
KATALOG  WYDAWNICTW  1992 – 2015 

 

2015 

Informator na rok szkolny 2015/2016 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2015. - ISBN 

978-83-89560-61-2. 
Oferta doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2015/2016. 

  

Mały elementarz bezpieczeństwa / oprac. tekstów Wydział Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w konsult. z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie 

Wielkopolskim i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Wyd. 4, 2015. - ISBN 

978-83-89560-60-5. 

2014 

Informator na rok szkolny 2014/2015 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2014. - ISBN 

978-83-89560-58-2. 
Oferta doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2014/2015. 

Mały elementarz bezpieczeństwa / oprac. tekstów Wydział Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w konsult. z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie 

Wielkopolskim, Wyd. 3, 2014. ISBN 978-83-89560-57-5. 

  

Syberia – podróż w nieznane. Historie ocalałych z zesłania / red. Jerzy Kaliszan, 2014. 

ISBN 978-83-89560-59-9. 

  

  

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Leonarda Nowaka i Anatola 

Skrypko, 2014. ISBN 978-83-89560-56-8. 

 

2013 

 
Informator na rok szkolny 2013/2014 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2013. - ISBN 

978-83-89560-55-1. 

Oferta doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2013/2014. 

  

Mały elementarz bezpieczeństwa / oprac. tekstów Wydział Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w konsult. z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie 

Wielkopolskim, Wyd. 2, 2013. ISBN 978-83-89560-54-4. 
 

2012 
 

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim / oprac. Hanna Ciepiela, 

Małgorzata Czapska, Krystyna Krzywak, 2012 

 



Bibliotekarstwo / red. techn. Marta Helman, 2012 

Z. 3: Tarnowska Mariola: Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Pedagogicznej 

w Gorzowie Wielkopolskim, 2012 

 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. Wyd. 

3, 2012. - ISBN 978-83-89560-51-3. 
Książka ukazuje związek literatury, zwłaszcza poezji, z malarstwem. 

  

 Informator na rok szkolny 2012/2013 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2012. - 

ISBN 978-83-89560-49-6. 
Oferta doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2012/2013. 

  

Lubuskie przyjazne klimatowi. Projekt zrealizowany w ramach Programu Szkoły dla 

Ekorozwoju / materiał zebrała Krystyna Kaleta, 2012. - ISBN 978-83-89560-52-0. 

 

2011 

Bibliotekarstwo/  red. techn. Eliza Paternowska, 2011 

Z.2: Paternowska Eliza, Targońska Magdalena Anna: Ocenianie: bibliografia w wyborze 

za lata 1999-2010, 2011. 

  

Gorzowskie szkoły pełne energii. Projekt zrealizowany w ramach Programu Szkoły dla 

Ekorozwoju Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Konspekty zajęć. / materiały zebrała 

Krystyna Kaleta, 2011. - ISBN 978-83-89560-46-9. 

  

Informator na rok szkolny 2011/2012 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2011. - ISBN 

978-83-89560-47-6. 
Oferta doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2011/2012. 

 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku 2011 / materiały zebrała i oprac. Dorota Dąbrowska  

 

2010 
 

20 lat Koła Związków Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim / wybór mater. i oprac. 

Renata Galant i inn., 2009. ISBN 978-83-89560-38-4 

 

Biblioterapia szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli województwa 

lubuskiego. Materiały szkoleniowe / materiały zebr. Krystyna Krzywak, 2009 
 

Informator na rok szkolny 2009/2010 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2009. ISBN 

978-83-89560-34-6 
Oferta doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2009/2010 

 



Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie. Filii Wojewódzkiego Ośrodka 

metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim / oprac. Arletta Palmowska, Barbara Tymszan, 

Radosław Wróblewski, 2009. 
 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Materiały 

z konferencji naukowej zorganizowanej w Gościmiu 1-2 października 2009 / red. Ewa 

Kraszewska, 2009. ISBN 978-83-89560-39-1 
 

XVI [Szesnasty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej. 

Gorzów 2009: informator / oprac. Magdalena Pera-Logdańska, 2009 
 

Z dziejów Gorzowa Wielkopolskiego (1945-2007). / pod red. Tomasza Jurka i Hieronima 

Szczegóły, 2009.  

Tom I Życie społeczno-polityczne, 2009, ISBN 978-83-89560-32-2 
 

2009 
 

XV [Piętnasty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej: 

Gorzów 2008: spotkanie laureatów: informator / [oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2008  
 

Czubakowski Zdzisław: Od Baranowicz przez wołogodzką tajgę i południowy Kazachstan 

do Gorzowa Wielkopolskiego: cząstka życia Zdzisława Czubakowskiego (od lipca 1938 roku 

do 30 kwietnia 2006 roku) / [red. Ewa Kraszewska], 2008 
Życiorys Z. Czubakowskiego przedstawiony jako część polskiej historii: od Legionów 

Piłsudskiego po zapomniane już dziś, a uprawiane w PRL-u wyjazdy turystyczno-handlowe 

dla ratowania budżetów. Jest w nim wiele przejść okrutnych, szczególnie w przeżyciach 

sybirackich, i jest siła człowieka, który chce przetrwać. 

 

Dutkiewicz Jerzy , Stępkowska Jolanta: Wychowanie w duchu patriotyzmu: program 

edukacyjny dla gimnazjum, [2008] 
 

Dziedzictwo kulturowe. Jak ożywić szkolny ruch artystyczny. Materiały z konferencji 

zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 12 kwietnia 

2008 r. / oprac. Jadwiga Kowaleczko, 2008.ISBN 978-83-89560-33-9 
 

Informator na rok 2008/2009 / [oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan], 2008. ISBN 978-83-

89560-31-5 
 

Makuszyński Kornel: Jak ja to widzę: felietony teatralne z lat 1920 – 1928 / zebr. i oprac. 

Mirosława Kozłowska; red. Jerzy Kaliszan, Ewa Kraszewska, 2004 

T. 2: 1923-1924, 2008. ISBN 978-83-89560-29-2 
 

To już piętnaście lat … Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej Gorzów 1994 – 2008 / [wybór materiałów i oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2008. 

ISBN 978-83-89560-30-8 
 



2008 
 

XV [Piętnasty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej: 

Gorzów 2008: spotkanie laureatów: informator / [oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2008  
 

Czubakowski Zdzisław: Od Baranowicz przez wołogodzką tajgę i południowy Kazachstan 

do Gorzowa Wielkopolskiego: cząstka życia Zdzisława Czubakowskiego (od lipca 1938 roku 

do 30 kwietnia 2006 roku) / [red. Ewa Kraszewska], 2008 
Życiorys Z. Czubakowskiego przedstawiony jako część polskiej historii: od Legionów 

Piłsudskiego po zapomniane już dziś, a uprawiane w PRL-u wyjazdy turystyczno-handlowe 

dla ratowania budżetów. Jest w nim wiele przejść okrutnych, szczególnie w przeżyciach 

sybirackich, i jest siła człowieka, który chce przetrwać. 

