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej, jak istotne dla zdrowia całej 
populacji jest zagadnienie wczesnego rozpoznawania pacjentów pijących ryzykownie i szkodliwie. Ogromnie ważne jest 
podejmowanie wobec nich "krótkiej interwencji", tj. udzielenie im porady skłaniającej do zmniejszenia ilości konsumowanego 
alkoholu do poziomu uznawanego za bezpieczny dla zdrowia.” 

27. Krzewicki, J., Zdziarski, M. : Rozmowy o uzależnionych kobietach. - Stare Juchy : Fundacja OTUlony w 
nadzieję, [2008?] 

„Książka jest owocem zorganizowanej w październiku 2006 r. przez fundację "OTUlony w nadzieję..." i Ośrodek Terapii 
Uzależnień w Starych Juchach koło Ełku ogólnopolskiej konferencji "Uzależnienia u kobiet-diagnoza, terapia, specyfika podejść 

terapeutycznych". Spotkanie wybitnych autorytetów, wygłoszone referaty, przeprowadzone warsztaty i dyskusje uświadomiły 
autorom publikacji, że jest to niezwykle ważne, choć często niezauważane zjawisko.” 
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28. Kuntz, H. : Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć. - Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009 

„Książa Helmuta Kuntza to kompendium wiedzy na temat nałogowych zachowań, w tym alkoholizmu i narkomanii. Zawiera 
również prosty przewodnik po świecie środków odurzających, podaje m.in. historię odkrycia, formę, w jakiej środek występuje, 
sposoby zażywania, pożądane skutki zażywania, ryzyko uzależnienia i jego rodzaj, sposoby badania obecności narkotyków  
w organizmie, sposoby leczenia/terapii. Opisuje także uzależnienia nie związane z zażywaniem środków odurzających i zalicza do 
nich zaburzenia jedzenia, hazard, komputer, pracoholizm, nałogowe robienie zakupów oraz samouszkadzanie się - także  
w sensie psychicznym.”  

29. Kurzeja, A. : Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń. - Kraków : Impuls, 2008 

„Dzieci ulicy to problem ogólnoświatowy. Różne źródła podają, że żyje ich obecnie na świecie około 100 mln i zjawisko to ma 
niestety tendencję wzrostową. Podstawowe cele książki to omówienie na podstawie literatury zjawiska marginalizacji dzieci 
ulicy w świecie oraz podejmowanych wobec nich form pomocy - przedstawienie zagrożeń, wobec których stają współczesne 
dzieci ulicy.” 

30. Kwiatkowska-Łozińska, M. : Żyj bezpiecznie i zdrowo : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji 
zdrowotnej. - Kraków : Impuls, 2007 

„Program zaprezentowany w tej książce to zbiór konkretnych scenariuszy zajęć. Książka jest propozycją pracy profilaktyczno-
wychowawczej, w której głównym założeniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zachowań zdrowotnych. 
Zaproponowane działania i zadania są ukierunkowane na aktywność uczniów. Problemy agresji, uzależnienia, bezpieczeństwa  
i zdrowia są bardzo aktualne i dotyczą coraz młodszych uczniów. Program może być realizowany na lekcjach wychowawczych, 
ale nie tylko. Książka jest dostosowana także do pracy w gimnazjach specjalnych.” 

31. Lindenmeyer, J. : Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2007 

„Jest to książka nie tylko o diagnozie i leczeniu alkoholizmu, porusza też najważniejsze kwestie dotyczące innych uzależnień – 
nikotynizmu i lekomanii. Prezentuje najnowszą i niezbędną wiedzę zarówno psychologiczną, jak i medyczną. Do każdego 
omawianego tematu przygotowane są kwestionariusze, które pomogą w identyfikacji i analizie własnych problemów.” 

32. Łakomski, M. : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-
wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. - Kraków : Impuls, 2004 

„Celem publikacji było opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego, dotyczącego wychowania w trzeźwości 
dzieci i młodzieży. Program ten nie tylko przekazuje informacje o substancjach uzależniających i uczy konkretnych zachowań 
wobec własnych emocji, lecz także przedstawia sposoby kształtowania u wychowanków dojrzałych postaw wobec siebie i świata 
zewnętrznego. Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania w trzeźwości było całościowe i realistyczne 
zrozumienie wychowanka i jego sytuacji egzystencjalnej.” 
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33. Łakomski, M. : Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik  
dla nauczycieli i wychowawców. - Kraków : Impuls, 2007 

„Celem publikacji jest opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego, dotyczącego wychowania w trzeźwości 
dzieci i młodzieży. Taki program będzie nie tylko przekazywał informacje o substancjach uzależniających i uczył kompetentnych 
zachowań wobec własnych emocji, lecz także kształtował u wychowanków dojrzałe postawy wobec siebie i świata 
zewnętrznego. Głównym motywem podjęcia niniejszej pracy jest niepokój wychowawczy w obliczu wielkości zagrożeń i szkód 
alkoholowych wśród dzieci i młodzieży. W okresie szkolnym młodzi ludzie podejmują próby eksperymentowania  
z różnymi środkami odurzającymi, a przede wszystkim z alkoholem. Opierając się na badaniach polskich i obcych, wymienia się 
liczne negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci. Są to: wypadki (zwłaszcza drogowe) i wynikające z nich zgony, 
kalectwo czy inne kłopoty ze zdrowiem, przestępstwa, gwałty, niepowodzenia szkolne, konflikty z rodzicami i otoczeniem, 
łatwiejszy dostęp do innych szkodliwych używek (substancji). Wczesna inicjacja alkoholowa jest uważana przez specjalistów  
za jedną z głównych przyczyn później.” 

34. Łucarz, K., Muszyńska, A. : Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz. - Warszawa : Wolters 
Kluwer Polska, cop. 2008 

„W komentarzu przedstawiono wyczerpującą analizę ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Publikacja 
skierowana do szerokiego grona adresatów zawiera wprowadzenie, w którym podjęto próbę wyjaśnienia psychospołecznych 
uwarunkowań narkomanii i jej społecznie ujemnych skutków. W książce znalazły się ponadto objaśnienia dotyczące ustawowych 
pojęć związanych z narkomanią, obowiązków organów państwowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, szczegółowego 
reżimu prawnego w zakresie uprawy maku i konopi oraz zasad legalnej produkcji i obrotu substancjami psychoaktywnymi.  
W komentarzu omówiono także postępowania w stosunku do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, a także zasady 
odpowiedzialności karnej za naruszenie regulacji zawartych w ustawie.”  

35. Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. : Uzależnienie od Internetu. - Łódź : Wydawnictwo Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010 

„Ze społecznego i naukowego punktu widzenia obszar badań nad internetem – uwzględniając skalę i zasięg zjawiska oraz 
technologizację i informatyzację życia – wydaje się szczególnie ważny i obiecujący. Poniższa praca podejmuje próbę jego 
eksploracji oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom. Głównym jej celem jest ustalenie psychologicznych wyznaczników 
zachowań związanych z korzystaniem z internetu, determinujących ryzyko uzależnienia. Celem praktycznym jest przygotowanie 
przesłanek do programu profilaktycznego, chroniącego przed ryzykiem uzależnienia od cyberprzestrzeni.” 

 
36. MacGregor C.: Dobrej zabawy! : gry i zabawy dla pomysłowych rodzin. – Poznań : Media Rodzina, 2007 
 
„Zbiór kilkudziesięcu gier i zabaw dla dzieci i dorosłych do wykorzystania w najróżniejszych okolicznościach: w samochodzie,  
w domu, u lekarza, na wakacjach i wśród przyjaciół.” 

37. Malewska, M. M. : Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie. - Warszawa : Pax, 2001 

„Książka zalecana przez ogólnopolski program Szkoła wolna od narkotyków. Pierwsza w Polsce książka o narkomanii napisana  
w tak przystępny i wyważony sposób. Odsłania prawdę o narkotykach lat 90. Tak rodzice, jak i nauczyciele dowiedzą się z niej,  
jak rozpoznać, czy dziecko bierze, i jak z takim dzieckiem postępować. Problem narkomanii dotyczy nas wszystkich, dlatego 
przeczytaj Narkotyki w szkole i w domu dziś, bo jutro może być za późno.”  

38. McWhirter, J. J. : Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe : dla pracowników poradni, nauczycieli, 
psychologów i pracowników socjalnych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008 

„Wielu dzieciom dzieje się krzywda. Prawdę mówiąc, tak wiele z nich podlega rozmaitym zagrożeniom (przerywanie nauki  
w szkole, picie alkoholu, narkotyzowanie się, nie chciane ciąże, przestępczość, przemoc, samobójstwa), że w konsekwencji 
zagrożone jest całe społeczeństwo. Nauczyciele, terapeuci, pracownicy socjalni, psychologowie i pracownicy służb społecznych, 
którzy mają do czynienia z młodzieżą i jej rodzinami, dobrze znają te problemy i ich zasięg. Są one odbiciem społeczeństwa  
w stanie zagrożenia.” 
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39. Mikuła, J. : Gdy picie staje się problemem. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 

„Autorka w profesjonalny i bardzo czytelny sposób przybliża wiedzę na temat działania alkoholu na organizm człowieka,  
ale także podaje realne wskazówki i rozwiązania trudnych sytuacji. Często znikoma wiedza na temat problemu uzależnienia 
powoduje, że osoby, których on dotyczy czują się bezradne i nie widzą możliwości pozytywnych rozwiązań.” 

40. Miller, W. R., Munoz, R.F. : Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie. - Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpa, 2006 

„Ta książka to czysty diament dla wszystkich, którzy pragną ograniczyć picie, Autorzy przedestylowali skomplikowany temat  
i uzyskali czystą esencję... Inaczej niż wiele książek samopomocowych, kuszących łatwymi sposobami zmiany zachowania,  
"Picie kontrolowane" proponuje uczciwe, wyważone podejście do problemu.” 

41. Moczydłowska, J., Pełszyńska, I. : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : 
elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Fosze, [2004] 

„Elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.” 

42. Osiatyński, W. : Alkoholizm : grzech czy choroba?. - Warszawa : Iskry, cop. 2005 

„Program Dwunastu Kroków AA uczy takich umiejętności duchowych, myślowych i społecznych, które pozwalają zastąpią 
destrukcyjne uzależnienie od alkoholu lub innych substancji twórczym poczuciem współzależności wszystkich ludzi oraz 
zależności od opiekuńczej siły wspólnoty lub jakiejś Siły Wyższej. W szerszej perspektywie cywilizacyjnej program Dwunastu 
Kroków AA może być pojmowany jako wielopłaszczyznowa odpowiedź na bolączki nowoczesności. Przedstawiona w niniejszej 
książce interpretacja kroków jest subiektywna. Ma na celu przybliżenie czytelnikom kroków, a dokładniej - jednego z wielu 
możliwych sposobów ich rozumienia.” 

43. Piotrowski, P., Zajączkowski, K. : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja 
programów. - Kraków : Impuls, 2003 

„Niniejsze opracowanie adresowane jest do nauczycieli gimnazjów. Zgodnie z celami polityki edukacyjnej każda szkoła powinna 
realizować zadania w zakresie szeroko pojętej działalności profilaktycznej. Aby działania profilaktyczne mogły przynieść 
wymierne efekty, muszą być prawidłowo zaplanowane i zrealizowane. Należy również oceniać ich skuteczność. W książce 
omówiono miedzy innymi etapy procedury planowania i wprowadzania w życie szkolnego programu profilaktycznego. Istotną 
pomocą dla nauczycieli są informacje znajdujące się na końcu opracowania: wykaz sprawdzonych w praktyce programów 
profilaktycznych, literatura przedmiotu oraz zestaw załączników, które mogą być potrzebne osobom projektującym  
i realizującym profilaktykę w szkole (wybór narzędzi badawczych, wybrane fragmenty uregulowań prawnych, itd.).” 

44. Piwowarczyk, M. : Bardziej być : program profilaktyczny dla młodzieży. - Kielce : Jedność, cop. 2005 

„Książka zawiera 18 lekcji jak poznać siebie, kształtować własną osobowość oraz jak tworzyć relacje z drugim człowiekiem. 
Książka jest skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.” 

45. Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych w województwie małopolskim : informator / 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa 
Babińskiego w Krakowie. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 2008  
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46. Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji : cele i zadania, plany sesji, notatki  
w tle, dokumenty robocze, przeźrocza / [red. nauk. Maciej Godycki-Ćwirko, Artur Mierzecki ;  
tł. Krzysztof Pacholik]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008 

„Przewodnik, wraz z wydanym już tytułem Alkohol i podstawowa opieka zdrowotna. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej 

interwencji, składa się na całość opracowanego dla PHEPA materiału omawiającego zagadnienia wczesnego rozpoznawania  
i krótkiej interwencji w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Podręcznik zawiera dokładny plan sześciu sesji treningowych. 
Opisy celów i schemat każdej z nich poprzedzone są wskazówkami dla prowadzącego szkolenie. Materiał uzupełniono  
16 dokumentami roboczymi przedstawiającymi poszczególne tematy oraz zestawem 44 diagramów graficznych, ilustrujących 
omawiane zagadnienia.”  

47. Rogers, P. D., Goldstein, L. : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie. - Gdańsk : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 

„Nieoceniony poradnik dla rodzin zmagających się z problemem nadużywania narkotyków czy alkoholu. Dzięki Sprawdzianowi 
Świadomości Rodziców (pierwszy rozdział książki), stanowiącym zbiór zrozumiałych i praktycznych wskazówek, każdy rodzic 
będzie w stanie stwierdzić, czy nastolatek/ nastolatka sięga po substancje odurzające. Z pewnością okaże się również przydatna 
zarówno lista narkotyków, po które sięgają nastolatki oraz rozdziały traktujące o rozwoju osobowości u młodzieży  
oraz sposobach komunikowania się z młodymi ludźmi. Cenne też są partie książki, które dotyczą oceny rokowań w leczeniu 
uzależnień. Opieka rodzicielska jest bardzo trudnym zadaniem. Niniejsza książka, stanowi pożyteczny poradnik dla każdego,  
kto chce sprostać temu angażującemu emocjonalnie wyzwaniu.” 

 

48. Sacker I.M., Zimmer M.A.: Wolę umrzeć, niż przytyć : jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię. – 
Poznań : Media Rodzina, 2008 

 
„Praktyczny przewodnik, który w bardzo ciekawej formie ukazuje czytelnikowi fascynujący a jednocześnie bardzo trudny obszar 
zaburzeń odżywiania. Ma ambicje sformułowania w przystępnej formie odpowiedzi na pytania, czym są bulimia i anoreksja,  
jakie są ich przyczyny, symptomy, powikłania, w końcu jak można pokonać i na czym polega skuteczna terapia. Adresowana  
jest do wszystkich tych, którzy bądź cierpią na te choroby, bądź podejrzewają, że ktoś im bliski na nie choruje. Jest źródłem 
cennych informacji i wskazówek dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi, 
którym zależy na niesieniu skutecznej pomocy.” 

 
49. Seligman M.E.P.: Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. – Poznań : 

Media Rodzina, 2010 
 
„Pionierski poradnik pokazujący proste i skuteczne sposoby, jak wydobyć się z pesymizmu, porzucić negatywne myślenie  
i udoskonalić własne życie.” 

50. Siudem, I. : Jak skutecznie chronić dzieci przed współczesnymi zagrożeniami? : więcej wiem, dobrze 
wybieram. - [B.m.] : [b.w.], [2007?] 

„W niniejszym opracowaniu opisano najpopularniejsze obecnie zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież, czyli te związane  
z nieprawidłowym kontaktem z osobami dorosłymi. Informacje tu umieszczone oraz konspekty zajęć przeznaczone są dla 
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.” 

51. Siudem, I. : Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa. - Lublin : Lubelskie 
Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia, [2008?] 

„Niniejsza broszura zawiera zestaw uwag, spostrzeżeń i pomysłów wywodzących się z najskuteczniejszych we współczesnej 
profilaktyce koncepcji środowiskowych, ukazujących szkolny program profilaktyczny w trochę innym niż zwykle świetle.”  

 

 

- 24 - 



52. Sommer, V. : Już dość! : życie bez alkoholu. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007 

„Alkoholizm jest chorobą, a nie trudną do zniesienia cechą charakteru. Droga do trzeźwienia jest długa. Autor nie ukrywa 
trudności związanych z podjęciem decyzji o rozstaniu się z alkoholem, nie łudzi perspektywą szybkich i bezbolesnych zmian. 
Uczciwie pokazuje pułapki na drodze wychodzenia z uzależnienia i gorąco zachęca osoby uzależnione do korzystania z pomocy 
terapeutów w placówkach leczenia uzależnień oraz do szukania wsparcia innych alkoholików w grupach samopomocowych.”  

53. Sztander, W. : Poza kontrolą. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, 2006 

„Osoba uzależniona postawiona w sytuacji wyboru: rzeczywistość, czy alkohol wytrwale zaprzecza rzeczywistości, by móc nadal 
kontaktować się z alkoholem. Wybierając związek z rzeczywistością (uznanie szkód, dostrzeżenie zniszczeń), alkoholik musiałby 
wziąć rozbrat z butelką. Nie jest to proste dla kogoś, kto jest w tej sprawie POZA KONTROLĄ.”  

54. Ury, W. L. : Dochodząc do zgody : przekształcanie konfliktów w domu, w pracy i na świecie. - Taszów : 
Moderator, 2006 

„Czy jesteśmy, jak chcą niektórzy, morderczymi nagimi małpami? Taka jest ludzka natura - powtarza  
za Freudem wielu z nas, w tym przywódców tego świata, zakładając, że pokój na świecie nie jest możliwy. Walka jawi się jako 
ostateczny sposób rozstrzygania spornych kwestii. A przymus i siła wydaje się jedynym powszechnie zrozumiałym językiem. 
William L. Ury jest optymistą. I wierzy, że istnieje alternatywa, że można nauczyć się współistnieć z innymi i przekształcić spory  
w konstruktywny dialog. Podaje nam swoją książkę jak koło ratunkowe.” 

55. Uzależnienia w praktyce klinicznej - zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpały. 
- Kraków : Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień, 2007 

„Diagnoza w placówkach leczenia uzależnień jest podstawowym postępowaniem wobec osoby,  
która oczekuje pomocy w związku ze swoimi problemami wynikającymi z uzależnienia. Proces diagnostyczny jest złożony, 
wymaga obserwacji objawów, zbierania informacji i integrowania ich. Niniejsza monografia przedstawia kwestie postępowania 
diagnostycznego. Autorzy poszczególnych rozdziałów są specjalistami, praktykującymi w lecznictwie uzależnień i dzieląc się 
swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, koncentrowali się na problemach diagnostycznych w wybranych grupach 
pacjentów. Wskazywali na możliwości rozumienia i interpretowania objawów oraz opisywali procedury postępowania,  
które są początkiem procesu terapii.”  

56. Warecki, K. : Dopalacze. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, 2010 

„Od kiedy pojawiły się na polskim rynku, nie ma dnia, aby do szpitali nie trafiały ich ofiary. W sytuacji kryzysowej lekarze mogą 
być bezradni. Zabawa z dopalaczami to jak zabawa granatem. Może cię rozerwać i zabić. Słodkie kłamstwa i gorzka prawda  
o dopalaczach: Co to są dopalacze? Czy to wstęp do legalizacji narkotyków? Co dzieje się w organizmie po ich zażyciu?  
Z czego produkuje się te trucizny?” 

