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Warto przeczytać – 

Nowości Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 

 

W ostatnim okresie Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej im. Kardynała Augusta Hlonda opublikowało następujące książki: 

Dorota Luber 

ANTROPOLOGIA DARU. MAŁŻEŃSTWO – RODZINA – WYCHO-

WANIE. Mysłowice 2008, ss. 369 

Autorka podjęła się opisu problematyki i implikacji pedagogicznych więzi 

małżeńskich w ujęciu Jana Pawła II, co było reakcją na narastające zjawiska 

dezorganizujące funkcjonowanie rodziny i przebieg procesu wychowania. Zali-

czono tutaj: relatywizm wartości, degradację autorytetów, konsumizm, „wolne 

związki”, związki homoseksualne. 

Książka składa się z czterech rozdziałów: 

– Antropologiczny kontekst usytuowania więzi małżeńskiej w ujęciu Jana 

Pawła II; 

– Więź małżeńska jako proces osobowego obdarowania w koncepcji Jana 

Pawła II; 

– Aksjonormatywne determinanty więzi małżeńskiej; 

– Pedagogiczne implikacje więzi małżeńskiej – procesu osobowego obdaro-

wania. 

Piotr T. Nowakowski (red.) 

SEKTY JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNOŚCI. Mysłowice 2008, ss. 196 

Sekty, nowe ruchy religijne, grupy psychomanipulacyjne, organizacje pseu-

doreligijne, psychokultury czy kulty. Problematyka samej książki ze względu 

na swą specyfikę ma charakter interdyscyplinarny. Składa się z 21 rozdziałów. 

Publikacja ta pogłębia temat, jednak go nie wyczerpuje ze względu na dyna-

miczny i ewoluujący charakter kontrowersyjnych zjawisk z pogranicza religij-

ności. 

Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała (red.) 

WYRAZIĆ I ODNALEŹĆ SIEBIE, CZYLI O SZTUCE, EKSPRESJI, 

EDUKACJI I ARTETERAPII. Mysłowice 2008, ss. 408 

Tom, który trafia w ręce czytelników, jest już szóstym monograficznym 

opracowaniem gromadzącym artykuły poświęcone wszystkim aspektom two-

rzenia i ekspresyjnego wyrażania siebie. 

Wyłania się z tej narracji optyka patrzenia na ekspresję jako źródło kształto-

wania bogactwa doświadczenia i przeżywania świata, zarówno tego, który jest 

obrazem makrokosmosu, jak i będącego mikrokosmosem ludzkiej osobowości 

i wrażliwości. 
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Całość podzielona jest na cztery części. Oto tytuły: 

– O dzieciństwie, dziecku, poznawaniu i tworzeniu; 

– O dramie, teatrze, kreacji i graniu ról; 

– O sławie, literaturze i intersemiotyce; 

– O uczeniu się tworzenia, edukacji artystycznej i terapii przez sztukę. 

Małgorzata Mnich, Alina Budniak, Gabriela Paprotna (red.) 

WOKÓŁ PROBLEMÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO NA-

UCZYCIELI. Mysłowice 2008, ss. 222 

W procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych ważne miejsce przypada 

studiom podyplomowym. W ostatnich latach wzrosło ich znaczenie. Studia te 

przyczyniają się do wzrostu poziomu przygotowania zawodowego. 

Opracowanie podzielone zostało na dwie części. 

Pierwsza część Współczesne tendencje w kształceniu nauczycieli (8 tekstów) 

zawiera teksty traktujące o roli studiów podyplomowych w procesie autoedu-

kacji i kierowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Druga część Studia podyplomowe w kształtowaniu kompetencji zawodowych 

nauczycieli (13 opracowań) ukazuje istotną funkcję kształcenia podyplomowe-

go, co związane jest z potrzebą poszukiwania różnych form uzupełniania wie-

dzy i kształtowania nowych umiejętności. 

Andrzej Machowski 

ZAGROŻENIA BIOTERRORYZMEM.  

DYDAKTYCZNO-PREWENCYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZ-

PIECZEŃSTWEM SPOŁECZNYM. Mysłowice 2008, ss. 182 

Praca uzmysławia Czytelnikowi, jakie mogą być skutki ewentualnego zagro-

żenia w sektorze żywnościowym. W pracy posłużono się techniką analizy do-

kumentów (historyczną, literacką i jakościową), polegającą na interpretacji 

danych zawartych w dokumentach. 

Terroryzm jest najbardziej płynnym i dynamicznym zjawiskiem politycznym 

współczesnego świata, podlegającym stałej ewolucji i przybierającym coraz to 

nowe formy. Jedną z takich form jest terroryzm biologiczny, rozumiany 

zwłaszcza przez wojskowych specjalistów jako terroryzm przy użyciu broni 

masowego rażenia. 

Autor definiuje pojęcie terroryzmu, ewolucję zjawiska i wpływ na życie spo-

łeczne. Pokazał genezę powstania i użycia broni biologicznej, wykazując jej 

nieobliczalne zagrożenie. Omówił instytucje państwowe biorące udział w dzia-

łaniach na wypadek zagrożeń bioterrorystycznych. 

Praca bardzo interesująca, „podbudowana” aktami międzynarodowego i pol-

skiego prawa związanymi z ochroną przed bronią biologiczną. 

Lucyna Frąckiewicz (red.) 

PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH. Warszawa 2008, ss. 274 

Publikacja przygotowana w ramach serii „Studia i Monografia” Instytutu Pra-

cy i Spraw Socjalnych i współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
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Województwa Śląskiego oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną 

w Mysłowicach. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jako podstawowe zadanie 

współcześnie pojmowanej polityki społecznej, stanowi główne motto tej pracy. 

Niemożliwe jest ukazanie wszystkich aspektów tego złożonego zjawiska, 

obejmującego zagadnienia prawne, medyczne, socjologiczne, ekonomiczne, 

edukacyjne, psychologiczne, organizacyjne i inne. 

W pracy ukazano różnorodne kwestie kształtujące wykluczenie społeczne 

i wskazano na środki, które powinny kształtować wzrost aktywności społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Odbiorcami rekomendowanych książek, które ukazały się w oficynie wydaw-

niczej GWSP w 2008 roku, powinny być władze centralne i samorządowe róż-

nych szczebli, politycy, wizytatorzy, dyrektorzy, nauczyciele, a także studenci 

kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych. 

Przyjemnej lektury
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