 

Dutkiewicz Jerzy , Stępkowska Jolanta: Wychowanie w duchu patriotyzmu: program 

edukacyjny dla gimnazjum, [2008] 
 

Dziedzictwo kulturowe. Jak ożywić szkolny ruch artystyczny. Materiały z konferencji 

zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 12 kwietnia 

2008 r. / oprac. Jadwiga Kowaleczko, 2008.ISBN 978-83-89560-33-9 
 

Informator na rok 2008/2009 / [oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan], 2008. ISBN 978-83-

89560-31-5 
 

Makuszyński Kornel: Jak ja to widzę: felietony teatralne z lat 1920 – 1928 / zebr. i oprac. 

Mirosława Kozłowska; red. Jerzy Kaliszan, Ewa Kraszewska, 2004 

T. 2: 1923-1924, 2008. ISBN 978-83-89560-29-2 
 

To już piętnaście lat … Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej Gorzów 1994 – 2008 / [wybór materiałów i oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2008. 

ISBN 978-83-89560-30-8 
 

2007 
 

50 [Pięćdziesiąt] lat Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. / [oprac. Joanna 

Rosińska-Kusz; współpr. Krystyna Dąbrowska, Janusz Kwietniewski], 2007. ISBN 978-

83-89560-23-0 
Wspomnienia absolwentów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych. 

 

55 [pięćdziesiąt pięć] lat Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim / 

[oprac. Hanna Ciepiela, Antoni Szczęsnulewicz, Barbara Tymszan], 2007 
Krótka historia Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Autyzm pisany miłością: relacje rodziców i terapeutów / [oprac. Ewa Przybylska], 2007. 

ISBN 978-83-89560-22-3 
Publikacja ma za zadanie ukazanie problemu autyzmu z perspektywy rodziców. 

 



Igielska Beata: Między ziemią a niebem, 2007. ISBN 978-83-89560-24-7 
Tomik poezji. 

 

Informator 2007/2008 / [oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan], 2007. ISBN 83-89560-26-1 
 

Klaus Rafał, Lemieszewski Łukasz: Systemy operacyjne: cykl wykładów, 2007. ISBN 978-

83-89560-19-3 

Pałychata Józef: Wiersze, 2007. ISBN 978-83-89560-20-9 
 

Prace Gorzowskiego Stowarzyszenia Naukowego /[kol. red. Marcin Cywiński, Agnieszka 

Niekrewicz, Jerzy Rossa], 2007 

[Nr] 1 (2007). ISBN 978-83-89560-21-6 
 

Szczęsnulewicz Antoni: Gorzowianie z cenzusem naukowym, Wyd. nowe, 2007. ISBN 978-

83-89560-18-6 

XIV [Czternasty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Gorzów 2007”: informator / [oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2007 

2006 
 

Dziadkowie: IV Międzynarodowy Konkurs Twórczości Dziecięcej 2006, 2006. ISBN 83-

89560-15-1 
Prace literackie i plastyczne uczniów szkół podstawowych z międzynarodowego konkursu 

poświęconego rodzinie. 

 

Przybylska Ewa: Aby nasze dzieci poprawnie mówiły: zabawy usprawniające aparat 

artykulacyjny u dzieci, 2006. ISBN 83-89560-16-X 
Publikacja zawiera informacje dotyczące rozwoju mowy dziecka i czynników, od których 

rozwój mowy jest zależny. Główna część to bajeczki, które pomogą małym dzieciom 

usprawniać aparat artykulacyjny. Powstały one na zajęciach autorki ze studentami 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. 

 

Przybylska Ewa: Rymowane rysunki, 2006 
Książeczka przeznaczona jest dla rodziców, którzy mają dzieci z zaburzoną pamięcią 

słuchową i obniżoną sprawnością grafomotoryczną. 

 

Wychowanie Fizyczne 

Z. 1: Molski Dariusz: Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu gier sportowych: (piłka ręczna, 

koszykówka, siatkówka, piłka nożna), 2006 
 

Informator 2006/2007 / [oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan], 2006. ISBN 83-89560-17-8 
Wykaz studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, 

warsztatów i seminariów organizowanych przez Ośrodek w roku 2006/2007. 

 



Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego 

na rok szkolny 2006/2007 / [oprac. zespół wizytatorów pod kierun. Jana Butryma], 2006. 

ISBN 83-89560-12-7 
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku 2007 / [red. Jadwiga Kowaleczko, Artur Beling], 2006  
 

XIII [Trzynasty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

Gorzów 2006: informator / [oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2006  
 

Hrybacz Janusz: Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej, Wyd. 2 popr. 

i uzup., 2006. ISBN 83-89560-13-5 
Monografia wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej. Publikacja składa się z dwóch 

części. Pierwsza ma charakter osobisty – zawiera wspomnienia oparte na dokonywanych 

w tamtym czasie zapiskach. Część druga rozwija hasła problemowe, opracowane 

na podstawie różnych źródeł. Wydanie poprawione i uzupełnione. 

 

Katalog VIII Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych, Gorzów Wlkp. 20 – 21 

kwietnia 2006 / oprac. Małgorzata Czapska, 2006 

 

2005  
 

Bibliotekarstwo. Zeszyty Metodyczne, 2005  

Z. 1:Barbara Pawlak: Bibliografia publikacji z zakresu problematyki czytelnictwa dzieci 

i młodzieży z lat 1986 – 2004, 2005 
 

Biuletyn Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Autystycznych nr 13, 2005  
 

Edukacja regionalna / red. Anna Makowska-Cieleń, 1998 – 2005 

Z. 2: Wigilia w mojej rodzinie: materiały pokonkursowe / oprac. Anna Makowska-Cieleń, 

Dorota Janiszewska, 2005 
Prace pokonkursowe uczniów szkół podstawowych i ponadpostawowych o wieczerzy 

wigilijnej w domach na terenie Ziemi Gorzowskiej, gdzie przemieszały się elementy 

kulturowe tradycji, obyczajowości i obrzędowości różnych regionów. 

 

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego 

na rok szkolny 2005/2006 /oprac. Grażyna Lindner-Cegieła, 2005. ISBN 83-89560-07-0 
Informator przedstawia zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych, wykaz szkół 

ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych, wzór podania o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

Informator na rok szkolny 2005/2006 / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, Elżbieta 

Rostkowska, 2005. ISBN 83-89560-11-9 
Wykaz studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, 

warsztatów i seminariów organizowanych przez Ośrodek w roku 2005/2006.  

 



Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku 2006 /[red. Jadwiga Kowaleczko], 2005 
 

Informator XII Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Gorzów 2005 / 

oprac. Jadwiga Kowaleczko, 2005 
Prezentacja zespołów oraz program Festiwalu.  