57. Wasilewska-Śpioch, A., Wesołowska, A. : @buty mojego męża.pl. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004 

„Książkę tworzy e-mailowy dialog toczący się między dwiema żonami alkoholików - 33-letnią Agnieszką  
i 25-letnia Anką. Agnieszka, której mąż od niedługiego czasu nie pije, jest początkowo "sponsorką" Anki, wspiera ją w powrocie 
do normalnego życia. Jednak bardzo szybko w trakcie wymiany listów nawiązuje się między dwiema nieszczęśliwymi,  
ale chcącymi zmienić swoje życie kobietami szczególna więź, dzięki której uczą się rozumieć i akceptować siebie,  
a co najważniejsze, zauważyć światełko szczęścia w ciemnym tunelu swojego życia. Książka napawa trudnym optymizmem 
doświadczonych życiowo kobiet, które dzięki swoistej formie e-mailowej terapii potrafią żyć mimo niepewności jutra i trudnych, 
przesiąkniętych alkoholem relacji małżeńskich.”  

 

- 25 - 



58. Wilmes, D. J. : Jak wychować dziecko, które mówi : Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla 
rodziców troszczących się o swoje dziecko. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 

„Książka jest poradnikiem, który uczy zapobiegania, a nie walki z uzależnieniem. Autor przekonuje, że rodzice mogą - i muszą - 
chronić swoje dzieci przed uzależnieniami. Podaje wskazówki, jak postępować, aby wychować szczęśliwe, pewne siebie dziecko, 
które będzie potrafiło powiedzieć alkoholowi i narkotykom zdecydowane nie. Autor mówi również o konieczności wykształcenia 
w dzieciach takich podstawowych umiejętności, jak niezależność, zdolność do komunikacji z innymi i wyrażania siebie bez obawy 
przed krytyką czy ośmieszeniem. Umiejętności te wzmocnią dziecko, pozwolą na budowanie szczerych, wartościowych 
związków, dadzą siłę, by oprzeć się presji rówieśników. Każdy rodzic, który przeczyta tę książkę z uwagą i zastosuje się  
do zaleceń w niej zawartych, zyska wiedzę, dzięki której ochroni dziecko przed dramatem uzależnienia.” 

59. Wojcieszek, K. : Program profilaktyczny Szlaban : interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. - 
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne 
Parpa, 2006 

„Program przeznaczony dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którym zależy na prawidłowym rozwoju  
i kształtowaniu bezpiecznego środowiska dla dorastającej młodzieży. Dotyka bardzo ważnego problemu - jak radzić sobie  
z brakiem wpływu na kształtowanie wzorców zachowań indywidualnych i społecznych wśród młodych ludzi i w jaki sposób 
oddziaływać na postawy osób dorosłych, aby modelowali prawidłowe wzory zachowań.” 

60. Woronowicz, B. T. : Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. - Poznań : Media 
Rodzina, cop. 2008 

„Jeśli podejrzewasz, że masz problem z nadmiernym piciem alkoholu, jeśli ktoś z Twoich bliskich naużywa go, a Ty nie wiesz,  
jak mu pomóc, jeśli jesteś terapeutą uzależnień lub zamierzasz nim być - sięgnij po książkę "Na zdrowie!" Znajdziesz w niej 
podstawową wiedzę na temat alkoholu, uzależnienia od alkoholu i sposobów radzenia sobie z nim oraz na temat chorób i innych 
problemów, które są następstwem picia.” 

 
61. Woronowicz B.T.: Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. – Poznań : Media Rodzina, 2009 

„Uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, gier hazardowych czy od pracy mają oczywiście zróżnicowane skutki dla 
zdrowia fizycznego, psychicznego i dla funkcjonowania społecznego. Wszystkie jednak są ograniczeniem wolności człowieka, 
odpowiedzialności za własne wybory, odpowiedzialności za swój własny los i za los osób najbliższych.” 

62. Young, K., Klausing, P. : Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 
2009 

„Problem uzależnienia od internetu dotyka coraz więcej osób. Specjaliści prognozują, że stanie się ono epidemią XXI wieku.  
Dr Kimberly Young, znana na całym świecie pionierka badań nad uzależnieniem od Internetu, założycielka The Center for  
On-Line Addiction (Centrum Pomocy dla Uzależnionych od Sieci), które działa w Stanach Zjednoczonych od 1995 roku,  
jest największym jak do tej pory autorytetem w tej dziedzinie. Z jej badań korzystają wszyscy, którzy zajmują się tym 
problemem. Jej prace tłumaczone są na wiele języków. To książka dla każdego, to korzysta z internetu. Pomaga ona 
zdemaskować ukryte w sieci zasadzki, w które łatwo może wpaść każdy jej użytkownik, narażając się na niebezpieczeństwo 
uzależnienia. Książka zawiera podstawowe informacje na temat uzależnienia od sieci i opisuje jego symptomy. Zawiera też testy 
poziomu uzależnienia oraz ćwiczenia duchowe (zaproponowane przez doświadczoną przewodniczkę duchową i terapeutkę,  
s. Patrice Klausing), które mogą stanowić dla osoby uzależnionej nieocenioną pomoc w jej trudnej podróży do wyzdrowienia. 
Opisuje ponadto prawdziwe historie z życia ludzi zmagających się z tym problemem.”  

63. Zajączkowski, K. : Profilaktyka uzależnień, a wartości : przewodnik dla rodziców i wychowawców. - 
Kielce : Jedność, 2002 

„Książka zawiera podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, przebiegu procesu uzależnienia, przyczyn 
nałogu, popełnianych przez rodziców błędów wychowawczych. Podaje skuteczne metody przekazywania i kształtowania 
wartości w różnych okresach życia dziecka.” 
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AGRESJA I PRZEMOC 

1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / (red.) Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - 
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008 

„Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych,  
jak i te, które tkwią w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym, czy środkach masowego przekazu. 
Diagnoza tych czynników jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. W książce 
zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii 
wychowania), co pozwala na ukazanie problemu agresji w szkole z wielu uzupełniających się perspektyw. Prezentowane są też 
wyniki badań na próbach ogólnopolskich oraz projekty i postulowane działania, jakie należy podjąć w celu zapobiegania  
i zwalczania agresji. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków życia społecznego: socjologów, pedagogów  
i psychologów wychowania, nauczycieli, rodziców, samorządowców, dziennikarzy, pracowników służb społecznych  
i porządkowych, studentów i uczniów - a więc wszystkich zainteresowanych i odpowiedzialnych za publiczny porządek oraz 
jakość życia społecznego w różnych jego obszarach.”  

2. Ackerman, R. : Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie. - Gdańsk ; GWP, 2004 

„Świadomość, ze pora wyzwolić się ze związku opartego na przemocy jest zdrową reakcją. Wiele kobiet płaci wysoką cenę  
za zwłokę. Możliwość skorzystania z pomocy nie rozwiązuje sprawy, ponieważ odejście od nadmiernie kontrolującego partnera 
graniczy z  niemożliwością. Mimo to wiele kobiet uświadamia sobie konieczność zmiany swojej sytuacji, zaczynają bowiem 
rozumieć, ze zasługują na coś lepszego niż życie w ciągłym strachu. Książka zawiera testy, dzięki którym kobiety mogą rozpoznać 
nie tylko szkodliwe i niepokojące zachowania swoich partnerów, ale i własne. Jest to publikacja ukazująca rolę alkoholu  
i innych substancji uzależniających w związkach opartych na kontroli i przemocy. Zawiera adresy i nr tel. organizacji i ośrodków 
wsparcia w każdym mieście.” 

3. Albisetti, V. : Pokonać przemoc. – Kraków : Salwator, 2013 

„Przemoc i miłość: dwa określenia, które absolutnie ze sobą nie współgrają. Jedno wyklucza drugie. Pytanie  
"Jak wyeliminować przemoc?" powinno zostać zastąpione innym: "Czym zastąpić przemoc?". Dlatego też należy: doceniać,  
a nie zabraniać ;  mieć nadzieję, a nie desperować ;  wyrażać tę samą myśl określeniami bardziej nacechowanymi otwartością  
niż zamknięciem ; optymizmem, a nie pesymizmem ; bardziej słuchać niż mówić...” 

4. Brown, K. : Zastraszanie. Co na to rodzice? - Katowice : Credo, 2013 

„Autor wykazuje, jak niszcząco zastraszanie wpływa na relacje i więzi w rodzinie, w środowisku szkolnym, w miejscu pracy,  
i jak w rezultacie odbija się na zdrowiu życia społecznego. Metody zaproponowane przez Autora mają pomóc nam  
w zrozumieniu mechanizmu zastraszania i w wypracowaniu odpowiednich reakcji, w zależności od tego, jaką rolę przyjęliśmy  
w "cyklu zastraszania". Książka wręcz zmusza do współpracy wszystkich zaangażowanych - nauczycieli i pedagogów, uczniów, 
rodziców i ich dzieci, wreszcie środowisko, zarówno w węższym, jak i szerszym społecznym kontekście.” 

5. Cabalski, M. : Przemoc stosowana przez kobiety. - Kraków : Impuls, 2014 

„Autor podjął udaną próbę przedstawienia trudnych problemów dotyczących przemocy stosowanej w rodzinie (w związkach 
małżeńskich i partnerskich), co stwarza czytelną perspektywę zarówno wzbogacenia aparatury pojęciowej pod tym względem, 
jak i prowadzenia dalszych, pogłębionych badań tej problematyki. Niewątpliwie studium stanowi samodzielny dorobek  
w dziedzinie kryminologii. Można uznać za charakter pionierski.” 

6. Dambach, K. E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk : GWP, 2008 

„Książka dotyczy przemocy grupowej w szkołach. Jeżeli terror psychiczny ze strony większości członków grupy wobec tej samej 
osoby lub wobec dwóch czy trzech osób jest stosowany stale, wówczas mówimy o występowaniu mobbingu (od ang. mob - 
tłum, zbiorowisko), który polega na systematycznym upokarzaniu, wyśmiewaniu i okrutnym traktowaniu ofiary.  
Autor opisuje przejawy tego rodzaju przemocy w klasach szkolnych, wskazuje na jej konsekwencje  
dla rozwoju dzieci, zarówno ofiar, jak i sprawców, oraz podaje możliwe sposoby interwencji.”  
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7. Dąbrowska-Bąk, M. : Opresja w szkole. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014 

„Przemoc, przymus, agresja, nękanie, wykluczanie, mobbing, bullying, prześladowanie, dyskryminacja, opresja to terminy znane 
nam z rzeczywistości społecznej, niestety także szkolnej. Autorki tej pracy jako specjalistki analizujące społeczność uczniów 
gimnazjów obiektywnie referują skalę problemu, opierając się na swoich doświadczeniach badawczych. 

Jak przedstawiają, źródła opresji szkolnej tkwią nie tylko w „zachowaniach aktorów szkolnej sceny, ale także w centralizmie 
oświatowym, nadaktywności reorganizacyjnej i hiperlegalizmie. Na poziomie szkoły skutkuje to biurokratyzacją jej działań  
i brakiem wizji jej rozwoju; brakuje wielkiego celu, który szkoła ma realizować”. 

Jak wyjść z trudnej sytuacji? Autorki pracy szukają odpowiedzi w poglądach i przemyśleniach klasyków – Jacka Woronieckiego  
i Juliusza Payota, stawiając tezę, iż sprzyjający grunt dla opresji na różnych poziomach stanowią niedomagania w sprawowaniu 

władzy i nieuwzględnianie sprawy kształtowania charakteru.” 

8. DePino, C. : Śmierdzący ser. – Gdańsk : GWP, 2012 

„Guz mówił do koleżków:>> Chcecie poznać kogoś, kto cuchnie jak śmierdzący ser? Hej, śmierdzący serze, daj mi pracę domową, 

bo chcę ja przepisać.<< Spojrzałem w złe zielone oczy Guza... 

Aleks musi coś zrobić z Guzem. Ale co? Nie wie, jak ma zmusić Guza, by zostawił go w spokoju. Boi się poprosić o pomoc.  
Boi się, że jeśli powie, będzie jeszcze gorzej. Mimo to, rodzice dowiadują się, a Aleks jest zdziwiony, że odczuwa ulgę.  
Kiedy pomagają mu ustalić plan działania, chłopiec czuje, że teraz da sobie radę. Następnym razem, kiedy Guz próbuje  
go dręczyć, napotyka wielką niespodziankę!” 

9. Deptuła, M. : Odrzucenie rówieśnicze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 2013 

„Książka przedstawia kwestię odrzucenia dzieci przez rówieśników. Problem ten, zdaniem autorki, należy traktować jako sygnał 
ostrzegawczy przed ryzykownymi zachowaniami i niedostosowaniem społecznym w okresie dorastania oraz poważnymi 
trudnościami w życiu dorosłym. Publikacja dotyczy tych dzieci, dla których prognozy dalszego rozwoju są niekorzystne, chociaż 
ich losy nie są przesądzone. W sposób uporządkowany dostarcza wiedzę i narzędzia pozwalające zdiagnozować dzieci, których 
rozwój jest zagrożony w związku z odrzuceniem przez rówieśników, zrozumieć przyczyny tego zjawiska, skutecznie pomóc 
dzieciom odrzucanym przez rówieśników w przedszkolu, szkole, świetlicach środowiskowych czy terapeutycznych. Autorka 
zwraca uwagę na zapobieganie odrzuceniu, czemu służyć może wczesne wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej  
i wychowawczej roli oraz pomaganie im wtedy, kiedy problemy dziecka w relacjach z innymi ludźmi już się ujawniają.” 

10. Domagała, J., Kuban, W., Nowacka, M. : Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji, wzmacniające 
psychikę dziecka. - Toruń : Wydawnictwo BEA, 2006 

„Książka zawiera program, plan pracy, przykłady zabaw dla dzieci oraz scenariusze spotkań z rodzicami. Autorki proponują 
proste i łatwe zabawne ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć uczucia swoje oraz kolegów i osób dorosłych. Ćwiczenia 
wyciszają emocje, poprawiają nastrój, ukierunkowują pozytywne uczucia dzieci, wskazują wzory inteligentnych zachowań.”  

11. Dyjakon, D. : Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. – Warszawa : Difin, 2014 

„Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej. Autorka omówiła 
skuteczne formy pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy domowej. Przegląd niektórych propozycji 
opracowanych i realizowanych w Ameryce i Europie wskazuje, że istnieje duża potrzeba motywowania osób stosujących 
przemoc do podjęcia zmiany. Praca z ofiarą nie rozwiązuje problemu chociażby dlatego, że wiele z nich po okresach separacji 
powraca do związku ze sprawcą i nadal podlega przemocy. Sprawca może także szukać kolejnej ofiary lub prześladować tę samą 
osobę. Jak więc pomagać skutecznie? Kolejnym celem książki jest dokonanie przeglądu różnych stanowisk badawczych 
odnoszących się do osobowości sprawcy i ukazanie, że zgromadzona wiedza nadal nie daje satysfakcjonujących odpowiedzi, 
wyznacza jednakże dalsze kierunki badań pogłębiające rozumienie indywidualnych mechanizmów zachowań przemocowych.  
W kontekście pracy terapeutycznej ze sprawcą pozwala zaś znajdować uzasadnienie dla bardzo zróżnicowanych form pomocy 
proponowanej osobom stosującym przemoc. 
Następnym celem podręcznika jest prezentacja terapii integracyjnej jako jednego z wielu możliwych sposobów pracy 
psychologicznej z osobą stosującą przemoc w bliskich relacjach. Jednym ze źródeł kształtujących tę propozycję jest wieloletnie 
doświadczenie terapeutyczne w psychoterapii zarówno z ofiarami przemocy, osobami doznającymi chronicznego PTSD,  
jak i z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz sprawcami przemocy domowej. Inną inspiracją jest praca badawcza  
nad zmianami, jakie zachodzą u sprawców przemocy domowej pod wpływem terapii oraz teoretyczne poszukiwania skutecznych 
metod i strategii pracy terapeutycznej z tą grupą osób. Prezentowane podejście jest elastyczne i może być stosowane  
tak w proponowanej metodologii, jak i może stanowić inspirację do własnych rozwiązań terapeutycznych.” 
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12. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. B. Guli i M. Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009 

„Książka, którą Państwu przedstawiamy, jest poświęcona psychologicznym problemom związanym z różnymi aspektami 
przemocy wobec dzieci. W ostatnich latach nasiliły się wstrząsające informacje o dzieciach, które stały się ofiarami przemocy  
ze strony swoich rodziców lub dorosłych obcych osób, a także ze strony innych dzieci. Ponieważ przemoc wobec dzieci  
jest palącym problemem społecznym, psychologowie, którzy codziennie mają do czynienia z problemem krzywdzenia dzieci, 
postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami w niniejszej książce. Na jej kartach znalazły się prace psychologów sądowych - 
teoretyków, poszukujących i analizujących mechanizmy przemocy, oraz praktyków, dokonujących opiniowania sądowo-
psychologicznego w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci, pracujących z ofiarami i ze sprawcami przestępstw,  
a także interweniujących w przypadkach przemocy wobec dzieci w ramach działań policyjnych. Intencją przyświecającą wydaniu 
książki było poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o uwarunkowaniach krzywdzenia dzieci, a także pokazanie wielości 
czynników psychologicznych, które muszą być rozważane w odniesieniu do tej niezwykle złożonej i trudnej problematyki.  
Mamy nadzieję, że książka zainspiruje Państwa do pogłębienia wiedzy o przemocy wobec dzieci i zachęci do podejmowania 
działań w sferze przeciwdziałania.” 

13. Gebauer, K. : Mobbing w szkole. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007 

„Coraz częściej opinią publiczną wstrząsają dochodzące ze szkół relacje o wypadkach dręczenia i szykanowania uczniów przez ich 
kolegów. Niemiecki pedagog i publicysta kompetentnie objaśnia szeroki kontekst zjawiska mobbingu, jego przyczyny społeczne  
i psychologiczne oraz wzory emocjonalne predestynujące uczniów do roli sprawcy, ofiary bądź biernego współuczestnika tego 
typu zachowań. Gebauer ukazuje mobbing jako zjawisko dynamiczne, obciążające zarówno uczniów, jak i nauczycieli i rodziców 
jako sytuację, z którą można sobie poradzić tylko przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich uczestników szkolnego procesu 
wychowawczego.”  

14. Guerin, S.,  Hennessy, E. : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród 
młodzieży. - Gdańsk : GWP, 2008 

„Często atakują nas sytuacje, w których nie radzimy sobie z wybuchami gniewu nastolatka, czy zaplanowanym prześladowaniem 
jednych uczniów przez drugich. Warto zapoznać się z wiedzą na temat destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży, by umieć 
skutecznie im przeciwdziałać. Autorzy książki piszą, w jaki sposób nauczyciele i inni pracownicy oświaty mogą reagować  
w krytycznych przypadkach.”  

15. Haug-Schnabel, G. : Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Jedność, 
2001 

„Książka przedstawia najnowsze teorie na temat dziecięcej agresji, a także wyjaśnia to zjawisko na podstawie licznych 
przykładów, wziętych z przedszkolnego życia. Autorka obrazowo prezentuje, dlaczego tak ważne jest, aby dzieci nauczyły się 
radzić sobie z agresją oraz w jaki sposób dorośli mogą je w tym skutecznie wspierać.”  