 

Katalog VII Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 22 – 23 

kwietnia 2005 r. /oprac. Małgorzata Czapska, 2005 
Katalog zawiera program targów, zaplanowane konferencje, spis wydawnictw biorących 

w nich udział. 

 

Klatta Piotr: Przewodnik do ćwiczeń z komunikacji społecznej, 2005 
 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

lubuskiego: informator na rok szkolny 2005/2006 / red. Halina Uchto, 2005 

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

lubuskiego: informator na rok szkolny 2004/2005 : podsumowanie / red. Halina Uchto, 

2005 
 

Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość: XXVIII Ogólnopolski Konkurs 

Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej: wystawa pokonkursowa; Muzeum 

Lubuskie im. J. Dekerta - Oddział Muzeum Warty „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. 

październik – listopad 2005 / [red. Jadwiga Kowaleczko, Danuta Przybysz], 2005  
 

Kształcenie specjalne /Pracownia Psychoedukacji i Wychowania, 2002 – 2005 

Z. 2: Ryłko Maria: Program nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej 

specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2005 
W treściach nauczania uwzględniono materiał dla dwuletniej i trzyletniej szkoły zawodowej: 

liczby i wyrażenia, funkcje, planimetrię, stereometrię oraz zastosowanie danych 

statystycznych. 

Z. 3: Sobczak Barbara: Moje spotkania z książką scenariusze zajęć / red. Hanna Ciepiela, 

Ewa Kraszewska, 2005  
Publikacja zainspirowana akcją "Cała Polska czyta dzieciom" zawiera scenariusze zajęć 

oparte na motywach Jaś i Małgosia. 

Z. 4: Kosowska Dorota: Program edukacji ekologicznej dla zespołu edukacyjno – 

terapeutycznego w gimnazjum, 2005 
Publikacja przedstawia cele edukacyjno – wychowawcze w edukacji ekologicznej, program 

edukacji ekologicznej i zasady jego realizacji oraz propozycje oceny osiągnięć ucznia 

i ewaluację programu. 

 

Można im pomóc / Zespół Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp., 2001 – 2005 

Z. 10: Eksperyment diagnozujący możliwości uczenia się dzieci oparty na metodzie 

N. Kogana / Małgorzata Moczulska, 2005 



Publikacja przedstawia metodykę Kogana, jako przykład eksperymentu badającego 

nauczalność. Zawiera arkusz obserwacyjny eksperymentu, interpretację wyników, tablice 

i karty niezbędne do interpretacji wyników. 

 

Lubuski Biuletyn Oświatowy : miesięcznik oświaty lubuskiej / red. zespół: Jerzy Kaliszan 

(red. nacz.), Ewa Kraszewska, Elżbieta Skorupska-Raczyńska; współpracują: Jan 

Butrym, Małgorzata Czapska, Barbara Klimanowska, Jadwiga Kowaleczko, 2002 - 

2005. ISSN 1640-9876 
Pismo o charakterze informacyjnym. Zamieszcza materiały ilustrujące przemiany w polskiej 

edukacji, zmiany w prawie oświatowym, informacje dotyczące funkcjonowania oświaty 

lubuskiej. Stałe działy: Kuratorium Oświaty informuje; W nowej szkole, Prawo w oświacie; 

W kręgu szkolnej kultury; Noty. Komunikaty; Kronika oświatowa. 

 

Słowem związani : I Nauczycielski Konkurs Literacki "O Złote Pióro Gąsiora" : Grupa 

Literacka "Wiązadło" /red. Hanna Kaup, 2005. ISBN 83-89560-09-7 
Zbiór poezji nauczycieli. 

 

Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego: materiały konferencji zorganizowanej 

przez ZKS nr 1 23 – 24 października 2003 r., Gorzów Wielkopolski / materiały zebrała 

Krystyna Kaleta; red. Ewa Kraszewska, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2005. ISBN 89-

560-10-0  
Zawiera m.in.: A. Chmielewska: Psycho-emocjonalne problemy dzieci niepełnosprawnych 

intelektualniej możliwości ich przezwyciężania; A. Kobus: Metody komunikacji alternatywnej; 

B. Bieńkowska-Blatkiewicz: Muzykoterapia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 

 

Zakrzewski Henryk: Katyń, 2005 
Publikacja zawiera informacje dotyczące obozu jenieckiego w Katyniu. 

 

Zielone ptaki : Stowarzyszenie Wskrzeszonych Poetów / red. Grażyna Moroz, 2005. ISBN 

83-89560-08-9 
Tomik poezji uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych, I Liceum Ogólnokształcącego, 

II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, członków koła literackiego 

pod nazwą Stowarzyszenie Wskrzeszonych Poetów. Prezentowane tutaj wiersze 

są świadectwem przeżyć młodego pokolenia, które odkryło magiczny świat poezji oraz 

własnych doznań i zapragnęło go dopełnić własną wrażliwością. 

 

2004 
 

Biuletyn Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Autystycznych nr 10, 2004  
 

Dziedzictwo kulturowe: edukacja kulturalna i ruch artystyczny: materiały z konferencji 

zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 14 grudnia 

2002 r. / mater. zebr. Jadwiga Kowaleczko; red. Hanna Ciepiela, Ewa Kraszewska, 

2004. ISBN 83-89-560-04-6 
Publikacja poświęcona edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w regionie gorzowskim 

z uwzględnieniem wychowania muzycznego, edukacji estetycznej, teatralnej i regionalnej. 

 



I wciąż wracamy do siebie... : czwarty tom poezji uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 

w Gorzowie Wlkp. / red. Krystyna Dąbrowska; wybór tekstów Krystyna Dąbrowska, 

Renata Helak, 2004. ISBN 83-86710-08-X 
 

III [Trzeci] Międzynarodowy Konkurs Twórczości Dziecięcej 2004: "Tatuś" / red. Ewa 

Kraszewska, 2004. ISBN 83-89560-00-3 
Wybór nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich i plastycznych z konkursu 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 w Gorzowie Wlkp. 

 

Informator 2004/2005 / [oprac. Anna Buczak , Jerzy Kaliszan, Elżbieta Rostkowska], 

2004. ISBN 83-89560-01-1 
 

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego 

na rok szkolny 2004/2005 /[oprac. Grażyna Lindner-Cegieła],2004. ISBN 83-86710-99-3 

* 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 2004/2005 i w I sem r. szk. 2005/2006 / [red. Jadwiga 

Kowaleczko], 2004 
 

Katalog VI Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 23 – 24 kwietnia 

2004 r. /oprac. Małgorzata Czapska, 2004 
 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

lubuskiego: informator na rok szkolny 2004/2005 / red. Halina Uchto, 2004 
 

Makuszyński Kornel: Jak ja to widzę: felietony teatralne z lat 1920 – 1928 / zebr. i oprac. 

Mirosława Kozłowska; red. Jerzy Kaliszan, Ewa Kraszewska, 2004 

T. 1: 1920-1922, 2004. ISBN 83-86710-95-0 
Wybór felietonów publikowanych w latach 1920 – 1922 na łamach Rzeczpospolitej 

i Warszawianki. W publikacji pominięto sygnowane przez autora notatki i krótkie 

sprawozdania o charakterze informacyjnym. Zachowane tytuły nadane przez Makuszyńskiego 

oraz podane przez niego informacje o przedstawieniu. Uwspółcześniono pisownię i tam, gdzie 

było to niezbędne ze względu na czytelność tekstu – poprawiono interpunkcję, starając się 

jednak zachować specyficzną składnię i interpunkcję. Podpisy pod felietonami umieszczono 

tylko wówczas, kiedy autor sygnował je inicjałami. 

T. 2: 1923-1924, 2008. ISBN 978-83-89560-29-2 

T. 3: 1925-1928, 2010. ISBN 978-83-89560-35-3 
 

Można im pomóc / Zespół Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp., 2001 – 2005 

Z. 9: Warsztaty rozwijające obraz własnej osoby i umiejętności interpersonalne młodzieży / 

Beata Ignatowicz, Małgorzata Moczulska, 2004 

 

Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami 

województwa lubuskiego /[oprac. zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wlkp.], 2004 



 

Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży wiejskiej. Lubuskie Forum na rzecz przeciwdziałania 

patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej: materiały z konferencji, Kalsk 

k. Sulechowa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2 – 3 grudnia 2003 / [materiały 

zebr. Jolanta Nieścierewska], 2004. ISBN 83-89560-03-8 
 

XI [Dziewiąty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Gorzów 2004”: informator / [red. Jadwiga Kowaleczko], 2004  
 

2003 
 

Agresja i przemoc w szkole: II Gorzowskie Forum na rzecz przeciwdziałania zjawiskom 

patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży: materiały, 2003 
 

Barwy światła: poetycki debiut uczniów Gimnazjum im. Władysława Jagiełły 

w Skwierzynie, 2003. ISBN 83-86710-91-8 
 

Hrybacz Jerzy, Żurawiecka-HrybaczKrystyna: Podstawy rachunkowości: zbiór zadań 

z przykładami rozwiązań, Wyd. 4., 2003. ISBN 83-86710-87-X 
 

Informator 2003/2004 / [oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, Elżbieta Rostkowska], 

2003. ISBN 83-86710-96-9 

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego 

na rok szkolny 2003/2004. ISBN 83-86710-88-8 
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 2003/2004 / [red. Jadwiga Kowaleczko],2003  
 

Katalog V Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 16 – 17 maja 

2003r ./oprac. Małgorzata Czapska, 2003 
 

Klatta Piotr: Przewodnik do ćwiczeń z komunikacji społecznej, Wyd. 2 popr., 2003  

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

lubuskiego: informator na rok szkolny 2003/2004 / red. Halina Uchto, 2003 
 

Kształcenie informatyków a rynek pracy w lubusko-brandenburskim regionie 

przygranicznym : materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej 

przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. 5 marca 2003 r. / 

red. Ewa Kraszewska, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2003. ISBN 83-86710-89-6 
Zawiera m.in.: E. Janiszewski: Kształcenie informatyków na poziomie wyższym 

w województwie lubuskim; H. Vierhaus: Kształcenie informatyków : dla regionu 

czy dla świata?; Z. Skowroński, P. Bubacz: Oferta edukacyjna Wydziału Elektrotechniki, 

Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w dziedzinie informatyki 

dla potrzeb pogranicza polsko-niemieckiego; N. Bracka: Oczekiwania niemieckich i polskich 

pracodawców – kształcenie informatyczne oraz strategie rozwoju wspólnego rynku pracy 

w regionie przygranicznym. 



 

Mały elementarz bezpieczeństwa / [oprac. tekstów Wydział Prewencji Komendy 

Wojewódzkiej Policji; w konsult. Z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym 

w Gorzowie Wielkopolskim], 2003. ISBN 83-86710-73-X 
 

Pikuła Piotr: Bo najważniejszy jest, 2003. ISBN 83-86710-90-X 

* 

Przyśpiewki ludowe z repertuaru „Małych Gorzowiaków” / wybór i oprac. Maria 

i Krzysztof Szupilukowie, 2003. ISBN 83-86710-97-7 
 

Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego : materiały z konferencji 

Lubuskie forum na rzecz przeciwdziałania patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży 

województwa lubuskiego, Gorzów Wlkp., 14 kwietnia 2003 roku / materiały zebr. Jolanta 

Nieścierewska; red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2003. ISBN 86-710-93-4 
Materiały pokonferencyjne przedstawiające rolę szkoły i placówek oświatowo-

wychowawczych oraz przykłady działań na rzecz przeciwdziałania patologii społecznej. 

 

To już dziesięć lat … Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej Gorzów 1994 – 2003 / [wybór materiałów i oprac. Jadwiga Kowaleczko], 2003. 

ISBN 83-86710-92-6 
 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 1992 –

 2003 / [oprac. Małgorzata Czapska], 2003 
 

X [Dziesiąty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Gorzów 2003”: informator /red. Jadwiga Kowaleczko, 2003  
 

Zjednoczona Europa szansą edukacyjną dla młodzieży : materiały konferencji 

zorganizowanej 21 – 22 maja 2003 r. przez Lubuskie Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wlkp. / mater. zebr. Barbara Klimanowska; red. Hanna Ciepiela, Ewa 

Kraszewska, 2003. ISBN 83-86710-94-2 
Wybór artykułów z zakresu edukacji medialnej, ekologicznej, regionalnej i europejskiej. 

 

 

2002 
 

Borecka Irena: Biblioterapia, 2002. ISBN 83-86710-81-0 
Publikacja przeznaczona dla nauczycieli i wychowawców poszukujących metod wparcia 

psychicznego dla młodzieży z wykorzystaniem terapeutycznych wartości literatury. 

Przedstawia cele i zadania biblioterapii oraz przykładowe scenariusze zajęć i teksty 

terapeutyczne. 

 

Diagnoza osiągnięć uczniów przeprowadzona w klasach VI szkoły podstawowej oraz 

III gimnazjum w marcu 2002 roku : opracowanie przygotowano na użytek szkół biorących 

udział w badaniach / oprac. i red. Małgorzata Jach, Zbigniew Łuczka, 2002 



Publikacja przedstawia cele i organizację badań, charakterystykę statystyczną i analizę 

merytoryczną testów, standardy wymagań. Uzupełniona została słownikiem podstawowych 

terminów i pojęć używanych w pomiarze dydaktycznym. 