16. Herbert, M. : Mamo, on mnie bije!. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 

„Niniejszy poradnik opisuje praktyczne metody - taktyki wychowawcze - które mogą zastosować rodzice  
w radzeniu sobie z kłótniami oraz innymi formami zachowań agresywnych przejawianych  
przez ich dzieci. Autor dużo miejsca poświęca konfliktom między rodzeństwem. Bardzo cenną częścią książki są Wskazówki dla 

rodziców - zestaw rad dla tych, którzy nie mogą sobie poradzić z agresją dziecka. Książka jest napisana bardzo przystępnym 
językiem, jest przejrzysta, doskonale skonstruowana, dzięki czemu oddajemy w ręce Czytelnika uniwersalny poradnik  

dla pedagogów i rodziców.”  
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17. Hirigoyen, M. : Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym. – Poznań :  
W drodze, 2012 

„Autorka jest psychiatrą, psychoanalitykiem, terapeutą oraz specjalistą w dziedzinie wiktymologii. Aktywnie angażuje się  
w walkę o poszanowanie praw jednostki. Jej książka, nagłośniona przez media i wydana w ponad dwudziestu krajach, wywołała 
szeroką debatę społeczną. Marie-France Hirigoyen charakteryzuje najczęściej spotykane formy agresji w związku małżeńskim, 
rodzinie oraz miejscu pracy.  Analizuje specyficzny charakter i kolejne fazy relacji perwersyjnej oraz osobowość prześladowcy  
i ofiary. Refleksja na temat konsekwencji molestowania moralnego kończy się praktycznymi wskazówkami, pozwalającymi 
ofiarom dostrzegać, analizować i przeciwstawiać się różnym formom przemocy. Książka jest jednocześnie oskarżeniem 
współczesnego społeczeństwa o tolerancję czy wręcz obojętność wobec tego destruktywnego zjawiska. Ostrzega przed 
banalizacją tej formy agresji, wymierzonej w godność oraz integralność psychiczną jednostki.” 

18. Holler, I. : Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. – Warszawa : Czarna Owca, 2014 

„Porozumienia bez przemocy można się nauczyć. Wreszcie w Polsce! Ta praktyczna książka, dzięki zabawnym przykładom 
pozwala w łatwy sposób wprowadzić w życie codzienne Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga, stanowiąc 
cenny materiał do pracy indywidualnej, dla grup, jak również osób prowadzących warsztaty.” 

19. Holler, I. : Porozumienie bez przemocy : ćwiczenia : materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz 
dla osób prowadzących szkolenia. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007 

„Porozumienia bez przemocy można się nauczyć. Ta praktyczna książka, dzięki zabawnym przykładom pozwala w łatwy sposób 
wprowadzić w życie codzienne Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga, stanowiąc cenny materiał do pracy 
indywidualnej, dla grup, jak również osób prowadzących warsztaty. Uczymy się m.in.: odważnie i szczerze mówić o tym, co nam 
przeszkadza jasno wyrażać prośby zamiast stawiać żądania reagować na krytykę, zarzuty, przypisywanie winy  
w sposób konstruktywny w pełni wyrażać złość zamiast pozwolić jej potajemnie niszczyć nas od środka radzić sobie  
z wewnętrznym rozdarciem i zdecydować się na życie pełne perspektyw.”  

20. Hollin, C. R.,  Browne, D.,  Palmer, E. J. : Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, 
diagnozowanie i profilaktyka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

„Każda szkoła boryka się z problemem przestępczości wśród młodzieży. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, warto 
zapoznać się z podstawową wiedzą na temat mechanizmu powstawania i radzenia sobie z tym zjawiskiem. Dzięki autorom tej 
książki poznajemy czynniki wpływające na pojawienie się problemu i otrzymujemy narzędzia w postaci testów i wskazówek, 
dzięki którym nauczymy młodzież panowania nad gniewem i agresją.”  

21. Juknait, V. : Słowa w ciemności. Rozmowy z dziećmi. - Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013 

„Książka to zbiór 16 wywiadów przeprowadzonych z dziećmi, które w swoim życiu doświadczyły wielu cierpień. Rozmawiając  
z nimi, pisarka porusza trudne tematy, można powiedzieć – „dorosłe”. Dzieci mówią o Bogu, miłości, sensie życia, szczęściu, 
rodzinie, o tym, kim jest i kim powinien być drugi człowiek. Rozmówcy Juknaite – m.in. chłopiec z rozbitej rodziny, niewidome 
dzieci i młodociani przestępcy – radzą też, skąd czerpać siły w ciężkich doświadczeniach, opowiadają o cierpieniu, ubóstwie, 
odrzuceniu i o okrucieństwie.” 
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22. Juul, J. : Agresja-nowe tabu? – Podkowa Leśna : MiND, 2013 

„Niemal wszyscy zgodnie potępiają agresję i próbują ją wyeliminować z przedszkoli i szkół. Czy słusznie? 
Agresja u dzieci nie jest przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Ich obowiązkiem jest 
zrozumienie tego przekazu i nauczenie dzieci radzenia sobie z emocjami w konstruktywny sposób. Zamiast potępiać agresję - 
mówi Jesper Juul - trzeba ją przekształcać jej w pozytywne działanie. Tłumienie i potępianie może prowadzić tylko  
do negatywnych skutków w życiu dorosłym: począwszy od nieumiejętności radzenia sobie w konkurencyjnym środowisku świata 
współczesnego, a skończywszy na wybuchach niekontrolowanej i brutalnej przemocy. 
Jesper Juul pokazuje, jak najlepiej postępować z przejawami agresji u dzieci, jak wspólnie rozładowywać dziecięcą frustrację  
i jak zamieniać ją w pozytywną energię. Agresywnym dzieciom należy się przede wszystkim zrozumienie, a nie potępienie - pisze 
- ponieważ one tylko naśladują agresywnych dorosłych. Duński pedagog zwraca także uwagę na dwa rodzaje przemocy u dzieci: 
przemoc skierowaną na zewnątrz ku innym ludziom oraz przemoc skierowaną ku sobie, czyli tak zwane zachowania 
autodestrukcyjne. Ta ostatnia bywa często lekceważona przez dorosłych, ponieważ jest mało kłopotliwa dla otoczenia.  
Dzieci, które tłumią agresję, pogłębiając swoją frustrację, bywają wręcz chwalone za spokój i posłuszeństwo.  
Tymczasem autodestrukcyjna przemoc zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ idzie w parze z bardzo niskim poczuciem 
własnej wartości u dzieci i stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia duchowego.” 

23. Kałka, I. : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów  
i pracowników socjalnych. - Sosnowiec : Projekt-Kom, cop. 2007 

„Przemoc wobec dzieci jest jedną z najczęściej spotykanych form przemocy wobec drugiego człowieka.  
W poradniku znajduję się niezbędna teoretyczna i praktyczna wiedza związana z tematyką przemocy, wykorzystywania 
seksualnego wobec dzieci i pomocy dziecku krzywdzonemu. Książka zawiera zagadnienia: przyczyny przemocy; skala zjawiska 
przemocy wobec dzieci; objawy i skutki dziecka krzywdzonego; objawy i skutki wykorzystywania seksualnego; dlaczego bicie, 
klapsy, jak uderzenie w dłoń, są groźne dla małego dziecka? jaką naukę wynosi dziecko z doświadczenia bycia bitym?  
dziecko w roli ofiary; wskazówki dla rodziców, pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu.”  

24. Kamińska, K. : Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej. - Kraków : 
Impuls, 2009 

„Podjęta przeze mnie próba zrozumienia fragmentu rzeczywistości badawczej, jaką stanowi dyskurs państwa i rodziny, 
szczególnie w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, stanowiła dla mnie swoistą podróż badawczą. Używając metafory Umberto Eco: 
narracja poniższa będzie zapisem „przechadzki po lesie”, w czasie której, w miarę odkrywania nowych ścieżek, pojawiały się 
nowe pytania. Podróż tę rozpoczęłam z praktycznej potrzeby, pracując w organizacji pozarządowej wspierającej dzieci i rodziny 
ze sfery ryzyka patologii, gdzie spotykałam się z problemem krzywdzenia dzieci. Ich opowieści o tym, jak „koledzy tatusia 
wyrzucili mamusię przez okno”, i wieczorne obozowe modlitwy: „by tato nie bił mamy i nie utopił kotka”, najpierw szokowały, 
oburzały, wzruszały… Później w mojej głowie zrodziło się pytanie: jak można im pomóc? Takie były źródła mojej podróży 
badawczej. Doprowadziła mnie ona w swej początkowej fazie do podjęcia pracy wolontariusza w organizacji pracującej  
z rodzinami na linii pokojowej w Belfaście. Wydawało mi się, iż poznanie doświadczeń brytyjskich w tej dziedzinie, zarówno 
poprzez praktykę i obserwacje, jak i dzięki lekturze literatury przedmiotu (zgromadzonej w bibliotekach uniwersyteckich stolicy 
Irlandii Północnej), pomoże mi odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Poszukiwania te, zataczając niejedno koło, kontynuowałam 
przez cztery lata studiów doktoranckich pod kierunkiem prof. Stefanii Walasek. Żywię nadzieje, iż niniejszy tekst będący efektem 
moich eksploracji stanie się przyczynkiem do dalszej, pogłębionej dyskusji nad problematyką dobra dziecka, która nabiera 
szczególnej dynamiki w dyskursie państwo – rodzina, gdy mamy do czynienia z przemocą. Kamila Kamińska.” 

25. Ketterman, G. : Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo 
WAM, 2004 

„Autorka radzi rodzicom, jak powinni postępować z dziećmi, gdy ich samych ponoszą emocje, gdy krzyczą, a nawet mają ochotę 
uderzyć dziecko. To od nich zależy, czy w przyszłości ich dzieci będą umiały bronić się przed przemocą. Jeśli dorośli sami  
ją stosują, z pewnością odbije się to na psychice potomstwa.”  
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26. Knez, R., Słonina, W. M. : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy 
dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Kraków : Rubikon, 2004 

„Agresja często wynika z nieznajomości siebie. Kolejne zajęcia uczą, jak rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi,  
co w konsekwencji zmniejsza ilość zachowań destrukcyjnych. Skuteczne radzenie sobie z agresją nie jest też możliwe bez jasnych 
norm i konsekwencji w postępowaniu oraz troski o budowanie właściwych relacji. Zastosowane ćwiczenia pobudzają uczniów do 
zastanowienia się, wymiany zdań i podejmowania słusznych decyzji.”  

27. Kołodziejczyk, J. : Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji  
i przemocy w szkole. - Kraków : "Sophia", 2003 

„W części pierwszej znajdują się informacje dotyczące definicji zjawiska agresji i przemocy, czynników wpływających na jego 
występowanie oraz wskazówki pomagające w rozpoznawaniu ofiar i ich prześladowców. Druga część zawiera propozycje 
możliwych do podjęcia przez szkołę kroków wspierających budowanie programu zapobiegania agresji i przemocy.”  

28. Maćkowicz, J. : Przemoc w wychowaniu rodzinnym. - Kraków : Impuls, 2009 

„Książka stanowi ujęcie teoretyczno-empiryczne problematyki przemocy w wychowaniu rodzinnym. Moim celem badawczym 
było poznanie zjawiska przemocy w rodzinie wobec dziecka (rozmiarów, uwarunkowań i skutków) oraz poglądów uczniów, 
rodziców i nauczycieli na temat stosowania przemocy w wychowaniu.  
Treść książki dotyczy więc 2 zagadnień:  po pierwsze samego zjawiska stosowania przez rodziców przemocy wobec dziecka  
w wychowaniu jako swoistej „metody wychowawczej”. Po drugie: postrzegania przemocy wobec dziecka przez badanych 
uczniów, rodziców i nauczycieli- ten aspekt badano dwukrotnie (w 2003 i 2008 roku) co daje możliwość poznania ewentualnej 
zmiany poglądów społecznych w tym zakresie, wobec dość szeroko prowadzonych kampanii edukacyjnych. 
Praca składa się z 6 rozdziałów: pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę przemocy oraz przedstawia założenia 
metodologiczne. W kolejnych rozdziałach omawiam przemoc fizyczną w wychowaniu, psychiczną, jej uwarunkowania i skutki,  
a także społeczny sposób postrzegania tego zjawiska. W załączeniu zamieściłam Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie przyjęty w 2006 roku. Ufam, że przedstawione rezultaty badań mogą stanowić obszar do działań profilaktyczno-
edukacyjnych wszelkich służb społecznych, zajmujących się zwalczaniem przemocy wobec dziecka.” 

 
29. Maksymowska, E. : Konflikty w szkole. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009 

  

„Aby rozwiązywać pojawiające się w szkole problemy, dyrektor powinien być dobrym negocjatorem i mediatorem.  
W książce pokazano mechanizmy narastania konfliktów w szkole. Wskazano w niej nie tylko najczęściej pojawiające się rodzaje 
konfliktów z uczniami i rodzicami, ale także z nauczycielami i Radą Pedagogiczną oraz zawarto wskazówki jak postępować,  
by druga strona współpracowała na rzecz ich rozwiązania.” 

 
30. Marzec-Holka, K. : Przemoc seksualna wobec dziecka. - Kraków : Impuls, 2011 

 
„Publikacja prezentuje współczesną analizę podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą dziecka. 
Autorka ukazuje rozmiar krzywd wyrządzonych dziecku  przez jego seksualne wykorzystywanie, popełnianych  
w środowisku wychowawczym;  rodzinnym i  dziecku środowisku lokalnym. W części teoretycznej pracy zostały omówione; 
przestępstwa seksualne dokonywane na nieletnich w świetle kodyfikacji prawnej Kodeksu Karnego, aktywność seksualna 
sprawców czynów lubieżnych, gwałtów i dewiacje społeczne z perspektywy patologii, kryminologii, teorii przemocy  
w rodzinie, kazirodztwo i pedofilia, strategie  przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu w środowisku lokalnym. 
Część  empiryczna  zawiera  analizę  jakościową  dokumentów osobistych oraz oficjalnych  dokumentów sądowych  
i prokuratorskich  sprawców przestępstw seksualnych oraz ich ofiar. Zastosowanie tej metody pozwoliło Autorce  
na rekonstrukcję pogłębionej diagnozy etiologii przestępstw seksualnych – funkcjonowania sprawców  w okresie popełnianych 
czynów i  dramatu ofiary przemocy seksualnej. Na uwagę zasługuje  konstrukcja  rozdziałów empirycznych, bowiem  
prezentowane indywidualne przypadki zawierają analizę  retrospektywną  działalności przestępczej jednostek  na tle ich biografii 
i wskazuje, iż wykorzystywane seksualne dzieci  to działalność zaspokajająca  potrzeby badanych sprawców, których nie mogli 
bądź nie potrafili zaspokoić w sposób społecznie akceptowany. Analiza przebiegu zachowania przestępczego badanych pozwoliła 
na ukazanie wiedzy o dziecku ofierze przestępstwa, jego  bezradności i traumy trwającej niejednokrotnie  latami, bowiem osobą 
krzywdzącą był ojciec kazirodca lub znana osoba z sąsiedztwa.  Praca koncentruje się na diagnozie przemocy seksualnej  
oraz innych form przemocy ukrytych głównie w rodzinie. Należy dodać, iż wartość opracowania stanowią także materiał 
kryminologiczny dotyczący sprawcy oraz ustalenia z postępowania sądowego w przypadkach wyroków skazujących.  
Z treścią  i  uzasadnieniem wyroków Czytelnik  może się zapoznać, bowiem zostały zamieszczone  w pracy. 
Na uwagę zasługują także  treści zawierające diagnozę i możliwości współczesnego leczenia psychiatrycznego pedofilii  
(zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego z 8 czerwca 2010) oraz treści  poświęcone  resocjalizacji penitencjarnej.” 
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31. Mazur, M. : Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową. – Warszawa : 

Verlag Dashöfer, 2013 
 

„W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać,  
a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to także źródło fachowych wskazówek na temat 
sposobów wsparcia ofiar przemocy domowej od strony prawnej i instytucjonalnej. 
W publikacji:  Wyjaśnienie czym jest przemoc domowa ; Wskazówki jak rozpoznać przemoc w rodzinie ; Praktyczne informacje 
na temat wsparcia ofiar od strony prawnej i instytucjonalnej. Dzięki publikacji zyskają Państwo:  Wiedzę, czym jest przemoc 
domowa, jakie formy może przybierać ; Praktyczne wskazówki jak rozpoznać stosowanie przemocy w rodzinie ; Porady,  
jak można od strony prawnej oraz instytucjonalnej pomóc ofiarom ; Wiedzę, jakie prawa przysługują ofiarom i jakie zadania 
mają do spełnienia pracownicy socjalni.” 

32. Miller, A. : Bunt ciała. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006 

„Najnowsza książka Alice Miller po raz kolejny burzy społeczne stereotypy dotyczące powiązań między metodami 
wychowawczymi w dzieciństwie, a późniejszym losem krzywdzonych dzieci. Analizując biografie znakomitych artystów  
i przypadki własnych klientów, dostrzega, jak destrukcyjną więzią jest związek dziecka, a później dorosłego człowieka  
z rodzicami, którzy maltretowali go w dzieciństwie. Utrzymywanie takiej relacji, opartej na iluzjach i niespełnionych 
oczekiwaniach wobec rodziców, odbywa się kosztem zdrowia dziecka, a później dorosłego, bowiem ciało buntuje się przeciwko 
wymuszonym uczuciom, jak miłość czy wdzięczność. Uświadomienie sobie strachu przed rodzicami i zrozumienie własnych, 
prawdziwych uczuć może pozwolić na uwolnienie się od niszczących więzi i wykorzystanie tłumionych sił witalnych  
na rozpoczęcie pełnego i szczęśliwego życie.”  

33. Miller, A. : Gdy runą mury milczenia : prawda faktów. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006 

„Zależność małego dziecka od rodziców, jego zaufanie do nich, jego potrzeba otrzymywania i dawania miłości nie mają granic. 
Zdradę tej tęsknoty, wykorzystywanie zależności i zaufania dziecka - czyli to, co powszechnie nazywa się wychowaniem - Alice 
Miller potępia jako działanie przestępcze, powodowane ignorancją i niechęcią do zmiany. Jakie tragiczne następstwa może mieć 
taka obłuda, pokazuje autorka światowego bestselleru Dramat udanego dziecka na przykładzie tyrana Nicolae Ceausescu,  
który swoje wyparte doświadczenia z dzieciństwa, swój tragiczny los zgotował też milionom ludzi, przedstawiając swoją 
działalność jako zbawienną dla Rumunii. Nadzieją dla dorosłych, którzy cierpią z powodu wypartych urazów dzieciństwa  
lub są sprawcami cierpienia innych ludzi, jest dostrzeżenie przez nich samych i przez społeczeństwo sygnałów informujących  
o ich tragedii - dopiero wtedy mury milczenia ukrywające cierpienia dziecka zostaną na zawsze zburzone.”  