 

Geografia. Zeszyty Metodyczne, 2000 – 2002 

Z. 5 / Węgrzyn Andrzej: Zbiór zadań i test sprawdzający wiadomości i umiejętności 

geograficzne w gimnazjum, Cz. 1: Moduł programu: "Ziemia jako część wszechświata", 

blok tematyczny: "Kształt i rozmiary Ziemi. Orientacja Ziemi", 2002 

Z. 6/ Węgrzyn Andrzej: Zbiór zadań i test sprawdzający wiadomości i umiejętności 

geograficzne w gimnazjum, Cz. 2: Moduł programu: "Ziemia jako część wszechświata", 

blok tematyczny: "Ruchy Ziemi i ich następstwa", 2002 
 

Haręzga Stanisław: Parafìâl’ny trydyum z intranizacyâj Biblii u sâm’ i, 2002  
 

Haręzga Stanisław: Triduum parafialne z intronizacją Biblii w rodzinach, 2002 
Materiały pomocnicze dla kapłanów podejmujących dzieło intronzacji Biblii w rodzinach. 

Publikacja wydana w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i białoruskim. 

 

I [Pierwsze] Gorzowskie Forum na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej 

wśród dzieci i młodzieży : materiały z konferencji zorganizowanej 22 listopada 2001 r. 

w Gorzowie Wielkopolskim / red. Ewa Kraszewska, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 

2002. ISBN 83-86710-86-1 
Zbiór wystąpień prelegentów, przedstawicieli różnych instytucji, podczas I Gorzowskiego 

Forum na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. 

Wystąpienia dotyczą narkomanii, alkoholizmu, przestępczości oraz dysfunkcji rodziny. 

 

Informator 2001/2002 : II semestr / oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, 2002. ISBN 83-

86710-77-2 
Oferta edukacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.: kursy, 

warsztaty, studia podyplomowe organizowane we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim 

i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, szkolenia rad pedagogicznych. 

Informacja o strukturze organizacyjnej Ośrodka, jego kadrze dydaktycznej oraz zespole 

doradców metodycznych.  

 

Informator 2002/2003 / [oprac. Anna Buczak, Jerzy Kaliszan, Elżbieta Rostkowska], 

2002. ISBN 83-86710-83-7 
Oferta edukacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.: kursy, 

warsztaty, studia podyplomowe, szkolenia rad pedagogicznych. Informacja o strukturze 

organizacyjnej Ośrodka, jego kadrze dydaktycznej oraz zespole doradców metodycznych. 

 

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego 

na rok szkolny 2002/2003 / Lubuskie Kuratorium Oświaty ; oprac. Grażyna Lindner-

Cegieła, Krzysztof Słapczyński, 2002. ISBN 83-86710-79-9 
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 2002/2003 /[red. Jadwiga Kowaleczko], 2002  



 

IX [Dziewiąty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Gorzów 2002” / [oprac. Jadwiga Kowaleczko],2002 
 

Kalendarz przyjaciela Lupo na rok szkolny 2002/2003 / Komenda Wojewódzka Policji 

w Gorzowie Wlkp.; oprac. Agata Sałatka, 2002.  ISBN 83-86710-84-5 
Kalendarz dla najmłodszych uczniów z tekstami przedstawiającymi różne sytuacje 

zagrażające życiu i bezpieczeństwu.   

 

Kaliszan Bożena: Jak pomóc uczniowi z dysleksją? : rady dla nauczycieli i rodziców, 2002 
Zeszyt zawiera zalecenia do pracy z dyslektykiem, dysortografikiem i dysgrafikiem, 

podzielona na zalecenia dla ucznia w młodszym i starszym wieku szkolnym. Przyjęto przy 

tym, że granice wieku są uzależnione od indywidualnych dysfunkcji ucznia. 

 

Kantecki Antoni: W służbie oświaty: sylwetki nauczycieli pionierów, 2002. ISBN 83-86710-

68-3 
Publikacja poświęcona pionierom gorzowskiej oświaty. Zawiera ich biogramy (w ujęciu 

encyklopedycznym) oraz indeks nazwisk, w którym umieszczono również tych nauczycieli, 

dla których nie znaleziono materiałów archiwalnych. 

 

Katalog IV Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 17 – 18 maja 

2002 r. /oprac. Małgorzata Czapska, 2002 
 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

lubuskiego: informator na rok szkolny 2002/2003 / red. Halina Uchto, 2002 
 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów [województwa 

lubuskiego] 2001/2002: podsumowanie / [oprac. Halina Uchto], 2002  
 

Kształcenie specjalne /Pracownia Psychoedukacji i Wychowania, 2002 – 2005 

Z. 1: Wiedza o  społeczeństwie : program nauczania w gimnazjum specjalnym (dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) / oprac. Krystyna Niedopytała ; 

red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2002 
Autorski program nauczania w gimnazjum dla młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim. 

Z. 2: Ryłko Maria: Program nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej 

specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2005 
W treściach nauczania uwzględniono materiał dla dwuletniej i trzyletniej szkoły zawodowej: 

liczby i wyrażenia, funkcje, planimetrię, stereometrię oraz zastosowanie danych 

statystycznych. 

Z. 3: Sobczak Barbara: Moje spotkania z książką scenariusze zajęć / red. Hanna Ciepiela, 

Ewa Kraszewska, 2005  
Publikacja zainspirowana akcją "Cała Polska czyta dzieciom" zawiera scenariusze zajęć 

oparte na motywach Jaś i Małgosia. 

Z. 4: Kosowska Dorota: Program edukacji ekologicznej dla zespołu edukacyjno – 

terapeutycznego w gimnazjum, 2005 



Publikacja przedstawia cele edukacyjno – wychowawcze w edukacji ekologicznej, program 

edukacji ekologicznej i zasady jego realizacji oraz propozycje oceny osiągnięć ucznia 

i ewaluację programu. 

 

"Matka, Mama, Mamusia...": II Międzynarodowy Konkurs Twórczości Dziecięcej 

pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej : nagrodzone prace literackie / 

red. Ewa Kraszewska, 2002.  ISBN 83-86710-82-9 
Publikacja stanowi podsumowanie międzynarodowego konkursu zorganizowanego 

po raz drugi przez Szkołę Podstawową nr 15 w Gorzowie Wlkp., nad którym patronat 

zgodziła się objąć Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Prezentuje teksty literackie 

(wiersze, prozę) i prace plastyczne, które zostały nagrodzone i wyróżnione spośród 1.502 prac 

literackich i 5.105 prac plastycznych, jakie wpłynęły na konkurs. 

 

Można im pomóc / Zespół Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp., 2001 – 2005 

Z. 6: Rozwijanie wstępnej komunikacji u dzieci autystycznych / oprac. Jadwiga Wołoszyn ; 

red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2002 
Doświadczenia własne autorki z kilkunastoletniej pracy logopedycznej sygnalizujące jak 

prowadzić i urozmaicać pracę z dziećmi autystycznymi, by zachęcić je do porozumiewania 

się z innymi. 