34. Murphy, T. : Gniewne dziecko. – Poznań : Rebis, 2011 
   

„Wszystkie dzieci miewają złe dni, kiedy nic nie układa się po ich myśli. Jednak dla niektórych wybuchy złości, frustracja  
i obrażanie się są normą. Kiedy złość dziecka stanowi zagrożenie dla jego wyników w nauce, relacji z rówieśnikami  
i wprowadza napięcie w stosunkach rodzinnych, które odbija się na wszystkich jej członkach, czas, aby rodzice zadali sobie 
pytanie: gdzie jest granica złości okazywanej przez nasze dziecko? 
Psycholog dziecięcy, doktor Tim Murphy, pomaga setkom rodzin zrozumieć zarówno przyczyny, jak i konsekwencje złości 
pojawiającej się w dzieciństwie i opracować skuteczne strategie rozbrojenia tej bomby z opóźnionym zapłonem, dopóki jest na 
to czas. Książka pokazuje, jak wykorzystując proste, bezpośrednie techniki, pomóc gniewnemu dziecku zrozumieć,  
co wywołuje napady złości i wypracować nowe metody radzenia sobie z zapalnymi sytuacjami.” 

35. Niehoff, D. : Biologia przemocy. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2001 

„Sądzi się powszechnie, że psychiczne odchylenia przejawiające się jako agresywna przemoc są bardzo trudne do leczenia.  
Czy jedynym wyjściem są więzienia? Czy nie ma tańszej, bardziej humanitarnej i cywilizowanej drogi radzenia sobie z przemocą?  
Autorka, neurolog z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, stawia dotychczasowe metody radzenia sobie z przestępcami pod znakiem 
zapytania.” 
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36. Olweus, D. : Mobbing - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. - Warszawa : Jacek Santorski & 
CO, 2007 

„Przemoc w szkole stała się obecnie jednym z najbardziej palących i najżywiej dyskutowanych problemów społecznych w Polsce, 
choć wciąż nie potrafimy ocenić prawdziwej skali tego groźnego zjawiska. Przepychanki czy nawet bijatyki między uczniami 
przywykliśmy uważać za normalny element szkolnego życia, lecz kiedy dowiadujemy o szokujących formach znęcania się grup 
rówieśniczych nad słabszymi kolegami, jesteśmy do głębi wstrząśnięci. Najbardziej zdumiewa nas to, że szykanowane dzieci 
zazwyczaj nie szukają pomocy ani ratunku u dorosłych - wychowawcy, szkolnego psychologa, nawet rodziców. Kiedy opinią 
publiczną wstrząsa kolejna tragedia, taka jak samobójstwo dziewczynki lub chłopca dręczonych, niekiedy przez wiele miesięcy, 
przez rówieśników, wszyscy zaczynają bić na alarm i poszukiwać środków naprawczych. Agresja w szkołach nie jest oczywiście 
zjawiskiem wyłącznie polskim. Wiele krajów, w tym kraje skandynawskie, borykało się z tym problemem. Badania nad 
zjawiskiem szkolnej przemocy zaowocowały powstaniem wielu solidnie opracowanych programów jej zwalczania.”  

37. Pluta, T. : Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym. - Kraków : Impuls, 2007 

„Prezentowany program obejmuje problematykę zapobiegania i zwalczania agresji wśród dzieci. Stanowi podstawę działalności 
wychowawczej w świetlicy szkolnej, ukierunkowanej na przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku. Celem programu jest 
minimalizowanie i eliminowanie zachowań dzieci sygnalizujących agresję oraz wzrost poziomu uspołecznienia dzieci  
w młodszym wieku przedszkolnym. Program podzielony jest na dwa działy: ćwiczenia i zabawy interakcyjne, jako środek 
eliminowania agresji wśród dzieci oraz współpraca z osobami wspomagającymi działalność eliminującą agresję (wychowawcami, 
pedagogami szkolnymi, rodzicami). Podstawą, a zarazem środkiem do osiągnięcia celów wynikających z zadań programowych są 
głównie zabawy i ćwiczenia interakcyjne, ale także pogadanki, rozmowy, zajęcia plastyczne, pantomimy, symulacje i inne. 
Dominują tu metody aktywizujące dziecko. Wychowawca natomiast pełni rolę inspiratora i przewodnika.”  

38. Polanowski, J. : Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : prawo i praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, 2008 

„Pomaganie przez prawników ofiarom przemocy to działanie wyjątkowo trudne i wymagające nie tylko specjalistycznej, 
interdyscyplinarnej wiedzy prawnej, ale także wiedzy wiktymologicznej i orientowania się w dziedzinie psychologii. Bez takiego 
przygotowania można - mając najlepsze chęci do pomocy - jeszcze bardziej zranić ofiarę, nie zaś jej pomóc. Poradnik, 
przygotowany przez prawnika, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podpowiada 
specjalistom, pracującym w punktach informacyjno-konsultacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, czy działających  
w organizacjach pozarządowych, jak poruszać się w niełatwym świecie prawa”  

39. Portmann, R. : Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce : Jedność, cop. 2008 

„Agresywni i bezwzględni - w taki sposób opisywane są dzieci i młodzież naszych czasów. Jak można temu zaradzić. Często 
jedyną metodą jest karanie; jednak o wiele więcej sukcesów osiągniemy dzięki świadomej pracy nad złością i napastliwością. 
Przeciwstawne zdania i interesy to nieodłączna część naszego życia. Dlatego warunkiem właściwej komunikacji interpersonalnej 
jest umiejętność "dobrej kłótni", która pozwala odreagować emocje, nie upokarza i prowadzi do twórczych rozwiązań. Ponad 
150 zabaw i ćwiczeń interakcyjnych, zawartych w tej książce, stanowi łatwą do zastosowania metodę zapoczątkowania 
procesów konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą nauczyć się akceptować i wyrażać 
swoje uczucia, lepiej rozumieć siebie i innych oraz przy poszanowaniu wzajemnych racji dochodzić do satysfakcjonujących 
kompromisów.”  

40. Problematyka przemocy w rodzinie / red. E. Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2012 

„Niniejsza publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celach szkoleniowych, dydaktycznych,  
jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy  
w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny. 
Kontrowersje wokół zjawiska przemocy wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu, z nieświadomości jego 
złożoności, wieloaspektowości. Dodatkowo funkcjonująca powszechnie mnogość mitów utrudnia prawidłowe rozpoznanie,  
a także skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy.” 

 

- 34 - 

 



 
41. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. C. Monks, I. Coyne. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
 

„Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć  
we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym  
(szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób  
w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół, organizacji i społeczeństwa. 
Książka jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej, a także socjologii  
i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych  
i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi 
kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.” 

42. Pyżalski, J. : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2011 

„Tematem niniejszej książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród dzieci  
i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom  
i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii, którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), 
realizowana za pośrednictwem internetu, ale także np. telefonów komórkowych. W książce przedstawiono liczne przykłady,  
a także omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje agresji internetowej oraz 
metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów,  
a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.” 

43. Rosenberg, M. B. : Porozumienie bez przemocy : o języku serca. - Warszawa : Jacek Santorski & 
Co.Agencja Wydawnicza, 2009 

„Porozumienie bez przemocy jest zapomnianym językiem ludzkości - mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną 
żyć w harmonii. Za pomocą anegdot, przykładów i pokazowych dialogów doktor Rosenberg demonstruje, jak w życiu 
codziennym można rozwiązywać problemy, które wynikają z nieumiejętnego komunikowania się.”  

44. Rumpf, J. : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. - Gdańsk : GWP, 2008 

„Wszystkim nam, w domu, przedszkolu i szkole, zdarzają się sytuacje, w których zaskakuje nas agresja  
i przemoc obserwowana u dzieci. Często nie potrafimy jej zaradzić. Nie rozumiemy powodów zachowań naszych pociech. Autor 
tłumaczy, czym jest zjawisko agresji, jakie są jej rodzaje i kiedy przeradza się ona w przemoc. Opis swój ilustruje przykładami  
z życia codziennego, by wskazać najprostsze, a zarazem najlepsze metody radzenia sobie z tym problemem u dzieci,  
nie raniąc przy tym ich poczucia własnej wartości i nie hamując prawidłowego rozwoju ich osobowości. Książka ta jest 
skierowana przede wszystkim do rodziców, wychowawców, osób pracujących w przedszkolach i nauczycieli, ale skorzystać z niej 
mogą również wszyscy specjaliści zajmujący się rodzinami.”  
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45. Sasal, H. D. : Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. - 
Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 2006 

„Książka jest przewodnikiem do stosowania procedury Niebieskie Karty w Policji, pomocy społecznej  
i gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. Zawiera uporządkowaną wiedzę na temat samego zjawiska, 
jego wymiarów psychologicznych, społecznych, prawnych oraz typowych sytuacji, które towarzyszą przemocy i składają się  
na proces pomagania. Wskazuje potencjalne bariery, komentuje także zjawiska zachodzące w psychice osoby pomagającej. 
Zapoznaje z podstawami prawnymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawia obowiązki i zadania konkretnych służb, 
wynikające z poszczególnych ustaw. Jednocześnie, na co warto zwrócić szczególną uwagę, przybliża zasady tworzenia zespołów 
interdyscyplinarnych, a także całych systemów lokalnych przeciwdziałania przemocy domowej.”  

46. Siudem, I. : Agresja i przemoc w szkole : przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania. - Poznań ; Lublin : 
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych - Fundacja Trzeźwy Umysł : Lubelskie Towarzystwo 
Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia, 2005 

„W niniejszym opracowaniu opisane zostały wybrane, najpopularniejsze koncepcje wyjaśniające przyczyny agresywnych 
zachowań dzieci i młodzieży oraz wynikające z nich kierunki możliwości przeciwdziałań. Jednak najważniejszym celem 
opracowania jest ukazanie roli, jaką odgrywają rodzice i nauczyciele – często nieświadomie – w tworzeniu zachowań 
agresywnych swoich wychowanków” 

47. Smith, C. A. : Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy. - Kielce : Jedność, cop. 2009 

„Książka zawiera atrakcyjne zabawy i ćwiczenia, które uczą najmłodszych, jak znaleźć przyjaciół,  
jak współpracować z innymi oraz jak szanować uczucia i potrzeby innych. A wszystko to dzięki wykorzystaniu różnorodnych 
metod, muzyki, ruchu, elementów dramy, pracy w ogródku itp. Dzięki wykorzystaniu zaprezentowanych w książce zabaw  
i ćwiczeń dzieci nauczą się wielu umiejętności rozwijających osobowość oraz poznają relacje zachodzące między ludźmi, których 
doświadczenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w grupie.” 

48. Spurek, S. : Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz. - Warszawa : Wolters Kluwer 
Polska, 2008 

„Pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz składa się z trzech 
zasadniczych części: 1) wprowadzenia, w którym przedstawiona jest ogólnie problematyka przemocy w rodzinie, 2) komentarza 
do ustawy, 3) aneksu, zawierającego kilka aktów prawnych. Prezentowany komentarz jest pierwszym komentarzem do ustawy  
i pierwszą tak obszerną publikacją omawiającą zarówno samą ustawę wraz z historią jej powstania, istotę zjawiska przemocy,  
jak i międzynarodowe oraz krajowe akty prawne poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczegółowo i jasno 
przedstawia zagadnienia, które w jednej ustawie dotyczą m.in. prawa konstytucyjnego, karnego, administracyjnego. Jego zaletą 
jest również niezwykle bogata literatura przedmiotu z literatury polskiej i obcej. Całość zaspokaja potrzeby naukowe  
i z pewnością ułatwi pracę praktykom.”  

49. Stalfelt, P. : Mała książka o przemocy. – Warszawa : Czarna Owca, 2008 
 

„Jest tylko jedna osoba, która ma odwagę napisać książkę dla dzieci o przemocy! Podobnie jak w swoich poprzednich książkach 
Pernilla Stalfelt z wielkim sukcesem stawia pytania, wyjaśnia i dyskutuje na temat przemocy i agresji. Autorka pokazuje,  
że przemoc to nie tylko szarpanie koleżanki za włosy, bicie, ale także obrzucanie kolegi wyzwiskami, krzyk czy dotyk intymnych 
części ciała.” 
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50. Stamer-Brandt, P. : Nowe gry i zabawy rozładowujące złość. – Kielce : Jedność, 2013 
 

 „Nauczyciele i rodzice doskonale wiedzą, jak trudno jest poskromić małego złośnika. Często jednak lekceważy się ważną 
przyczynę agresywnego zachowania, jaką jest brak ruchu. Nasze dzieci przebywają w świecie, w którym jest mało miejsca  
i mało czasu na sytuacje pełne przygód i ruchu. Większość pokoi dziecinnych jest malutka i przeładowana zabawkami.             
W książce tej znajdziemy wiele pomysłów na pracę z dziećmi, pozwalających pozbyć się nagromadzonej agresji oraz uczących 
pozytywnego wykorzystania złości. Zabawy te mogą pomóc w zapobieganiu agresywnym zachowaniom,  
w dostrzeżeniu niepożądanych postaw oraz w odpowiednim reagowaniu na nie – wszystkie propozycje zabaw przewidziane 
zostały dla dzieci między 3 a 10 rokiem życia.” 

51. Szostak, S., Tabaka, A. : Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-
wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004 

„Atutem książki jest próba zaangażowania rodziców i uświadomienie im, że jedynie wspólne działanie domu i szkoły może 
okazać się owocne i skuteczne, by przeciwstawić się zjawisku agresji. Większość ćwiczeń mobilizuje uczniów do rozwijania 
empatii, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób bezkonfliktowy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.” 

  
52. Sytuacje trudne w życiu dziecka / red. M. Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008 

 
„Dzieło zbiorowe przygotowane przez poznańskich pedagogów i psychologów reprezentujących różne specjalności. Przynosi 
dwanaście obszernych opracowań o dużych walorach poznawczych, kształcących i praktycznych, ukazujących różne sytuacje 
trudne w życiu dziecka i analizujących je z odmiennych punktów widzenia. Część autorów tekstów skupiła swą uwagę  
na rozmaitych problemach dziecka w kontekście oddziaływań rodziny, część zaś analizuje różne trudności pojawiające się  
w życiu szkolnym dziecka.” 

 
53. Widera-Wysoczańska, A. : Mechanizmy przemocy w rodzinie. – Warszawa : Difin, 2010 

 
„W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych 
form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki  
jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania 
własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza rodzin z wewnętrzną przemocą seksualną.” 

 
54. Winterhoff, M. : Twoje dziecko nie musi być tyranem. - Poznań : Media Rodzina, 2011 

 
„Psychiatra dziecięcy Michael Winterhoff próbuje rozwiązać problem bezradności wychowawczej współczesnych rodziców, 
polegający na częstym przejmowaniu przez dzieci kontroli nad procesem wychowania. Autor nazywa to zjawisko dziecięcą 
tyranią i udowadnia, że obecnie w wysoko rozwiniętych społeczeństwach dzieci coraz częściej - wbrew swojej woli  
i przy bezradności otaczających ich dorosłych - tracą respekt dla swoich wychowawców, co prowadzi do frustracji, rodzinnych 
konfliktów i niedoborów emocjonalnych, gdy dzieci te zaczynają dorastać. 
Jak wyjść z tego kryzysu? Dorośli, zwłaszcza rodzice i nauczyciele, powinni być świadomi swojej odpowiedzialności za rozwój 
psychiczny powierzonego im dziecka. To od nich zależy, czy z małego tyrana wyrośnie szczęśliwy, spełniony, zdrowy człowiek. 
Klasyczny model wychowania Winterhoff proponuje zastąpić nowoczesnym, który uwzględnia fizyczne, ale przede wszystkim 
psychiczne dojrzewanie dziecka. Dowiadujemy się na przykład, na jakim etapie rozwoju psychicznego znajduje się raczkujące 
niemowlę i z jakim poziomem stresu jest gotowe sobie poradzić, by pozostało to bez szkody dla jego kształtującego się obrazu 
świata oraz że nie każdy trzynastolatek jest gotów na samodzielne kontrolowanie higieny własnego ciała. 
Książka dla dorosłych, którzy z niepoważanych dyktatorów chcą się stać wrażliwymi instruktorami, wspierającymi dzieci  
w procesie dorastania.” 

 
55. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży / red. D. Borecka-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013 

 
„Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów 
z różnych punktów widzenia, zarówno przez pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia 
wartościowych konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska. 
Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona także prace autorów zagranicznych, przez co niepokojący 
problem narastania agresji dzieci i młodzieży zyskuje szersze, międzykulturowe ujęcie.” 
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56. Zubrzycka, E. : Dobre i złe sekrety. – Gdańsk : GWP, 2015 
 

„W niezrozumiałych, niejasnych sytuacjach dzieci milczą. Boją się lub nie znajdują słów, by poprosić o pomoc. Niekiedy 
dochowywanie tajemnicy może być niebezpieczne. Mówić czy nie? O czym absolutnie nie wolno mówić, o czym wolno,  
a o czym wręcz należy? Jakie sekrety są niebezpieczne? Kiedy jest się skarżypytą? A kiedy mądrym, rozsądnym dzieckiem? 
Książka zaopatrzona w Uwagi dla rodziców.” 

 
57. Zubrzycka, E. : Powiedz komuś. – Gdańsk : GWP, 2004 

 
„Jak nauczyć dziecko szacunku i zaufania do siebie? Co zrobić, żeby mówiło o sprawach, które je niepokoją? Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo dziecka, trzeba nauczyć je rozróżniania dobrych i złych zachowań. Ta książka pomoże też przełamać tabu 
milczenia. 
Rozmawianie z dziećmi na trudne tematy sprawia nam trudności. Szczególnie wtedy, gdy mamy mówić o zagrożeniach. 
Obawiamy się, że sama rozmowa może krzywdzić. A jednak, dla bezpieczeństwa dziecka, rozmawiać trzeba... 
"Powiedz komuś!" to książka, która podnosi poczucie wartości dziecka i uczy je najważniejszego - szacunku dla siebie  
i innych. Jednocześnie przekazuje niezbędną wiedzę.” 

 
58. Zubrzycka, E. : Słup soli. – Gdańsk : GWP, 2012 

 
„Dręczenie dzieci przez dzieci staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. SŁUP SOLI i ŚMIERDZĄCY SER to dwie książki 
uzupełniające się nawzajem, pokazują ten problem przemocy z dwóch perspektyw: ofiary dręczenia i biernych obserwatorów. 
"Słup soli" uświadamia dzieciom, że ich milczenie i bierna postawa wspiera szkolnych dręczycieli i zachęca  
do działania. Co może zrobić pojedyncze dziecko, aby się temu przeciwstawić?” 
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ZBIORY AUDIOWIZUALNE 

1. 3 Love. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007 (film DVD poruszający problem wirtualnych znajomości) 

2. Anoreksja. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [?]. - (film DVD ; 26 min ; Film edukacyjny. 
Powstał na podstawie książki: W pułapce zaburzeń odżywiania - dla rodziców, pedagogów i nauczycieli) 

3. Asertywność : szkoła podstawowa. 1, Kłamstwo. - Sosnowiec : "Projekt-KOM", [2011] 

4. Asertywność : szkoła podstawowa. 2, Koledzy. - Sosnowiec : "Projekt-KOM", [2011] 

5. Asertywność : szkoła podstawowa. 3, Telefon. - Sosnowiec : "Projekt-KOM", [2011] 

6. Asertywność : szkoła podstawowa. 4, Wagary. - Sosnowiec : "Projekt-KOM", [2011] 

7. Asertywność : szkoła podstawowa. 5, Znalezione, nie kradzione. - Sosnowiec : "Projekt-KOM", [2011]  

Pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w klasach IV-VI szkoły podstawowej na temat umiejętności 
zachowań asertywnych. 

8. Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki : bajki pomagajki dla dzieci młodszych i starszych. Cz. 1-2 / red. 
Krystyna Droździewicz, Lidia Ippoldt, Małgorzata Kopeć ; czyta Lidia Jazgar, Jerzy Trela. - Skawina : 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie , 2013 (2 płyty CD ; 125'52 min) 

9. Bajki terapeutyczne. Cz. 1-4. - Poznań : Media Rodzina, 2007 (4 płyty CD z czytanymi bajkami) 

10. Bezpieczna miłość. Licencja na bezpieczną miłość. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-KOM, [?] (film 
DVD ; 37 min) 

11. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne : podręcznik metodyczny.[4 cz.] / red. Jacek Pyżalski, Erling 
Roland Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 2010  

(4 płyty zawierające materiały szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców:  

• Tekst obejmujący problematykę omawianych zagadnień 

• Film ilustrujący podjęte problemy (prezentacja metod, wywiady z ekspertami, mini-wykłady, rozmowy z praktykami, itd.) 

• Scenariusze zajęć – pomysły praktycznego zastosowania tekstów i filmów do szkolenia zawodowego nauczycieli i studentów 
kierunków społecznych 

• Zestaw pytań sprawdzających obejmujących treści przedstawione w module 

12. Chleb i światło ; Na metadonie. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2009 (film DVD 
poruszający problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży)    

13. Dlaczego stop narkotykom?. - Kraków : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, [2008] (film DVD 
poruszający problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży) 

14. Dopalacze. - Sosnowiec : "Projekt-KOM", 2011. - (film DVD ; 22 min) 
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15. Dręczyciele. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-KOM, [?] (film DVD ; 39 min. Przemoc w szkole ; 
Godzina wychowawcza – gimnazja. Film edukacyjny. - Do filmu dołączono komentarz pedagoga Hanny 
Kubicy) 

16. Dziękuję … nie biorę. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006 (film DVD poruszający problem 
narkomanii) 

17. Dziękuję … nie piję. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006 (film DVD poruszający problem 
nadużywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży) 

18. Filmowe godziny wychowawcze : Cz. 1. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2012 (film DVD ; 
27 min ; broszura) 

19.  Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm. – Warszawa : PWN, 1995 (kaseta VHS) 

20. Kara śmierci. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2009 (film DVD poruszający temat kary 
śmierci) 

21. Narkotyki. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2013] (film DVD + broszura: Nyk, A. (Red.). Narkotyki. - 
Warszawa : Lissner Studio, 2013 ; Płyta zawiera dwa filmy: "Ważne wybory", "Tak czy nie" oraz wywiad 
z Adamem Nykiem - kierownikiem Rodzinnej Poradni MONAR w Warszawie) 

22. Niemy krzyk / reż. i scen. Bernard Nathanson. - Wrocław : Hagi Film i Video, 2003 (film DVD ; ok. 30 
min) 

23. Nie Zamykaj Oczu : Anoreksja : ze śmiercią jej do twarzy. - Sosnowiec : Projekt-KOM, [2008] (film DVD 
poruszający problem anoreksji) 

24. Nikotyna – legalny narkotyk. – Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (film DVD poruszający problem 
palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży) 

25. Obietnica. – Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 (film DVD poruszający problem nadużywania 
alkoholu wśród dzieci i młodzieży) 

26. Oni. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 (film DVD poruszający problem przemocy wśród 
młodzieży) 

27. Piłem i brałem. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-KOM, [?] (Film DVD ; 33 min. Godzina 
wychowawcza ; Nałóg. Zawiera: komentarz pedagoga Michała Kurdzieja " Zdaniem specjalisty") 

28. Piotrek. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (film DVD poruszający temat ADHD) 

29. Podarowane życie. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009 (film DVD poruszający temat śmierci  
i transplantologii) 

30. Przyjaciel. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (film DVD poruszający temat samotności) 
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31. Telewizja Miłość. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007 (film DVD poruszający problem manipulacji 
przez telewizję) 

32. TV Story. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 (film DVD poruszający problem narkomanii wśród 
dzieci i młodzieży) 

33. W sidłach. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 (film DVD poruszający problem sekt i wciągania  
do nich młodzieży) 

34. Wędrując ku dorosłości : Cykl 6 filmów Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy V-VI szkoły 
podstawowej. [Cz. 1-2]. - Kraków : Rubikon, 2008 (film DVD poruszający problem dorastania) 

35. Wieczne dziecko: film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. – Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, 2007 (dysk CD) 

36. Wieczne dziecko: film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. – Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, 2007 (dysk CD) + broszura na temat: Co to jest FAS? 

37. Wirtualne uzależnienie. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007 (film DVD poruszający problem     
wirtualnej rzeczywistości) 

38.  www.wsieci... - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (film DVD poruszający problem uzależnienia 
od komputera i internetu) 

39. Zgrana klasa. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-KOM, [?] (film DVD ; 38 min ; Zawiera film "Zgrana 
klasa" oraz komentarz pedagoga szkolnego - Pani Hanny Kubicy dla wychowawców - pedagogów) 

40.  Życie pod murem. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 (film DVD poruszający problem 
narkomanii wśród dzieci i młodzieży) 
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PORADNIKI DLA RODZICÓW 
 

1. Baumer, B. H. : Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców  
i nauczycieli. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007 

 
„Wszystkie dzieci dyslektyczne mogą się nauczyć czytać i pisać poprawnie – dzięki tej przystępnej, łatwej w użyciu i pouczającej 
książce, z której dowiesz się, w jakim tempie powinna przebiegać nauka, jak przezwyciężyć kłopoty dziecka ze skupieniem uwagi, 
ile ćwiczeń i powtórek wystarczy dziecku do zrozumienia i opanowania materiału, ile wyrażeń słownikowych można mu wpoić  
w ramach pojedynczej lekcji, ile stron dziennie zadać do czytania, pisowni ilu słów można go nauczyć przez tydzień, żeby dziecko 
nie robiło błędów ortograficznych w odrabianiu pracy domowej.” 

 
2. Brejnak, W. : Dysleksja : nie jesteś sam. - Warszawa : PZWL, cop. 2005 
 
„Na korygowanie tego typu zaburzeń nigdy nie jest za późno, ale wiadomo również, że im wcześniej zostanie podjęta terapia, 
tym lepsze będą jego wyniki.” 

 
3. Brosche, H. : Nie jest źle być słabym uczniem : jak sobie radzić ze szkolnymi problemami dzieci. - 

Warszawa : "Czarna Owca", 2011 
 
„Optymistycznie o tym, że dzieci, które mają problemy z nauką, mogą w życiu wiele osiągnąć! Bezradni rodzice, zniechęcone 
dzieci, ciągłe kłótnie w domu. Gdy dziecko nie radzi sobie w szkole cierpi cała rodzina. A przecież dziecko jest czymś więcej  
niż tylko uczniem! Heidemarie Brosche przełamuje negatywne podejście do słabych ocen. Pokazuje, jak nabrać dystansu  
do trudności szkolnych. Książka, która podtrzymuje na duchu i przywraca spokój w rodzinie. Przekonuje, że dzieci, które mają 
problemy z nauką, mogą w życiu wiele osiągnąć! Książka pozwala nabrać dystansu do niepowodzeń szkolnych dzieci. Autorka 
udziela praktycznych rad, jak przestać demonizować słabe oceny oraz uwierzyć w dziecko. Poradnik dla rodziców mających 
dzieci w wieku szkolnym, przydatny także dla uczniów i nauczycieli. Autorka jasnym i wyraźnym głosem nazywa frustracje tysięcy 
rodziców. Przypomina, że szkoła jest przede wszystkim miejscem, w którym ludzie ze sobą współpracują. Jest to wartościowa 
książka z ważnym przesłaniem.” 

 
4. Chrzanowska, B.,  Święcicka, J. : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci 

nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa : "Difin", 2011 
 
„Przeciętnie w każdym społeczeństwie od 2% do 5% dzieci cierpi na nadpobudliwość i chroniczny brak koncentracji oraz gonitwę 
myśli. Dzieci te są uciążliwe dla nauczycieli, rówieśników, rodziców. Jak pomóc dzieciom, rodzicom i wychowawcom? To jedna  
z pierwszych na rynku książek o nadpobudliwości psychoruchowej, która uwzględnia polską specyfikę. Książka powstała  
w oparciu o wieloletnie doświadczenia autorek w terapii i pracy z dziećmi z ADHD i zawiera, obok teorii, praktyczne wskazówki, 
jak postępować z dziećmi, które "wiercą się na krześle, ciągle się ruszają, łatwo się rozpraszają", w sytuacjach życia 
codziennego.” 

 
5. Cooper, P., Ideus, K. : Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców  

i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
2001 

 
„Książka ta przedstawia propozycje spojrzenia na problem ADHD od strony lekarza, pedagoga, rodziców, a przede wszystkim – 
dziecka dotkniętego tym zaburzeniem. W pracy tej nie ma miejsca na litość, ani na sentymentalizm; raczej mówi się 
pragmatycznie: sytuacja jest taka, jaka jest i musimy dać sobie z nią radę. Stąd zamieszczone tu propozycje wielospecjalistycznej 
opieki skierowanej na dziecko z ADHD. W jej ramach swoje miejsce maja rodzice, nauczyciele, rówieśnicy, lekarze,  
ale i inne osoby, którym problem ten nie jest obojętny.” 
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6. Cunningham, C.: Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców. - Warszawa : WSiP, 1992 
 
„Poradnik dla rodziców dzieci upośledzonych umysłowo z zespołem Downa przekazuje podstawowe wiadomości przydatne  
w pracy z dzieckiem wymagającym stałej i kompleksowej rehabilitacji już od najwcześniejszego okresu życia. Rodzice znajdą  
w nim wiadomości z zakresu etiologii i symptomatologii tego zespołu, a także praktyczne wskazania niezbędne  
przy prowadzeniu systematycznego usprawniania w domu rodzinnym. Autor umiejętnie łączy rozważania dotyczące aktualnej 
wiedzy na temat zaburzeń w zachowaniu, anomalii morfologicznych i fizjologicznych występujących w zespole Downa  
ze spostrzeżeniami, które mają znaczenie dla codziennych sytuacji wychowawczych.” 

 
7. Davis, R. D., Braun, E. M. : Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą 

się nauczyć. - Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2001 
 
„Ronald D. Davis, podobnie jak inni dyslektycy, został obdarzony niezwykłymi zdolnościami twórczymi i wyobraźnią. Dorastał, 
nie mogąc zrozumieć, dlaczego jednak nie potrafi normalnie funkcjonować w szkole, a nauczyciele uważali go za opóźnionego. 
Przeżywając liczne porażki i niepowodzenia, został w końcu inżynierem, biznesmenem i rzeźbiarzem. Mając trzydzieści osiem lat, 
dokonał zaskakującego odkrycia, które pozwoliło mu po raz pierwszy przeczytać całą książkę w ciągu kilku godzin. Odkrycie  
to zainspirowało Davisa do stworzenia rewelacyjnych metod, które prosto i jasno przedstawił w niniejszej książce, tak że każdy 
nauczyciel, rodzic, terapeuta czy dyslektyk może je zastosować, z powodzeniem przezwyciężając trudności, jakie sprawia 
dysleksja. ?Co łączy Cher, Leonarda da Vinci, Whoopi Goldberg i Walta Disneya? Dysleksja. Można by pomyśleć, że jednak 
osiągnęli sukces, pomimo swojego defektu. Ronald D. Davis twierdzi, że osiągnęli sukces właśnie dzięki dysleksji. Metody Davisa 
przynoszą poprawę u 97 procent osób uczestniczących w zajęciach korygowania dysleksji.” 

 
8. Dąbrowska, M. : Moje dziecko jest dyslektykiem : poradnik i informator dla rodziców i wychowawców. - 

Warszawa : "Seventh Sea", 2003 
 
„Niniejsza publikacja ma na celu zapoznanie z problemem dysleksji rodziców i wychowawców. Ma charakter informatora  
i poradnika” 

 
9. De Clercq, H. : Autyzm od wewnątrz – przewodnik. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja 

"Synapsis", cop. 2007 
 
„Tej książki potrzebują wszyscy. Przede wszystkim została ona pomyślana jako źródło wiedzy dla zawodowo opiekujących się 
osobami autystycznymi, jednocześnie praca ta została napisana tak by przedstawić autyzm szerokiej publiczności w sposób jak 
najbardziej przystępny. Wreszcie Hilde napisała te książkę dla samych osób z autyzmem, żeby przekonały się iż wielu  
z tak zwanych normalnych ludzi myśli o nich i pragnie by byli lepiej zrozumiani.” 

 
10. Diener, K. E. : Profilaktyka zaburzeń mowy : przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli  

i lekarzy. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999 
 
„W tym opracowaniu starano się o rzetelne wprowadzenie metod w codzienną praktykę rodziców i fachowców zajmujących się 
dziećmi. Przedstawiona wizja profilaktyki nie jest niemożliwa do wdrożenia. Należy ją pojmować jako codzienne, niezauważalne, 
lecz konieczne, poczynania skoncentrowane wokół osoby dziecka, które powinno być podmiotem mądrej miłości rodziców  
i obiektem solidnych działań fachowców.” 

 
11. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth. - Gdańsk : GWP, 2008 
 
“Dysleksja. Teoria i praktyka dostarcza informacji na temat najnowszych koncepcji dotyczących dysleksji oraz nauczania czytania 
i pisania. Jak wskazuje sam tytuł, książka składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiono teoretyczne wyjaśnienie 

zagadnień związanych z etiologią, diagnozą i terapią dysleksji oraz pracą z uczniem dyslektycznym. W części drugiej autorzy 
wskazują, w jaki sposób wykorzystać te koncepcje teoretyczne w praktyce. Wyjaśniają wiele trudności, których doświadczają 
dzieci z dysleksją ucząc się czytać i pisać. Wskazują również problemy i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć pracujący z nimi 
nauczyciele, czy psycholodzy.” 
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12. Dziecko z porażeniem mózgowym : przewodnik dla rodziców i opiekunów / pod red. Marka Syndera. - 

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2002 
 
„Wielu rodziców na wiadomość o chorobie dziecka czuje swoją bezradność. Dlatego książka ta ma pomóc im i opiekunom 
przeżyć pierwsze, najtrudniejsze chwile z dzieckiem, u którego rozpoznano porażenie mózgowe. Ma także za zadanie wyjaśnić 
przebieg samej choroby, przedstawić możliwości powstawania dodatkowych problemów medycznych, a także ukazać sposoby 
opieki nad dzieckiem. Można tu znaleźć szereg przepisów prawnych dotyczących dzieci z porażeniem mózgowym, 
przysługujących im praw i przywilejów. Częste powracanie do poszczególnych rozdziałów książki umożliwi czytelnikom lepsze 
zorganizowanie opieki nad dzieckiem oraz doskonalenie współpracy z lekarzami uczestniczącymi w procesie leczenia  
i rehabilitacji dziecka. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że zmagania z tą chorobą trwają wiele lat.” 

 
13. Faber, A., Mazlish, E. : Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały - jak słuchać żeby z nami 

rozmawiały. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006 
 
„Po kilkunastu latach autorki bestsellerowej serii Jak mówić... wracają do swoich czytelników bogatsze w rodzicielskie 
doświadczenia z rozwiązaniem problemów wychowawczych typowych dla buntowniczego okresu dorastania. W swojej nowej 
książce autorki poruszają typowe problemy wieku dorastania, piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji, o młodzieńczym 
buncie, przekorze i potrzebie decydowania o sobie, jaką odczuwają prawie wszystkie nastolatki. Poruszają także kwestie 
związane ze zmianami obyczajowymi, przedwczesnym zainteresowaniem seksem, łatwym dostępem do narkotyków, 
niebezpieczeństwami związanymi z szerokim dostępem do mediów. Książka powstała na podstawie wielu zajęć i spotkań, jakie 
autorki przeprowadziły z nastolatkami i ich rodzicami.” 

 
14. Galli, D., Kluzer, C. : Rodzice w separacji : jak rozwiązywać problemy rozpadającej się rodziny. - Kraków : 

Dom Wydawniczy "Rafael", 2009 
 
„Książka jest swoistego rodzaju przewodnikiem, poradnikiem dla tych, którzy stanęli w obliczu kryzysu swojego związku  
i poważnie zastanawiają się nad separacją, czy tez rozwodem. Pokazuje, jak w tej skomplikowanej sytuacji wyjść naprzeciw 
(wbrew pozorom!) swojemu partnerowi, nastawić się (...) na słuchanie (...), by wspólnie w spokoju wypracować tak ważny  
dla wszystkich kompromis.(...) Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku małżeństw posiadających potomstwo,  
gdyż one muszą pamiętać, że cokolwiek by się stało, nie przestają być rodzicami i nadal ciąży na nich obowiązek podejmowania 
decyzji dotyczących przyszłości swoich dzieci.” 

 
15. Gordon, T. : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - 

Warszawa : "Pax", 2002 
 
„Niniejsza książka to światowy bestseller. Dr Thomas Gordon proponuje w niej bowiem nową skuteczną metodę pedagogiczną 
rozwiązywania konfliktów powstających między rodzicami, a dziećmi. Autor krytykując dotychczasowe modele rozwiązywania 
konfliktów (oparte na błędnym schemacie "zwycięzca - pokonany"), proponuje stosowanie metody "bez pokonanych".  
Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, 
zadowalające obie strony. Wielką zaletą pracy Thomasa Gordona, obok jasnego wykładu i prostego języka, jest pokazanie,  
jak praktycznie się posługiwać metodą "bez pokonanych". Choć odnosi się ona przede wszystkim do stosunków między 
rodzicami, a dziećmi, może być wykorzystywana także w innych międzyludzkich sytuacjach konfliktowych.” 
 

16. Hartley, M. : Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości. - Łódź : Wydawnictwo "JK - Feeria", 2009 
 
„Sztuka mówienia NIE! Książka, którą można by nazwać podręcznikiem asertywności. Doskonale pokazuje i krok po kroku uczy, 
jak umiejętnie, skutecznie i bez krzywdzenia innych mówić nie. Autorka pokazuje, jak zarówno sytuacje zwyczajne, jak i trudne 
wymagają naszej asertywności i jak się nią posługiwać. Czytelnik może na przykładach obserwować korzyści płynące  
z posługiwania się asertywnością” 
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17. Haug-Schnabel, G. : Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : 
"Jedność", 2001 

 
„Książka autorstwa Gabriele Haug-Schnabel to pozycja skierowana do rodziców i wychowawców w przedszkolu. Przedstawia 
najnowsze teorie na temat dziecięcej agresji, a także wyjaśnia zjawisko na podstawie licznych przykładów, wziętych  
z przedszkolnego życia. Autorka obrazowo prezentuje, dlaczego tak ważne jest, aby dzieci nauczyły się radzić sobie z agresją  
oraz w jaki sposób dorośli mogą je w tym skutecznie wspierać. Przedstawia różne propozycje rozwiązań i alternatywne sposoby 
postępowania, pozwalające w odpowiednim momencie kompetentnie i skutecznie zareagować. Książka cechuje się licznymi 
walorami dydaktycznymi, takimi jak kompetencja, jasny język i przejrzystość.” 

 
18. Ignaciuk, B. K. : Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD. - Kraków : "Impuls", 

2010 
 
„Na rynku mamy coraz więcej pozycji dotyczących pracy z dziećmi z ADHD, ale niniejsze opracowanie tym się różni od innych,  
że traktuje młodego człowieka bardziej kompleksowo, umożliwia dokonanie jego charakterystyki uwzględniając aspekty 
psychologiczne, zamiłowanie do różnych dziedzin życia, wskazuje na stan psychiczny danego dziecka. Publikacja wzbogacona jest 
kilkunastoma tekstami z różnych dziedzin i własnych obserwacji oraz napisana jest przystępnym językiem. Teoria to nie 
wszystko, najważniejsza jest praktyka i autorka pragnie się podzielić własnymi spostrzeżeniami wyniesionymi z pracy 
nauczycielskiej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Książka może okazać się pomocna  
dla przyszłych terapeutów, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz pomoże pogłębić wiedzę tym wszystkim, którzy pragną 
pomagać innym osobom.” 

 
19. Jaede, W. : Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców. - Kraków : 

Wydawnictwo WAM, 2007 
 
„Doświadczony pedagog opisuje, w jaki sposób dzieci mogą bez trwałych psychicznych śladów dojść do ładu z rozstaniem 
rodziców. Ukazuje on również różne poziomy, na których dziecko zmaga się z traumą rozstania. Niezależnie od tego, czy odbywa 
się to na poziomie rodziny, społecznego środowiska, czy wreszcie na poziomie emocjonalnym dziecka, jasne jest,  
że kompetentne podejście rodziców, krewnych i znajomych, samych dzieci i ich rodzeństwa oraz przyjaciół, może pomóc 
dzieciom w pokonaniu urazów zadanych psychice przez rozwód rodziców. Dodatkowym atutem książki jest wyczuwalny 
optymizm, napełnienie czytelnika wiarą, że również tak traumatyczne wydarzenia, jakim są separacja czy rozwód,  
nie przekreślają szansy na dalsze szczęśliwe życie dorosłych i ich dzieci, że dziecko może stać się w przyszłości zadowolonym  
z życia i pewnym swojej wartości człowiekiem.” 

 
20. Kaniak-Urban, C. : Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka : 

poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : "Jedność", 2002 
 
„Poradnik dla rodziców i wychowawców. Dzieci różnie reagują w rozmaitych sytuacjach i wykształcają swój własny styl życia  
w zależności od swojego typu. Jest dziecko duszyczka, które po mistrzowsku potrafi wczuć się w innych, dziecko obowiązku, 
które chętnie się przydaje, dziecko przygód, które z odwagą i zdecydowaniem szuka osobistych doświadczeń oraz dziecko mądra 
głowa, które dąży do przyswojenia sobie wiedzy. Na wielu obrazowych przykładach autorka przedstawia cztery typy dzieci  
i pokazuje, jakich szczególnych pomocy potrzebują w nauce i przezwyciężaniu kryzysów. Książka stanowi bardzo cenną pomoc 
pedagogiczną dla rodziców, wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych.” 
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21. Kapalka, G.M. : Niegrzeczne dzieci : 9 kroków do posłuszeństwa : praktyczny przewodnik. - Sopot : 
GWP, 2012 

„Książka profesora George'a M. Kapalki to niezwykle praktyczny i pouczający poradnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, 
który pomaga zrozumieć, dlaczego dzieci są nieposłuszne, i nauczy, jak należy sobie z tym radzić. Autor przedstawia sprawdzony 
program wychowawczy składający się z 9 odrębnych etapów postępowania, w prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia poszczególne 
etapy i proponuje metody, które są skuteczne przez wiele kolejnych lat. W trakcie lektury czytelnik pozna praktyczne porady 
dotyczące rozmaitych niuansów skutecznego wychowania, na przykład nawiązywania kontaktu wzrokowego, mówienia 
odpowiednim tonem głosu, przybierania właściwej postawy ciała i doboru słów. Pozna również wyjątkowo efektywną strategię 
ułatwiającą zapanowanie nad nieposłusznym dzieckiem, zwaną kontraktem behawioralnym. Rodzic zawierając umowę ze swoją 
pociechą, jasno określa, czego od niej oczekuje, i uzmysławia jej, jakie mogą być następstwa zarówno posłuszeństwa, jak i jego 
braku. Wystarczy odrobina cierpliwości i wysiłku oraz mnóstwo miłości, by dzięki temu poradnikowi odnaleźć spokój i pomóc 
nieposłusznemu dziecku.” 

 
22. Kendall, P.C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla 

profesjonalistów i rodziców. - Sopot : GWP, 2012 
 
„Książka jest aktualnym podręcznikiem na temat zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Przedstawia współczesne modele 
wyjaśniające powstawanie zaburzeń oraz stosowane obecnie kategorie diagnostyczne, dodatkowo ilustrowane opisami 
przypadków. Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza, rozdziały 1-3, wprowadza czytelnika w dziedzinę psychopatologii 
rozwojowej, a część druga (rozdziały 4-12) szczegółowo omawia najnowsze badania nad poszczególnymi zaburzeniami oraz 
metody ich leczenia. Pozycja skierowana jest do studentów psychologii, medycyny, pielęgniarstwa i pracowników socjalnych, 
wychowawców i opiekunów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą” 

 
23. Kübler-Ross, E. : Dzieci i śmierć : jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią. - Poznań : "Media 

Rodzina", cop. 2007 
 
„Książki Elizabeth Kübler-Ross są niewyczerpanym źródłem wsparcia i pocieszenia dla milionów ludzi na całym świecie. Kiedy 

dziecko umiera zajmuje ważną pozycję wśród jej prac - ta napisana ze współczuciem książka powstała na podstawie doświadczeń 
autorki zebranych podczas dziesięcioletniej pracy z umierającymi dziećmi. Oferuje w niej pomoc i nadzieję rodzinom zmarłych  
i umierających dzieci. Ciepłym i prostym językiem pisze w niej o lęku, wątpliwościach, gniewie, poczuciu zagubienia oraz  
o cierpieniu rodziców, którzy muszą stawić czoło diagnozie o nieuleczalnej chorobie dziecka lub jego niespodziewanej śmierci.” 

 
24. Leśniewska, K., Puchała, E. : Moje dziecko w przedszkolu i szkole : poradnik dla rodziców uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Warszawa : MEN, 2011 
 
„Publikacja, wraz z powiązanymi zasobami, tworzy pakiet informujący rodziców o nowej formule organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, próbujący integrować  działania nauczycieli i rodziców w celu wspólnego wypracowywania 
strategii wsparcia dla konkretnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” 

25. Liebich, D. : Sztuka rozmawiania z dziećmi : jak opowiadać, wyjaśniać, upominać...? : poradnik dla 
rodziców i wychowawców. - Kielce : "Jedność", cop. 2003 

„Autorka książki Sztuka rozmawiania z dziećmi udziela porady, jak rozszyfrować to, co kryje się za nieustannymi pytaniami, czego 
można zwyczajnie nie usłyszeć i jak ustalać granice, które potem rzeczywiście będą przestrzegane. Poradnik dla rodziców  
i wychowawców. Dzieci często sprawiają różne kłopoty, czym wywołują stres u rodziców i wychowawców. Co na to poradzić? 
Daniela Liebich daje bardzo konkretne i wypróbowane wskazówki oraz pokazuje, że dojście do porozumienia z dziećmi  
nie jest wcale tak trudne, jak może nam się wydawać.” 

26. Mähler, B.,  Jak wychowywać wyjątkowe dzieci : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo 
WAM, 2005 

„Niektóre dzieci potrzebują na wszystko więcej czasu niż pozostałe, a inne pędzą przez życie z szybkością huraganu; jedne mają 
trudności z pisaniem i liczeniem, a inne nie chcą być "typowymi" dziewczynkami i chłopcami. Wszystkie one burzą stereotypy 
tego, co zwykło się uważać za normalność. Sygnalizują potrzebę pomocy i dokładają wszelkich starań, żeby je widziano  
i słyszano. Niektóre robią to stosując odpowiednie środki, inne - nieodpowiednie, ale skuteczne, stosownie do swoich 
możliwości. Dr Jan-Uwe Rogge, autor bestsellerów pedagogicznych, i Bettina Mähler informują - udzielając rad i przytaczając 
przykłady - o rozwijaniu się różnych zdolności u dzieci. I zachęcają rodziców, by spokojniej przyglądali się swoim dzieciom  
i bardziej im ufali - nawet jeśli ich rozwój odbiega od normy.” 
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27. Mattis, S. G.,  Ollendick T. H. : Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady 
paniki. - Gdańsk : GWP, 2004 

 
„Wiele badań potwierdza fakt, że napady lęku i paniki mają swój początek w okresie dorastania.  
Jeśli dziecko uskarża się na kołatanie serca, pocenie się, drżenie ciała, spłycony oddech lub jego brak, mdłości, bóle brzucha czy 
dreszcze, może to oznaczać, że cierpi ono na zaburzenia lękowe. Autorzy książki umożliwiają nam zapoznanie się z podstawami 
wiedzy na ten temat i wskazują przydatne narzędzia diagnostyczne, służące rozpoznaniu tego trudnego problemu  
u nastolatków.Poradnik jest przeznaczony dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, psychologów szkolnych i pracowników 
socjalnych, czyli wszystkich tych osób, którym na sercu leży dobro i pomyślny rozwój młodych ludzi.” 

 
28. Maurer, A., Bołtuć I. : Dzieci z zespołem Williamsa : diagnoza i terapia : wskazania dla rodziców  

i nauczycieli. - Kraków : "Impuls", 1999 
 
„Celem tej książki jest omówienie objawów zachowania się i specyfiki potrzeb edukacyjnych dzieci z zespołem Williamsa  
i dziecięcą hiperkalcemią. Omawia cechy charakterystyczne choroby i metody jej rozpoznawania. W opracowaniu tym 
przedstawione zostały sylwetki psychologiczne trzech chłopców i jednej dziewczynki oraz wskazania do postępowania 
wychowawczego dla rodziców i nauczycieli. Pozycja adresowana jest głównie do nauczycieli szkół specjalnych, lekarzy 
pediatrów, studentów pedagogiki, psychologii i medycyny, rodziców dzieci o zaburzeniach rozwoju oraz osób towarzyszących 
tym dzieciom w rozwoju. Zawiera ona skalę oceny zachowania (poziomu adaptacji do warunków życia i samoobsługa)  
do wypełnienia przez rodziców i nauczycieli.” 

 
29. Minczakiewicz, E. : Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców  

i wychowawców. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2001 
 
„Opracowanie niniejsze ma z jednej strony charakter poradnika metodycznego ukazującego przykłady postępowania 
wychowawczego w procesie ogólnego rozwoju dzieci z zespołem Downa, a z drugiej podręcznika z wyznaczoną mu funkcją 
poznawczo-ćwiczeniową. Adresowane jest głównie do rodziców i wychowawców opiekujących się dziećmi, u których 
rozpoznano zespół Downa. Znajdą w nim oni odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań związanych z istotą zespołu Downa,  
z przyczynami dostrzeganych u dziecka anomalii psychofizycznych oraz z wychowaniem i szeroko pojętym usprawnieniem.  
W tym ostatnim pomagają im zamieszczone w tekście konkretne przykłady ćwiczeń i zabaw.” 

 
30. Minczakiewicz, E., Grzyb, B., Gajewski, Ł. : Dziecko ryzyka, a wychowanie : elementarz dla rodziców. - 

Kraków : "Impuls", 2005 
 
„Niniejsza praca jest pewnego rodzaju poradnikiem: ma na celu ukazanie, jak bardzo ważny, a przy tym trudny dla wielu 
rodziców jest problem wychowania zdrowego, radosnego i szczęśliwego dziecka. Książka ma również ukazać, jak należy patrzeć 
na rozwój dziecka, jak mierzyć i oceniać postępy rozwoju dziecka, jak stymulować jego rozwój, jeśli zauważymy tu jakieś 
niedociągnięcia, jak przygotowywać dziecko do życia, uspołeczniając je, wyrabiając w nim zaufanie do ludzi, poszanowanie 
autorytetu i godności, a jednocześnie ucząc je przestrzegania wewnętrznej dyscypliny, systematyczności i samosterowności?” 

 
31. Niewola, D. : Zaczarowane słowa. - Kraków : "Impuls", 2002 
 
„Zaczarowane słowa. Opowiadania i propozycje zajęć dla przedszkoli, klas integracyjnych, rodziców  
i nauczycieli - pozycja ta pomaga kształtować u dzieci takie wartości, jak: empatia, serdeczność, takt , zrozumienie i otwarcie na 
problemy innych. Jej bohaterowie - sympatyczny pajac, miś, lalka, przedszkolaki i zwierzęta - pomogą małemu odbiorcy 
zrozumieć, dlaczego należy sobie pomagać, nauczą dostrzegać emocje własne i kolegów, podpowiedzą, co to tolerancja oraz 
niejednokrotnie ubawią do łez. Obok bajek, nauczyciele przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, wychowawcy grup  
i klas integracyjnych, znajdą w tej pozycji propozycje wykorzystania tych historyjek w codziennej pracy.” 
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32. Pohorecka, I., Sofulak-Skibińska, M. : Zaradnik rodzica : podstawowe zasady dobrego komunikowania 
się z dziećmi. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", 2009 

 
„Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladowanie zachowań dorosłych. Powtarzają ich słowa i gesty. Uczą się wyrażania 
emocji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania więzi z innymi ludźmi. Aby wspierać dziecko w rozwoju, trzeba mieć z nim 
dobry kontakt, budowany nie tylko poprzez słowa, ale także gesty, miny, nastrój.” 

 
33. Przewoźniak, M.,  Jabłczyńska, J. : Współczesny savoir-vivre dla nastolatków. - Poznań : "Publicat" 

Wydawnictwo, cop. 2009 
 
„Savoir-vivre nie musi kojarzyć się z nudną i staroświecką etykietą, o czym przekonują autorzy książki - doświadczony dziennikarz 
i znana aktorka. Poprzez zabawne przykłady i praktyczne porady wprowadzają młodych ludzi w tajniki dobrych manier. 
Podpowiadają, jak w dzisiejszym, pełnym technicznych nowinek świecie zachować się poprawnie, nie urazić innych,  
a jednocześnie nie uchodzić za sztywniaka.” 

 
34. Raymond, S. : Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców. - Kielce : "Jedność", 

2004 
 
„Dysleksja oznacza trudności słowne lub językowe. Obejmuje m.in. mówienie, gramatykę, ujmowanie znaczenia i w dużym 
stopniu wiąże sie z procesami pamięciowymi umysłu. Odkrycie dysleksji u własnego dziecka nie jest łatwe z uwagi na złożoność 
zjawiska. Książka S. Raymond ma w tym pomóc. Autorka ogólnie wyjaśnia przyczyny dysleksji i na konkretnych przykładach uczy 
rodziców rozpoznawać i rozumieć owe specyficzne trudności, a tym samym skutecznie wspierać dziecko w ich przezwyciężeniu. 
Dotyczy to zarówno jego funkcjonowania w domu rodzinnym, jak i poza nim, zwłaszcza współpracy ze szkołą  
i innymi placówkami zajmującymi się uczniami o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poradnik zawiera również działania 
pomocowe oraz informacje o dostępnej w Polsce literaturze przedmiotu i instytucjach wspomagających dziecko dyslektyczne.” 

 
35. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej  

Kraków : "Impuls", 2010 
 
„W niniejszej książce analizie poddano różne systemy rodzinne i ich wpływ na życie rodziców i dzieci. W rozdziale pierwszym, 
Relacje między rodzicami a dziećmi we współczesnych rodzinach przedstawione zostały zagadnienia dotyczące zmian więzi 
wewnątrzrodzinnej. Stanowi ona o spójności rodziny, co uznaje się za niezbędny wymiar systemu rodzinnego. Coraz bardziej 
powszechne stają się alternatywne formy życia rodzinnego. Badania dotyczące rodziców i dzieci w rodzinach alternatywnych 
prezentuje rozdział drugi Nietradycyjne systemy rodzinne. Struktura rodziny a jakość funkcjonowania rodziców i dzieci.  
W rozdziale tym opisane są rodziny o nowej strukturze. Są to rodziny tworzone przez partnerów kohabitujących, rodziny 
adopcyjne, zrekonstruowane i niepełne. Wyniki zachodnich badań wskazują, że związki niezalegalizowane tworzą gorsze 
warunki dla rodziny i rozwoju dziecka niż małżeństwo. Rozdział trzeci Sytuacje trudne. Pomoc dziecku i jego rodzinie dotyczy 
innych przyczyn zakłóceń systemu rodzinnego. Okazuje się, że system rodzinny jest wyraźnie naruszony, gdy jest w nim osoba 
przewlekle chora. Zmienia się układ ról i zadań wszystkich członków rodziny. Łatwiej wtedy o nieprawidłowości  
i zaburzenia, a nawet dezintegrację rodziny. Z drugiej strony, rodzina uznawana jest za podstawowe źródło wsparcia dla osoby 
chorej. Szeroki zakres prezentowanych zagadnień jest niezwykle istotny, ponieważ dotyka problemów związanych z życiem 
rodzinnym. Niektóre z nich zostały tylko zasygnalizowane, inne omówione bardziej wnikliwie. Niewątpliwie nie da się 
wyeliminować nietradycyjnych systemów rodzinnych, ale należy wypracować taki system wsparcia i pomocy psychologicznej, 
aby mogły one w miarę prawidłowo egzystować, nie naruszając dobra dzieci i rodziców. Wymaga to odpowiedniego 
przygotowania psychologów oraz rozwinięcia instytucji pomocy psychologicznej.” 
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36. Rzadkiewicz, M. : Mamo, tato! idę do przedszkola : poradnik dla rodziców i opiekunów. - Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006 

 
„Książka Marty Rzadkiewicz pt. Mamo, tato! idę do przedszkola jest ciekawą próbą przybliżenia rodzicom i wychowawcom 
prawidłowości rozwoju dziecka. Znaleźć tu można również wskazówki praktyczne, jak poradzić sobie z trudnym zadaniem 
przygotowania dziecka do bycia przedszkolakiem. Poradnik powstał z myślą o dorosłych, którzy tak jak dzieci bardzo przeżywają 
pierwsze dni swoich pociech w przedszkolu.” 

 
37. Sakowicz, A. : Savoir-vivre na co dzień. - Poznań : Publicat Wydawnictwo, cop. 2007 
 
„Savoir-vivre na co dzień to praktyczny poradnik manier. A dobre maniery obowiązują zawsze i wszędzie: w domu, pracy,  
na przyjęciu rodzinnym i służbowym. Większość z nas nie musi wiedzieć, jak zachować się na herbatce u brytyjskiej królowej,  
ale wiedza o tym, czy wypada podać rękę, jak się przedstawiać, co ubrać stosownie do sytuacji to podstawy, które są przydatne 
każdemu, tu i teraz.” 
 

38. Savin-Williams, R.C. : Homoseksualność w rodzinie : ujawnianie tajemnicy. - Sopot : GWP, 2011 
 
„Autor opisuje i wyjaśnia dynamikę procesu coming out na podstawie ponad 150 wywiadów z młodymi ludźmi. Omawia zmiany 
zachodzące w relacjach między nimi, a członkami ich rodzin podczas ujawniania się i po ujawnieniu. W nowatorski sposób 
przedstawia interakcje diadowe: córka – matka, córka – ojciec, syn – matka, syn – ojciec. Podkreśla różnorodność doświadczeń 
młodych przedstawicieli mniejszości seksualnych. Opisane historie uzupełniają dane z badań. Książka skierowana jest do osób 
należących do mniejszości seksualnych, do ich rodzin oraz do pracujących z nimi specjalistów. To także znakomite źródło 
informacji dla psychologów, pedagogów i badaczy zainteresowanych zjawiskiem coming out.” 