Z. 7: Karta diagnozy dziecka głęboko upośledzonego umysłowo / oprac. Małgorzata 

Moczulska, Krystyna Stronczyńska, Jadwiga Wołoszyn ; red. Elżbieta Skorupska-

Raczyńska, 2002 
Proponowana karta diagnozy przedstawia sfery rozwojowe dziecka: kontakt, rozwój ruchowy, 

percepcja wzrokowa, mowa, działania poznawcze, rozwój społeczny. Może mieć 

zastosowanie jako wstępna diagnoza poziomu możliwości rozwojowych dziecka, narzędzie 

do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych, kontrolna diagnoza zmian 

rozwojowych. 

Z. 8: Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z małymi 

niepełnosprawnymi dziećmi / Krystyna Stronczyńska, Jadwiga Wołoszyn, 2002 
Prezentacja pracy z dziećmi najmłodszymi, u których występują poważne zaburzenia 

rozwojowe z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne. 

 

Opieka i wychowanie: zeszyt dla pedagogów szkolnych / red. Prac. Pedagogiczno-

Psychologiczna, 1993 – 2002. [od zeszytu 5 - zmiana nazwy serii na: Psychoedukacja 

i wychowanie] 

Z. 5: Wychowanie prorodzinne w kształceniu ponadgimnazjalnym : scenariusze 

lekcji, 2002 
W zeszycie opisane są metody i techniki pracy zastosowane przy realizacji scenariuszy lekcji 

oraz scenariusze lekcji dla klas ponadgimnazjalnych dotyczące dojrzewania, związków 

uczuciowych, życia seksualnego człowieka, komplementarności płci i problemów 

seksualnych młodzieży. Zeszyt jest kontynuacją serii "Opieka i Wychowanie" (zeszyty 1 – 4), 

od 2002 r. ukazujący się pod zmienionym tytułem serii "Psychoedukacja i wychowanie”. 

 

Pomoc - porada – opieka / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie 

Wielkopolskim, 2002 

Z. 1: Bieńkowska-Blatkiewicz Beata: Propozycje zabaw logopedycznych w przedszkolu 

w szkole i w domu, 2002 



Zabawy logopedyczne, w których bajkowi bohaterowie inspirują do skojarzenia akcji 

historyjki z ćwiczeniami języka, warg i żuchwy.  

 

Przybylska Ewa: Rymowane rysunki, 2002. ISBN 83-89-560-14-3 
 

Regionalne towarzystwa kultury w województwie lubuskim / [red. Anna Makowska-

Cieleń], 2002. ISBN 83-86710-85-3 
 

Robak Aldona: W dolinie czasu, 2002. ISBN 83-86710-75-6 
Tomik poezji. 

 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 1992 – 

2002 / [oprac. Małgorzata Czapska], 2002 

 

2001 

Bereźnicki Franciszek: Prace magisterskie z pedagogiki: przewodnik metodologiczny 

dla studentów, Wyd. 3, 2001. ISBN 83-86710-67-5 
Przewodnik dla studentów piszących pracę dyplomową i magisterską o charakterze 

empirycznym z pedagogiki. Omawia m.in.: etapy badań pedagogicznych oraz etapy pisania 

pracy. 

 

Diagnoza osiągnięć uczniów przeprowadzona w klasach IV szkoły podstawowej 

oraz I gimnazjum we wrześniu 201 roku : opracowanie przygotowano na użytek szkół 

biorących udział w badaniach / oprac. i red. Małgorzata Jach, Zbigniew Łuczka, 2000 
Publikacja przedstawia cele i organizację badań, charakterystykę statystyczną i analizę 

merytoryczną testów, standardy wymagań. 

 

Dowgielewicz Irena: Tutaj mieszkam: (wybór utworów) / [red. Stefania Kiełbasiewicz, 

Grażyna Pytlak, Bohdan Tołkacz], 2001 
 

Gospodarcze szanse rozwoju regionu gorzowskiego : materiały z konferencji naukowej 

zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim 4 – 

5 grudnia 2000 / red. Marta Helman, Ewa Kraszewska, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 

2001. ISBN 83-914596-0-8 
Materiały pokonferencyjne. 

 

Hrybacz Janusz: Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej, 2001. ISBN 83-

86710-78-0 
Wspomnienia autora z pobytu w Rosji w latach 1944 – 1946 oraz próba pokazania losów 

wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej oparte o doświadczenia własne i innych kolegów. 

Publikacja ilustrowana fotografiami i pamiątkami z tego okresu. Zawiera indeks nazwisk 

i pseudonimów. 

 



Hrybacz Jerzy, Żurawiecka-Hrybacz Krystyna: Podstawy: zbiór zadań z przykładami 

rozwiązań , Wyd. 3. 2001. ISBN 83-86710-72-1 
 

Informator o formach doskonalenia na rok szkolny 2001/2002, 2001 
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 2001/2002 / red. Jadwiga Kowaleczko, 2001 
 

Informator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na rok akademicki 

2001/2002 / oprac. Anna Czubieniak, Justyna Głuchy; red. Elżbieta Skorupska-

Raczyńska, 2001. ISBN 83-914 596-5-9 
 

Język Polski / [oprac. zespół konsultantów i doradców języka polskiego], 1998 – 2001 

Z. 3: Zadania z konkursów polonistycznych dla uczniów szkół podstawowych / 

red. Zdzisława Grygianiec, Elżbieta Łunkiewicz-Rosół, Małgorzata Tyszkiewicz, 2001 

(błędny nr zeszytu, powinno być: Z. 4)  
 

Katalog III Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 15 – 16 maja 

2001 r. /oprac. Małgorzata Czapska; red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2001 
 

Klatta Piotr: Przewodnik do ćwiczeń z komunikacji społecznej dla studentów, 2001 
Zawiera: modele komunikacji; komunikowanie w organizacji; komunikacja niewerbalna; 

przemawianie publiczne. 

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

lubuskiego: informator na rok szkolny 2001/2002 / [oprac. zespół doradców 

metodycznych konsultantów Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 

Wielkopolskim; pod red. Haliny Uchto], 2001  
 

Kozłowska Mirosława: W fotelu recenzenta i na paradyzie: felietony teatralne Kornela 

Makuszyńskiego, 2001. ISBN 83-86710-76-4 
Publikacja przedstawia Kornela Makuszyńskiego jako krytyka i felietonistę teatralnego. 

Ukazuje nowe oblicze znanego prozaika, humorysty i poety. 

 

Mały elementarz bezpieczeństwa / Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.; 

red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2001.  ISBN 83-86710-73-X 
Bogato ilustrowana książeczka dla dzieci klas I – III. Zapoznaje z zasadami postępowania 

w sytuacjach, które mogą zagrozić zdrowiu lub życiu. 

 

Można im pomóc / Zespół Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp., 2001 – 2005 

Z. 1: Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla dzieci z wadą słuchu w młodszym wieku 

szkolnym / Jolanta Kunicka, Beata Prokudowicz,2001 
Zawiera: ćwiczenia w budowaniu zdań, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia nad budowaniem 

dłuższych tekstów. 



Z. 2: Wybrane metody korekcji, sygmatyzmów szeregu syczącego / Jolanta Gebreselassie, 

Beata Prokudowicz, 2001 
Zawiera: głoski syczące, seplenienie, etapy korekcji. 

Z. 3: Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym / Jolanta Kunicka, Beata Prokudowicz, 2001 
Zawiera: ćwiczenia sprawności manualnej, analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. 

Z. 4: Autorski program wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci 6- i 7-letnich 

z zaburzeniami neurologicznymi : na bazie Metody Dobrego Startu / Jolanta Kunicka, 

Beata Prokudowicz, 2001 
Charakterystyka Metody Dobrego Startu. Adaptacja metody do pracy z dziećmi 6- i 7-letnimi 

z zaburzeniami neurologicznymi. 

Z. 5: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci trzyletnich. Program terapeutyczno-

wspierający / Janina Bernacka, Jolanta Gebreselassie, 2001 
Zawiera: program wspomagania rozwoju psychoruchowego trzylatka; struktura zajęć, 

scenariusze zajęć, arkusz obserwacji. 

Z. 6: Rozwijanie wstępnej komunikacji u dzieci autystycznych / oprac. Jadwiga Wołoszyn ; 

red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2002 
Doświadczenia własne autorki z kilkunastoletniej pracy logopedycznej sygnalizujące jak 

prowadzić i urozmaicać pracę z dziećmi autystycznymi, by zachęcić je do porozumiewania 

się z innymi. 

Z. 7: Karta diagnozy dziecka głęboko upośledzonego umysłowo / oprac. Małgorzata 

Moczulska, Krystyna Stronczyńska, Jadwiga Wołoszyn ; red. Elżbieta Skorupska-

Raczyńska, 2002 
Proponowana karta diagnozy przedstawia sfery rozwojowe dziecka: kontakt, rozwój ruchowy, 

percepcja wzrokowa, mowa, działania poznawcze, rozwój społeczny. Może mieć 

zastosowanie jako wstępna diagnoza poziomu możliwości rozwojowych dziecka, narzędzie 

do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych, kontrolna diagnoza zmian 

rozwojowych. 

Z. 8: Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z małymi 

niepełnosprawnymi dziećmi / Krystyna Stronczyńska, Jadwiga Wołoszyn, 2002 
Prezentacja pracy z dziećmi najmłodszymi, u których występują poważne zaburzenia 

rozwojowe z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne. 

Z. 9: Warsztaty rozwijające obraz własnej osoby i umiejętności interpersonalne młodzieży / 

Beata Ignatowicz, Małgorzata Moczulska, 2004 

Z. 10: Eksperyment diagnozujący możliwości uczenia się dzieci oparty na metodzie 

N. Kogana / Małgorzata Moczulska, 2005 
Publikacja przedstawia metodykę Kogana, jako przykład eksperymentu badającego 

nauczalność. Zawiera arkusz obserwacyjny eksperymentu, interpretację wyników, tablice 

i karty niezbędne do interpretacji wyników. 

 

Peters Ulrike: Ein kleiner Kaktus wollt? sich für die liebste Rasieren : Fremdsprache 

Deutsch mit Liedern für Kindern von 6 bis 96 Jahren, 2001. ISBN 83-86710-48-9 
 

Rosa-Jakubowska Danuta: Egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych województwa 

lubuskiego : raport z przebiegu wprowadzonej zmiany, 2001. ISBN 83-86710-80-2 
Zawiera m.in.: założenia i przebieg zmiany: testy i osiągnięcia uczniów; działania 

towarzyszące innowacji; efekty innowacji; wnioski i rekomendacje. 

 



Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Dziewiętnastowieczne latynizmy progresywne 

w polszczyźnie XX wieku, 2001. ISBN 83-86710-74-8 
 

VIII [Ósmy] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Gorzów 2001”: informator, 2001  
 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 1992 – 

2001 / [oprac. Małgorzata Czapska], 2001 

 

2000 

Andrukowicz Wiesław: Teoria kształcenia integralnego, 2000. ISBN 83-86710-56-X, 2001 

[dodruk] 
Przedstawia ontologiczne, epistemiologiczne i metodologiczne podstawy kształcenia 

integralnego, a także dobór treści kształcenia, zasady i metody kształcenia integralnego oraz 

humanistyczny wymiar kontroli i oceny kształcenia.  

 

Biernacka-Pokowa Anna: Wołynia czar...: wspomnienia Wołynianki / oprac. Jerzy 

Kaliszan, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2000 
 Wspomnienia nauczycielki-ekspatriantki z Wołynia, a później mieszkanki Żar; historia 

ukazana przez pryzmat wielu doświadczeń osobistych i zawodowych. 

 

Błahut Karol, Bilska-Homowa Władysława: Szkoła życia i charakterów: Lubeka – 

Lubomierz: księga pamiątkowa 1946 – 1951, 2000. ISBN 83-86710-64-0 
Wspomnienia absolwentów – pionierów oraz nauczycieli Liceum i Gimnazjum w Lubece, 

a później w Lubomierzu. 

 

Doskonalenie nauczycieli: informator na rok szkolny 2000/2001, 2000. ISBN 83-86710-66-

7 
 

Edukacja dla rynku pracy: Ogólnopolskie Seminarium w Gorzowie Wlkp. 19 XI 1999 r., 

2000. ISBN 83-86710-59-4 
Zawiera m.in.: T. Walczowski: Szkolnictwo zawodowe woj. lubuskiego; M. Klonecka: Firma 

symulacyjna jako forma kształcenia zawodowego; W. Szumna: Diagnoza środowiska 

lokalnego w zakresie potrzeb i oczekiwań pracodawców; R. Barański: Reforma kształcenia 

zawodowego a rynek pracy. 

 

Głodek Zenon, Hrybacz Jerzy: Podstawy rachunkowości, Wyd. 2 popr. i uzup., 2000. 

ISBN 83-86710-52-7 
Zawiera m.in.: Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych, kont wynikowych, dokumentacja 

księgowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

 

Grzegorek Leopold: Poznajemy teatr, 2000. ISBN 83-86710-71-3 
Wybór artykułów z publikacji o tym samym tytule wydanej przez autora w 1972 r. 

przygotowany dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Punktu 

Konsultacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim. 



 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka Wyd. 2, 2000. 

ISBN 83-86710-47-0 
Książka ukazuje związek literatury, zwłaszcza poezji, z malarstwem.   