 
39. Serfontein, G. : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2003 
 
„Trudności w nauce i niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami często są wynikiem zaburzeń koncentracji uwagi - choroby 
występującej u wielu dorastających dzieci, zwłaszcza chłopców. Gordon Serfontien, doświadczony pediatra od lat pracujący  
z dziećmi, wnikliwie opisuje przyczyny i objawy tych zaburzeń.” 

 
40. Steede, K. : 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców. - Gdańsk : GWP, 2000 
 
„Mimo że rodzice pragną jak najlepiej wychować swoje dzieci, czasem popełniają poważne błędy wychowawcze. Autor w bardzo 
przystępny sposób opisuje metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z rodzicielstwem i pisze o o prawach 
najważniejszych: jak kochać dzieci takimi, jakie są; w jaki sposób ustrzec się przed realizowaniem poprzez nie własnych marzeń; 
jak rozmawiać i słuchać; w jaki sposób mądrze zaprzyjaźnić się z własnym dzieckiem, nie tracąc autorytetu rodzica.  
Dzięki przykładowym dialogom i opisanym sytuacjom ma się wrażenie, iż autor pisze do nas i o nas. Lektura książki przekonuje,  
że możemy być wspaniałymi rodzicami.” 

 
41. Tkacz, J. : Bliźnięta : poradnik dla rodziców. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010 
 
„Książka napisana przez mamę bliźniąt, która dzieli się swym bogatym doświadczeniem rodzicielskim z tymi, którzy stają 
nieoczekiwanie w obliczu podwójnego szczęścia, ale i podwójnych wątpliwości. W tym dowcipnym i zawierającym bardzo 
praktyczne wskazówki poradniku znajdziemy m.in. informacje o tym, czym charakteryzuje się podwójna ciąża, jak przygotować 
się do podwójnego porodu, jakie wózki bliźniacze są dostępne na naszym rodzimym rynku, w jaki sposób karmić i kąpać dwa 
maluszki, czy rozdzielać bliźnięta w szkole i jak je rozróżniać.” 
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42. Weber, S. : Dziecko leworęczne : pokonaj uprzedzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
cop. 2007 

 
„Poradnik dla rodziców, których dziecko używa lewej ręki lub raz lewej, raz prawej. Autorka podpowiada rodzicom,  
jak przygotować leworęczne dziecko do nauki pisania i jak postępować z dzieckiem, aby nie wpływać na naturalny rozwój 
dominacji ręki. Radzi również, jak wspierać leworęczne dziecko, aby nie miało kłopotów z czytaniem, akceptowało swoją inność  
i miało silne poczucie własnej wartości. W książce znajduje się wiele rysunków instruktażowych, które pomogą rodzicom nauczyć 
leworęczne dziecko posługiwania się lewą ręką w życiu codziennym.” 

 
43. Wyżyńska, J. : Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców. – 

Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007 
 
„Poradnik Janiny Wyżyńskiej jest adresowany przede wszystkim do rodziców, którzy chcą chronić swoje dzieci przed 
molestowaniem seksualnym, lecz może być również przydatny dla osób zawodowo zajmujących się problemem pedofilii. Książka 
jest przeznaczona dla osób dorosłych. Podjęty przez Janinę Wyżyńską temat ochrony dzieci przed wykorzystywaniem 
seksualnym w literaturze polskiej pojawiał się dotychczas jedynie w opracowaniach skierowanych do profesjonalistów 
pracujących z dziećmi. Nie istniała, jak dotąd, pozycja kierowana wprost do rodziców, która w sposób przystępny i praktyczny 
informowałaby ich zarówno o samym zjawisku molestowania seksualnego, jak i o sposobach postępowania z dziećmi,  
aby zabezpieczyć je przed ewentualnym doświadczeniem wykorzystania lub jego negatywnymi skutkami.” 

 
44. Zarzycka, I. : Poradnik dla rodziców pierwszoklasistów. - Warszawa : WSiP, 2006 
 
„Pierwszy poradnik dla rodziców, którzy pragną wiedzieć, czego, na jakich zasadach i w jakich warunkach będą się uczyć ich 
dzieci. Autorka podaje podstawowe informacje na temat rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku wczesnoszkolnym, omawia 
zasady współpracy ze szkołą, metody i sposoby pracy nauczyciela, oraz materiały edukacyjne, z których korzystać będą mali 
uczniowie. Rodzice znajdą tu informacje o obowiązkowym przygotowaniu do szkoły, kształceniu zintegrowanym,  
o bezstopniowym systemie oceniania i o tym, jaki sposób kształcenia i oceniania czeka ich dzieci na kolejnym etapie edukacji.  
W książce znajdą się także porady, jak pomagać małemu uczniowi, i jak unikać zachowań agresywnych.” 
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NARKOTYKI I ŚRODKI ODURZAJĄCE 
 

1. Abucewicz, M. : Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej. – 
Warszawa : UW, 2012 

 
„Niniejsza praca poświęcona jest próbie zrozumienia mechanizmów, jakie rządziły procesami kształtowania polityki państwa 
wobec narkomanii w Polsce w okresie od początku lat 20-tych do połowy lat 80-tych XX wieku. Uchwalenie w 1985 roku 
Ustawy o zapobieganiu narkomanii zamyka pewien okres w historii tego zjawiska w naszym kraju. A mianowicie, etap 
stosunkowo burzliwego sytuowania narkomanii jako problemu społecznego w przestrzeni publicznej - od tego czasu status 
narkomanii jako problemu społecznego nie podlega kwestionowaniu.” 

 
2. Benjamin, W. : O haszyszu : teksty literackie, zapiski, materiały. - Warszawa : Aletheia, 2010 
 
„Niepowtarzalna dokumentacja narkotycznych doświadczeń Waltera Benjamina (1892-1940) uzupełniona jego tekstami 
literackimi oraz rysunkami i skomentowana przez lekarzy. Benjamin, urodzony w Berlinie wybitny intelektualista niemiecki  
z asymilowanej rodziny żydowskiej, na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych przeprowadzał z grupą przyjaciół 
eksperymenty z haszyszem i meskaliną. Interesowało go postrzeganie świata w stanie narkotycznego odurzenia, a spisane 
obserwacje wykorzystywał w swoich utworach literackich. Mimo "naukowego" zamysłu uderza w protokołach odkrywcza 
poezja, oryginalna postać rzeczywistości zmuszająca do namysłu nad zasadnością naszego "trzeźwego" jej widzenia.  
Już więc sama lektura tego materiału wprawia czytelnika w stan niejakiego odurzenia, a typowy obraz realności zaczyna 
budzić wątpliwość. Ten intelektualno-poznawczy charakter eksperymentów Benjamina odróżnia go od tradycyjnych 
użytkowników haszyszu, stanowiąc istotny przyczynek do XX-wiecznych badań nad świadomością i jej "poszerzaniem". 

 
3. Benusiglio, G., Agasso, R. : Wzięłam „pigułę”… Posłuchaj mojej historii. – Kielce : Jedność, 2011 
 
„Normalna, spokojna dziewczyna z kochającej rodziny. Uczy się, ma chłopaka. Pewnego wieczoru w dyskotece postanawia 
spróbować ecstasy. Tylko pół pastylki. Wywołuje ona zapalenie wątroby, ratunkiem jest jedynie błyskawiczny przeszczep. 
Udaje się. Giorgia staje się głosem przestrogi dla innych młodych, by wiedzieli, co zrobić, gdy na ich drodze pojawią się 
narkotyki. Okazji nie brakuje. Nawet pierwsza, „niewinna” próba może się skończyć tragicznie. 
"Wzięłam pigułę" jest wzruszającą, trzymającą w napięciu opowieścią o naiwności, beztrosce, jednej chwili zapomnienia. 
Prawdziwa do granic wytrzymałości opowieść o chorobie, cierpieniu, otarciu się o śmierć i o złudnym poczuciu 
bezpieczeństwa, w którym żyją rodzice i ich dzieci. A nade wszystko o obłudzie tych, którzy tworzą prawo zezwalające  
na używanie niektórych narkotyków, a także o rodzajach narkotyków – nawet takich oferowanych dzieciom, by miały siłę 
jak najdłużej się bawić… Tę historię powinien poznać każdy nastolatek, bo nigdy nie jest za wcześnie, by poznać zabójczą 
moc narkotyków, a także wszyscy rodzice i inne osoby, którym zależy na szczęściu ich podopiecznych, wchodzących powoli 
w dorosłość.” 
 

4. Burton-Phillips, E. : Uzależnieni. Jak narkotyki skrzywdziły moja rodzinę. – Kraków : Znak, 2014 
 
„Elizabeth była nauczycielką i zwyczajną matką, która nigdy nie przypuszczała, że jej życie zamieni się w najgorszy koszmar, 
kiedy jej bliźniaczy synowie uzależnią się od narkotyków. Wraz z heroiną w ich życiu pojawiły się kłamstwa, kolejne odwyki, 
długi, kradzieże i pobicia. A potem wydarzyło się najgorsze: do jej drzwi zapukała policja z tragiczną informacją… 
„Uzależnieni” to dramatyczna opowieść matki o walce z nałogiem synów. To książka, którą każdy rodzic powinien 
przeczytać.” 
 

5. Connolly, S. : Kokaina. Warto wiedzieć.... – Warszawa : Visioner, 2003 
 
„Książka Warto wiedzieć... o kokainie wyjaśnia czym jest używanie kokainy oraz jak wygląda życie osoby od niej 
uzależnionej. Pokazuje także, jakie szkody może wywołać nałóg narkotykowy nie tylko w życiu osoby uzależnionej, ale także, 
jaki wpływ wywiera on na rodzinę, przyjaciół i życie społeczne osoby uzależnionej. Książka zawiera również informacje  
o historycznych początkach produkcji i przemytu kokainy oraz kwestiach prawnych dotyczących narkotyków.  
Warto wiedzieć... jest doskonałą serią książek odsłaniającą i obalająca mity oraz błędne przekonania dotyczące narkotyków. 
Celem serii jest zwiększenie świadomości na temat czym są narkotyki i jakie szkody może wywołać ich używanie. Książki 
podejmują temat nie tylko twardych narkotyków, powszechnie kojarzonych z uzależnieniem, ale także problem używania 
narkotyków miękkich, takich jak tytoń i alkohol. Tekst zawiera wiele informacji, jest napisany w łatwy do przyswojenia 
sposób, a ponadto opisuje problem bez nuty fascynacji, jaka zazwyczaj towarzyszy tekstom o narkotykach. Cytaty  
i przykłady osób uzależnionych dodają książce siły oddziaływania oraz pomagają przekazać jej przesłanie.” 
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6. Człowiek wobec uzależnień : alkohol, narkotyki, dopalacze  / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-
Gwoździewicz (red. nauk.). - Warszawa : Aspra-JR, 2013 

 
„Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego 
używania nowych technologii. Dobór problemów - przy całej wadze takich zjawisk, jak palenie tytoniu, e-papierosy, alkohol, 
hazard - nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, 
Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskiej i ziemi łódzkiej. Ale ujęcie zagadnienia uzależnień tylko w perspektywie społecznych, 
biologicznych czy psychologicznych uwarunkowań byłoby uproszczeniem, stąd w części pierwszej odnosimy się  
do zagadnień "wyższych", związanych z nowymi modelami życia społecznego, problemów antropologicznych i etycznych, 
bez których trudno zrozumieć fenomen rozwoju zaburzeń i uzależnień w ponowoczesnym świecie.” 
 

7. Dasz radę! : o pokonywaniu uzależnień / z dr. med. Bohdanem Woronowiczem rozmawia Karolina 
Prewęcka. - Warszawa : Prószyński Media, 2014 

 
„O doświadczeniach w terapii uzależnień opowiada w tej książce dr Bohdan Tadeusz Woronowicz – legenda psychiatrii, 
człowiek konkretny w pracy i poglądach, a równocześnie niezmiernie czuły. Oddaje głos także swoim zdrowiejącym 
pacjentom i przyjaciołom. Intensywny styl życia, rozwój technologii, zmiany w relacjach międzyludzkich powodują wzrost  
i pojawianie się nowych uzależnień. Wielu ludzi nawet nie pyta samych siebie, dlaczego nie potrafią funkcjonować bez picia 
alkoholu czy palenia marihuany. Dlaczego przesiadują godzinami przed komputerem i nie rozstają się z komórką albo 
dlaczego ich dziecko woli zaciemniony pokój od treningu na świeżym powietrzu? Czego im brakuje, żeby zatrzymać się, 
zadać sobie pewne pytania, spojrzeć na świat i siebie i spróbować zmienić swoje życie? Czy przypadkiem nie jest to również 
Twoje życie?” 

 
8. Dzieci wojny narkotykowej / red. Damon Barrett. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

2013 
 
„Gdy w 1971 roku Richard Nixon ogłaszał wojnę z narkotykami, robił to w imię „bezpieczeństwa naszych dzieci”. Po ponad 
czterdziestu latach autorzy „Dzieci wojny narkotykowej” celnie punktują przerażające, uderzające w najmłodszych 
konsekwencje takiej polityki. To książka pokazująca jak wojna o dobro dzieci, zamieniła się w wojną przeciwko dzieciom. 
Kiedy polityką rządzi strach, brakuje krytycznego myślenia i debaty nad koniecznymi zmianami. 
W Afganistanie dzieci rolników uprawiających opium są sprzedawane w ramach spłaty długów wobec przemytników.  
W Meksyku dziesiątki tysięcy dzieci zostało osieroconych w wyniku działań wojsk skierowanych przeciwko wielkim 
kartelom. W Kambodży w izbach zatrzymań dla narkomanów ponad jedna czwarta osadzonych nie skończyła osiemnastu 
lat, a wielu z nich jest poddawanych torturom. Książka pod redakcją Damona Barretta jest nie tylko świetną dokumentacją 
lat zaniedbań, ale i zbiorem konkretnych propozycji rozwiązań. Dojmująco udowadnia także, że w pewnym sensie wszyscy 
jesteśmy dziećmi wojny narkotykowej.” 

 
9. Erickson, C.K. : Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. – 

Warszawa : UW, 2013 
 
„Nauka o uzależnieniach jest lekturą dla wszystkich, których dotyka problem uzależnień - samych chorych, ich bliskich  
oraz terapeutów usiłujących im pomóc. 
Książka wyjaśnia biologiczne przyczyny powstawania uzależnień nie tylko od rozmaitych związków chemicznych, takich jak 
alkohol czy narkotyki, ale także od pewnego rodzaju postępowania, przynoszącego często równie wiele zadowolenia  
na początku, co nieszczęścia później - czego przykładem jest niepohamowane uprawianie hazardu, oddawanie się grom 
komputerowym czy chorobliwa żarłoczność. 
Autor omawia zmiany w mózgu osób uzależnionych z perspektywy neurobiologii, opisuje decydujące o tym mechanizmy  
i zastanawia się nad podłożem podatności pewnej grupy osób na tę chorobę. Wskazuje zarazem metody, jakie współczesna 
nauka o mózgu i medycyna proponuje w leczeniu takich osób. 
Książka jest zatem źródłem najnowszej wiedzy na ten temat dla studentów medycyny, farmacji, psychologii i biologii,  
jak również pracowników służby zdrowia oraz służb socjalnych.” 
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10. Felscherinow, C.V., Vukovic, S. : Życie mimo wszystko. – Warszawa : Iskry, 2014 
 
„Po 35 latach Christaine V. Felscherinow wydała kolejną książkę będącą relacją jej dalszych losów. W Życiu mimo wszystko 
opowiada o postanowieniu, że koniec z narkotykami, którego nie udaje się zrealizować, o więzieniu, o szczęśliwym czasie  
w Grecji, o walce z nałogiem, o ludziach spotkanych po drodze, o programie metadonowym, do którego została przyjęta,  
o swoim alkoholizmie i powrotach do heroiny, wreszcie o narodzinach Phillipa i macierzyństwie, które odmieniło jej życie. 
Dziecko, to jest coś najlepszego, co w życiu mnie spotkało – mówi autorka. Chciała być dobrą, troskliwą matką. Znała  
i rozumiała potrzeby dziecka i starała się ze wszystkich sił stworzyć Phillipowi bezpieczny dom i szczęśliwe dzieciństwo, 
którego sama nie miała. Nie wszystko jednak się udało.” 
 

11. Henry, M. : Narkotyki : dlaczego legalizacja jest nieuchronna? - Warszawa : Wydawnictwo Czarna 
Owca, 2012 

 
„Wiele osób odpowiedzialnych za walkę z narkotykami przyznaje: to wojna definitywnie przegrana. Narkotyki są dziś tańsze 
i łatwiejsze do zdobycia, niż były kiedyś. Prohibicja ma tylko jednego bezspornego beneficjenta: handlarza narkotyków -  
to jemu w rzeczywistości sprzyja. Czy należy zatem zalegalizować narkotyki? A jeśli tak, to na jakich warunkach? 
Narkotyki są zagrożeniem dla zdrowia i powinno się kontrolować ich sprzedaż. Prohibicja to uniemożliwia. Zmieniając 
konsumenta w przestępcę, wykluczamy go, wyrzucamy na margines, odbierając mu szansę na znalezienie pomocy.” 

 
12. Hoffmann, B. : Narkotyki w kulturze młodzieżowej. – Kraków : Impuls, 2014 
 
„Publikacja nie jest propozycją teoretycznych rozważań, nie ma charakteru polemicznego ani dogmatycznego, nie sytuuje 
problemu narkotykowego w obszarze dewiacji, patologii czy choroby. Celem Autorki było prześledzenie, jak zmieniała się 
funkcja substancji psychoaktywnych w swojej wielowiekowej historii. Zainteresowania Autorki skupiają się jednak przede 
wszystkim wokół obecności narkotyków w kulturze młodzieżowej, jak również w różnych obszarach współczesnej kultury 
dominującej, którą obecnie trudno jest oddzielić od kultury młodzieżowej. Szczególnie ważna wydaje się zmiana postaw 
młodzieży wobec substancji zarówno psychoaktywnych, jak i społecznych, widoczna w różnych obszarach życia 
społecznego, a przede wszystkim aktywności twórczej. Zadawała sobie pytanie, jak to wszystko wpłynęło na postrzeganie 
substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi...” 
 

13. Jędrzejko, M. : Marihuana - fakty, marihuana – mity. - Wrocław : Atla 2, cop. 2011 
 
„Narkomania marihuanowa jest ogólnoświatowym problemem społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym i prawnym. 
Zważywszy na skalę używania tego narkotyku, a może to dotyczyć nawet 200 milionów ludzi rocznie, nie można obok  
tej kwestii przejść bez koniecznej refleksji. Czy skala tego zjawiska odzwierciedla kryzys moralności? Tak, ale tak samo 
odzwierciedlają go światowy problem alkoholizmu, przemocy, handlu ludźmi i organami, korupcji, szarej strefy, prostytucji, 
pornografii dziecięcej, pedofilii, seksturystyki, korupcji, szarej strefy, promocji homoseksualizmu, nowych odmian 
niewolnictwa, AIDS, biedy, głodu...” 
 

14. Jędrzejko, M., Jabłoński, P. : Narkotyki i środki zastępcze (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka). – 
Warszawa – Dąbrowa Górnicza :Aspra-JR, 2012 

 
„Wychodząc z założenia, że narkotyki choć niepożądane, stały się obecne w przestrzeni społecznej, autorzy postanowi 
przygotować drugie wydanie opracowania dotyczącego zagrożeń narkotykowych – mając świadomość, iż w ostatnich latach 
liczba publikacji o podobnym charakterze jest ogromna (tylko w latach 2008-2011 na polskim rynku wydawniczym ukazało 
się ponad 30 nowych publikacji podejmujących problem narkomanii w ujęciu cząstkowym lub ogólnym). Autorzy uznali 
zatem za zasadne, korzystając z dorobku wielu naukowców, a także własnej praktyki, przedstawić kolejne opracowanie 
możliwie najbardziej syntetyczne, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę substancji pod kątek ich wpływu na zdrowie 
człowieka. 
Konstrukcja opracowania zmierza nie tylko do ukazania zjawiska od strony wpływu narkotyków na zachowania człowieka  
(z uwzględnieniem substancji najnowszych), ale także zaprezentowania zawodowych doświadczeń autorów w obszarze 
profilaktyki narkotykowej. Przyjęty układ opracowania zmierza również do zaprezentowania podstawowych informacji 
niezbędnych, a nierzadko koniecznych do rozpoznania zjawiska, jego skutków i następstw oraz sposobów podejmowania 
działań prewencyjnych.” 
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15. Jodko-Kula, E. : Olka. – Kraków : Skrzat, 2012 
 
„Olka zmienia szkołę i wchodzi w nowe środowisko, a tu napotyka na problemy, które najwyraźniej ją przerastają. Najgorsze 
jest to, że nie ma wsparcia rodziców. Na pozór zwyczajne miasto, zwyczajna szkoła i zwyczajne problemy nastolatki.  
Za fasadą "normalności" kryje się alkohol, narkotyki, przemoc, manipulacja, bezwzględność dorosłych i młodzieńcza 
naiwność, która może doprowadzić do tragedii. Olka - niegłupia, samodzielna i odważna - wikła się w bardzo trudną 
sytuację. Pomagają jej młodzi psychologowie, dla których zetknięcie z tą nastolatką staje się prawdziwą szkołą życia.” 

 
16. Juczyński, Z. : Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. – Warszawa : 

PZWL, 2008 
 
„Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między  
jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, 
opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. 
Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej był recenzowany  
przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej  
i uzyskał pozytywne opinie. Główny ciężar zmagania się z problemami narkomanii u dzieci i młodzieży spoczywa  
na rodzicach i pedagogach. Ta książka pomoże im: wcześnie dostrzec pojawiające się zagrożenia zapobiec uzależnieniu 
umożliwić niesienie skutecznej pomocy osobom już uzależnionym od narkotyków. Publikacja jest adresowana przede 
wszystkim do rodziców, wychowawców i nauczycieli, ale będzie również bardzo przydatna dla terapeutów i działaczy 
organizacji zajmujących się problemami narkomanii.” 
 

17. Martin, P : Seks, narkotyki i czekolada. – Warszawa : Muza, 2010 
 
„Odwieczna jest gonitwa za przyjemnością zmysłową. Starożytność zdecydowanie górowała w tej materii nad wiekami 
nowożytnymi. Od tamtej pory normy moralne różnych religii i zakazy prawne poddają (a przynajmniej usiłują poddać) 
regulacji pewne aspekty ludzkiego zachowania. Paul Martin ciekawie i dowcipnie pisze o seksie, narkotykach i czekoladzie 
(to wręcz pean na jej cześć!). Dywaguje nad różnicami między przyjemnością, czyli lubieniem czegoś, a pożądaniem,  
czyli chceniem tegoż. Przywołuje postaci niektórych znanych hedonistów. Opisuje również onanizm, hazard, pijaństwo, 
obżarstwo oraz trwającą przez tysiąclecia walkę purytanów z hedonistami. Analizuje stany szczęścia i nieszczęścia. 
Zastanawia się również nad nałogiem z naukowego punktu widzenia: czy nałóg można "zobaczyć" w mózgu i dlaczego tylko 
niektórzy stają się nałogowcami? Dzieli się też z czytelnikiem własnymi receptami na żywot łagodnie przyjemny.  
Główną jego maksymą jest "niewiele, ale często". Poleca nam czternaście przyjemności, które można praktykować  
z pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego przez całe życie.” 

 
18. McGill, T. : Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców. – Poznań : Zysk i S-ka, 2007 
 
„Narkotyki są częścią współczesnego społeczeństwa. Wielu młodych ludzi pali marihuanę, zażywa amfetaminę, ecstasy, LSD 
czy nawet heroinę. Uzależnienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bardzo utrudnia wyrwanie się z niszczącego nałogu. 
Rodziny, które uważają, że są bezpieczne od tego zagrożenia, czynią tak na własną odpowiedzialność. 
Dla wielu spośród rodziców i bliskich, którzy widzą, jak ich krewni popadają w nałóg, jest to czas zmartwień i niepokoju, 
często jeszcze zwiększony przez brak wiedzy i własnego doświadczenia. Narkotyki nie były częścią życia rodziców, kiedy  
ci dorastali, i w konsekwencji mają oni nikłe pojęcie o ich zastosowaniu i skutkach. Jednym z pierwszych kroków na drodze 
do stawienia czoła nałogowi jest zdobycie wiarygodnych informacji. Przezwyciężyć uzależnienie to napisane przystępnym 
językiem kompendium podstawowej wiedzy na temat narkotyków, dzięki czemu rodzice będą mogli zareagować  
we właściwym momencie i w najskuteczniejszy sposób.” 
 

19. Mellibruda, J. , Sobolewska-Mellibruda, Z. : Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria  
i praktyka. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 2011 

 
„Istotę uzależnienia można określić następująco: (1) człowiek wielokrotnie podejmuje zachowania, które przynoszą 
poważne szkody; (2) mimo tych szkód kontynuuje owe zachowania; (3) jego próby powstrzymania tych zachowań  
i kontrolowania ich kończą się niepowodzeniem. Nałogowe zachowania wynikające z uzależnienia mogą dotyczyć picia 
alkoholu, zażywania narkotyków, palenia tytoniu, seksu, hazardu, odżywiania, pracy, ćwiczeń fizycznych itp. 
Prezentowany w książce model psychoterapii uzależnienia jest koncepcją integracyjną, w której autorzy starają się połączyć 
idee i rozwiązania praktyczne pochodzące z wielu źródeł, szczególnie związanych z: (1) założeniami i doświadczeniami 
Programu 12 Kroków AA; (2) podejściem behawioralno-poznawczym i teorią społecznego uczenia się; (3) psychoterapią 
humanistyczno-egzystencjalną; (4) podejściem psychodynamicznym.” 
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20. My, dzieci z dworca ZOO  / Christiane F. – Warszawa : Iskry, 2009 
 
„Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący prawdziwością opisów pamiętnik narkomanki. Christiane F. opowiada swoją 
historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo młodych narkomanów, z których wielu tragicznie kończy życie, 
nie mogąc zerwać z nałogiem. Historia Christiany F. więcej mówi o sytuacji części młodzieży niż najbardziej nawet starannie 
udokumentowany raport.” 

 
21. Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada 

Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009 
 
„W podręczniku przedstawiono zarys organizacji przestępczości oraz instytucjonalno-legislacyjne mechanizmy kontroli; 
omówiono międzynarodową przestępczość narkotykową i jej przeciwdziałanie; przedstawiono też prekursory narkotykowe 
oraz zabronione środki farmakologiczne w globalnym świecie konsumpcyjno-handlowym; w książce zamieszczono mapy 
wykresy oraz ponad 40 kolorowych ilustracji. 
Książka przeznaczona dla wszystkich szkół wyższych, w których funkcjonują wydziały prawa lub omawiana  
jest problematyka przestępczości zorganizowanej, a także: urzędnicy, prokuratorzy, funkcjonariusze organów 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, pracownicy organizacji społecznych zajmujących się ograniczeniem podaży i popytu 
środków odurzających oraz substancji psychotropowych, inne osoby stosujące prawo oraz teoretycy prawa zainteresowani 
pogłębieniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zorganizowanej przestępczości.” 
 

22. Onichimowska, A. : Demony na smyczy. – Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2014 
 
„Nastolatkom nie trzeba przedstawiać Grażyny, Kamila, Komety i Jacka. Wszyscy, po dramatycznych przeżyciach, starają się 
ułożyć sobie świat. Grażyna, po wyrwaniu się ze szponów sekty, znajduje satysfakcjonującą pracę. Kamil, jej eksmąż, 
definitywnie zrywa z alkoholem. Jacek po terapii studiuje i para się fotografią. A Kometa, jak zawsze, ma niesamowite 
pomysły... Celne obserwacje psychologiczno-obyczajowe, nieco humoru i - samo życie.” 

 
23. Onichimowska, A. : Hera moja miłość. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2014 
 
„Nowe wydanie bestsellerowej powieści Anny Onichimowskiej. Bohaterowie książki – Grażyna i Kamil Niwiccy oraz ich dwaj 
synowie siedemnastoletni Jacek i siedmioletni Michał – tworzą zamożną, z pozoru szczęśliwą rodzinę. Jednak nic tu nie jest 
takie, jak się wydaje. Dla Grażyny liczy się przede wszystkim kariera, Kamil często nieobecny w domu ma problemy  
z alkoholem, a Jacek, który nigdy nie sprawiał kłopotów, też ma swój skrzętnie skrywany sekret. Lubi z dziewczyną zapalić 
trawkę. Nie dostrzega, kiedy nałóg wymyka mu się spod kontroli.  Skupieni na własnych sprawach rodzice nie zauważają,  
że z ich synem dzieje się coś złego. Tajemnicę Jacka odkrywa za to mały Michał, który bacznie obserwuje starszego brata  
i chce być taki jak on. Wstrząsająca, oparta na faktach historia, o której autorka napisała: „Nie uwolnię się od niej,  
póki jej sobie nie wyobrażę w najdrobniejszych szczegółach. Póki jej Wam nie opowiem”. 
 

24. Panejko-Wanat, K., Wanat, W. : W pogoni, w ucieczce. Narkotyki i narkomania. – Warszawa : Iskry, 
2014 

 
„My, ludzie z początku XXI wieku, żyjemy w straszliwym pędzie. W pogoni za materialnymi dobrami, statusem, karierą, 
rzadziej za szczęściem. Ale także w ucieczce przed cierpieniem, samotnością, niespełnieniem własnych oczekiwań.  
To sprawia, że coraz więcej ludzi sięga po różnego rodzaju „wspomagacze”. Między innymi po narkotyki. Stąd zwiększające 
się problemy, jakimi są narkomania i jej skutki. Bazując na doświadczeniu zdobytym w trakcie długoletniej pracy z osobami 
nałogowo zażywającymi narkotyki, autorzy opisują w tej książce proces uzależnienia i wszystko, co się z nim wiąże, 
zagadnienie narkomanii zaś pokazują wszechstronnie – nie stroniąc od nawet drastycznych sformułowań.  Nie jest to jednak 
zbiór rad i przestróg. To swego rodzaju poradnik, zawierający zarówno wyniki badań naukowych, jak i obserwacje czerpane 
bezpośrednio z życia oraz wypowiedzi osób uzależnionych.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

– 55 – 

 



25. Piątek, T. : Miasto Ł. – Warszawa : W.A.B., 2012 
 
„Na każde niedzielne nabożeństwo T. zabiera ze sobą... gumowego prosiaczka. Przed laty ukradł go koleżance z pracy. 
Kobieta wkrótce zniknęła z jego życia, ale on zrozumiał, że okradł samego Boga. Teraz ma nadzieję, że pewnego dnia uda 
mu się naprawić swój błąd i zwrócić zabawkę. T. mieszka żoną H. i przybranym synem M. w zrujnowanej kamienicy,  
a kradzież gumowej zabawki nie jest jedynym błędem, który obciąża jego sumienie. Alkoholik i narkoman, człowiek,  
który przez wiele lat niszczył życie najbliższych, T. próbuje zrzucić z siebie bagaż uzależnienia i okrucieństwa. Tymczasem  
w kamienicy nadchodzą wielkie zmiany. Budynek został objęty programem „rewitalizacji" i kolejni mieszkańcy zmuszani są 
do wyprowadzki. T. wraz z rodziną zostaje w pustoszejącym domu z pytaniami, na które musi znaleźć odpowiedź.  
Być może odkryje, że ani w domu, ani w życiu nie jest sam... Wyginając słowa, dręcząc polską frazeologię i składnię, autor 
Miasta Ł. stara się przedrzeć przez fałsz języka i rzeczywistości.” 
 

26. Porozmawiajmy o … Narkotyki. – Poznań, Ibis, 2009 
 
„Książka z serii Porozmawiajmy o…, poruszająca trudne tematy z jakimi młodzi ludzie spotykają się na co dzień. Zawiera 
przydatne informacje i porady, jak walczyć z problemem uzależnienia od narkotyków. Przybliża Czytelnikowi zagadnienie 
uzależnienia, reakcji organizmu na zażywanie narkotyków oraz walki z tym niszczącym organizm nałogiem.” 

 
27. Rogal, H. : Moja córka narkomanka. – Warszawa : Lissner Studio, 2013 
 
„My - terapeuci, specjaliści terapii uzależnień, psycholodzy i inni `pomagacze`, próbujemy towarzyszyć rodzicom  
w koszmarnej drodze przez uzależnienie dziecka. Dziecko zatracające się w beznadziei uzależnienia to najtrudniejszy 
towarzysz naszego życia. Czy możemy wyobrazić sobie, co wtedy można czuć? Co dzieje się w głowach i sercach 
kochających? Moim zadanie - nie. To im - bliskim należy oddać głos.” 

 
28. Rosiek, B. : Ćpunka. - Warszawa : Matwit Druk, 2013 
 
„Najnowsza powieść Barbary Rosiek o dziewczynce, nastolatce, kobiecie? Kim jest Anka? Jedną z nas, Was, koleżanką Twojej 
córki. W jednej bolesnej chwili staje się Ćpunką. Czy ktoś jej pomoże? Czy ktoś ją dostrzeże? Czy jest dla niej nadzieja? 
Bolesna, prawdziwa i poruszająca powieść o życiu współczesnej młodzieży. Pamiętnik narkomanki osadzony w nowej 
rzeczywistości - dopalaczy, pigułek gwałtu, HIC i HCV. 
Mam dopiero 16 lat, jestem ćpunką, mam lęki. 
Może by znalazł się ktoś, kto by mnie wysłuchał? 
Bo mimo introwertyzmu przebiega przeze mnie dreszcz okrutnej samotności.” 

 
29. Rosiek, B. : Kokaina. – Warszawa : Matwit Druk, 2011 
 
„Książka wprowadza czytelnika w brutalny świat nałogu świat rządzący się swoimi prawami, gdzie ciało staje się towarem,  
za który można kupić upragnioną działkę świat pozbawiony miłości i zrozumienia.” 
 

30. Uwaga narkotyki : materiały informacyjne dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. - Pułtusk  : 
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora [etc., 2007] 

 
„Opracowanie zawiera charakterystykę poszczególnych narkotyków, ich wpływ na zachowanie i zdrowie człowieka, 
informacje umożliwiające rozpoznawania zachowań osób znajdujących się pod wpływem narkotyków. Opracowanie 
wzbogacone jest w zestawienie literatury, która może być przydatna w pracy nauczyciela i pedagoga. Publikacja wydana 
wspólnie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.” 

 
31. Wiśniewska, I. : Nocny motyl. – Radom : Lucky, 2013 
 
„Od dzieciństwa nazywali ją księżniczką. Była najpiękniejsza w całym mieście. Bogata, mądra i otoczona przyjaciółmi. 
Podpisała kontrakt i zobaczyła, jak naprawdę wygląda życie modelki. Jaką cenę trzeba zapłacić, by być na szczycie  
i jednocześnie się na nim utrzymać? Jak poradzić sobie w świecie gdzie królują nocne kluby, narkotyki i moda? A może spaść 
na samo dno? W tej książce marzenia ścierają się z rzeczywistością. Każda nastolatka powinna ją przeczytać, by zrozumieć, 
ile trzeba poświęcić, aby znaleźć się na okładkach najlepszych pism i spróbować pozostać sobą.” 
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32. Wojny narkotykowe : doniesienia z pola walki. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011 
 
„Czarne getta Nowego Jorku i afgańskie pola makowe, masowe imprezy techno w Berlinie i kolumbijskie plantacje koki – to 
najczęstsze skojarzenia z globalnym biznesem narkotykowym. Medialne newsy i Policjanci z Miami zbudowały mit 
przestępczej sieci, w której źródła zła leżą w egzotycznych „jądrach ciemności”. Narkomania, wojny gangów i demoralizacji 
młodzieży to plagi Kolumbii, Meksyku, Afganistanu, Tajlandii czy Rosji. Artur Domosławski, Wojciech Jagielski, Adam 
Leszczyński, Jan Smoleński, Wiktor Osiatyński, Rubém Cesar Fernandes, Joanne Csete pokazują społeczne i polityczne 
konteksty globalnego narkobiznesu. Opowiadają o tym, jak brutalna represja zastępuje rozsądną terapię, a ściganie widm – 
walkę z realnym problemem. Fronty morderczej „wojny z narkotykami” to obszary nieopisanej nierówności, wykluczenia, 
biedy i przemocy. Wojny narkotykowe. Doniesienia z pola walki to opowieść reporterów, ekspertów, pisarzy i działaczy 
społecznych z różnych stron świata o tym, jak w imię politycznych i mafijnych interesów ginie podmiotowość ofiar, dobro 
uzależnionych i społeczna racjonalność.” 

 
33. Wokół pigułki gwałtu / red. P.T. Nowakowski. – Warszawa : PTS, 2011 
 
„Książka pt. „Wokół pigułki gwałtu” jest jedną z trzech publikacji w ramach serii „Niebezpieczne substancje”. Choć podjęta 
na jej łamach problematyka jest potencjalnie bardzo aktualna i dość nośna medialnie, to raczej sporadycznie jesteśmy 
informowani przez środki masowego przekazu o nadużyciach związanych z substancjami kryjącymi się pod nazwą „pigułka 
gwałtu”, zwłaszcza w porównaniu z pojawiającymi się w przestrzeni mediów relacjami na temat dwóch pozostałych 
kategorii środków omawianych we wspomnianej serii, czyli dopalaczy (sprawa dotyczy przede wszystkim okresu ostatnich 
czterech lat) oraz produktów leczniczych (stanowiących zagrożenie w sytuacji, gdy są niewłaściwie stosowane). Być może 
przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż do użycia związków chemicznych określanych mianem pigułki gwałtu dochodzi 
nieporównywalnie rzadziej niż ma to miejsce w pozostałych dwóch przypadkach.” 

 
34. Zięba, H.R, Ball, S. : Stop dopalaczom. – Warszawa : Medyk, 2014 
 
„Książka zawiera krótką charakterystykę biochemiczną i toksykologiczną najbardziej znanych substancji psychoaktywnych 
obecnych w komercyjnych mieszankach; zwięzłą analizę problemów psychicznych i społecznych związanych  
z rozprowadzaniem dopalaczy; zachowania nastolatków i charakterystykę grup społecznych najbardziej narażonych  
na kontakt i uzależnienie od dopalaczy; podstawowe dane z zakresu problemów legislacyjnych w walce z dopalaczami.” 
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