 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego 

na rok szkolny 2000/2001 / Lubuskie Kuratorium Oświaty; oprac. Grażyna Lindner-

Cegieła, 2000. ISBN 83-86710-51-9  

 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 2000/2001. / [red. Jadwiga Kowaleczko], 2000  
 

Informator o konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

województwa lubuskiego 2000/2001 / [oprac. zespół doradców metodycznych 

pod red. Haliny Uchto], 2000 
 

Informator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na rok akademicki 

2000/2001 / oprac. Anna Czubieniak, Justyna Głuchy; red. Elżbieta Skorupska-

Raczyńska, 2000. ISBN 83-86710-54-3 
 

Jeszcze o Gorzowie / materiały zebrała Zofia Nowakowska; red. Ewa Kraszewska, 

Elżbieta Skorupska-Raczyńska; il. Dariusz Sapkowski, 2000.  ISBN 83-86710-46-2 
Publikacja stanowi dokumentację pobytu Floriana Kroenke w Gorzowie oraz obchodów 

Święta Pioniera w dniach 28 – 29 marca 1998 r. Zawiera m.in.: referaty z sesji popularno-

naukowej. 

 

Katalog II Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 19 – 20 maja 

2000 r. /oprac. Małgorzata Czapska; red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2000 
 

Kubik Władysław: Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu: 

materiały dla studium logopedii, Wyd. 2,2000.ISBN 83-86170-70-5 
Publikacja przedstawia budowę czynności narządu żucia, anatomię i fizjologię nosa i gardła, 

budowę i czynności krtani oraz wpływ patologii narządów mowy na zaburzenia słuchowe 

i niewydolność układu nerwowego. 

 

"Matka, Mama, Mamusia...": I Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dziecięcej  / 

red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 2000. ISBN 83-86710-63-2 
Wybór prac literackich i plastycznych z I Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Dziecięcej 

zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Procesy transformacji na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1989 – 1998: materiały 

Seminarium zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

w Gorzowie Wlkp., 21 lutego 2000 r. / red. Jerzy Kaliszan, Elżbieta Skorupska-

Raczyńska, 2000. ISBN 83-86710-61-6 
Zawiera m.in.: Z. Głodek: Proces transformacji społeczno-gospodarczej w obszarach 

przygranicznych; E. M. Janiszewski: Problemy Oświaty na pograniczu polsko-niemieckim 



w latach 1989 – 98; A. Schubert: Znaczenie regionalnej Wyższej Technicznej Szkoły 

Zawodowej w Wildau. 

 

Przybylski Sebastan, Przybylska Ewa: Bezpieczne wakacje, 2000 
 

Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego 

w polszczyźnie XIX wieku, 2000.  ISBN 83-86710-62-4 
Analiza funkcjonowania zapożyczeń łacińskich przyjętych do polszczyzny w XIX wieku; 

opis ich sprawności stylistycznej i chronologii. 

 

Spis lektur dla studentów filologii polskiej / red. Piotr Michałowski. Wyd. 2 zm., 2000. 

ISBN 83-86710-69-1 
 

Sprawdziany z języka polskiego dla ósmoklasistów: materiały do ćwiczeń przed egzaminem 

do szkół ponadpodstawowych / oprac. Barbara Bilińska, Zdzisława Grygianiec, 

Małgorzata Jach, 2000. ISBN 83-86710-57-8 
 

Sprawdziany z matematyki dla : materiały do ćwiczeń przed egzaminem do szkół 

ponadpodstawowych / oprac. Testów Iwona Jankowska, Barbara Kozioł, Kazimiera 

Kraszewska, 2000. ISBN 83-86710-58-6 
 

Tańce i zabawy Wielkopolski Zachodniej oraz wybrane zabawy z innych regionów . Zeszyt 

do kasety magnetofonowej / [oprac. Maria Szupiluk, Raisa Obuchowa], 2000 
 

VII [Siódmy] Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej. Gorzów 2000: informator, 2000 
 

Geografia. Zeszyty Metodyczne, 2000 – 2002 

Z. 4  Węgrzyn Andrzej: Metody aktywizujące w nauczaniu geografii: (konspekty), 2000 
Przykładowe konspekty lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących (metaplanu, burzy 

mózgów, drzewka decyzyjnego, metod problemowych i in.). 

Z. 5 / Węgrzyn Andrzej: Zbiór zadań i test sprawdzający wiadomości i umiejętności 

geograficzne w gimnazjum, Cz. 1: Moduł programu: "Ziemia jako część wszechświata", 

blok tematyczny: "Kształt i rozmiary Ziemi. Orientacja Ziemi", 2002 

Z. 6/ Węgrzyn Andrzej: Zbiór zadań i test sprawdzający wiadomości i umiejętności 

geograficzne w gimnazjum, Cz. 2: Moduł programu: "Ziemia jako część wszechświata", 

blok tematyczny: "Ruchy Ziemi i ich następstwa", 2002 
 

Wychowanie w szkole: materiały z konferencji regionalnej zorganizowanej przez 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 11.12.1998 r. / materiały przygot. Barbara 

Klimanowska; red.  Ewa Kraszewska, 2000. ISBN 83-86710-65-9 
Materiały pokonferencyjne pogrupowane w 3 działy: Mikrosystemy wychowawcze drogą 

do celu; Rola pozaszkolnych inicjatyw i placówek w wychowaniu; Profilaktyczne programy 

wychowawcze. 

 



Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. / 

[oprac. Małgorzata Czapska], 2000 

Żukowski Paweł, Łazowska Halina, Frąś Józef: Zarządzanie jakością w aspekcie 

integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, 2000. ISBN 83-86710-45-4 

Praca prezentuje zasadnicze problemy organizacji i zarządzania systemem jakości produktów. 

Wyeksponowane zostały modele i metody zarządzania jakością, techniki i narzędzia 

organizacji i zarządzania jakością, audit i certyfikację jakości oraz dokumentację systemu 

jakości. 

1999 

10 [Dziesięć] lat III liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Szafera 

w Gorzowie Wlkp. / red. Wiesława Cwojdzińska i in., 1999 
 

50-lecie[Pięćdziesięciolecie] Zespołu Szkół Specjalnych w Gorzowie Wlkp.: 1949 – 1999, 

1999  
 

Bałaban Andrzej: Współczesne zagadnienia konstytucyjne / oprac. red. Ewa Kraszewska, 

Jerzy Kaliszan, Szczecin-Gorzów Wlkp., 1999. ISBN 83-86710-40-3 
Zawiera: Problemy periodyzacji ustroju PRL; Rozważania o konstytucji; Zasady tworzenia 

prawa; Samorząd terytorialny; Polska reforma samorządowa z 1998 r.; System organów 

państwowych; Wolności i prawa człowieka i obywatela; Konstytucyjna ochrona środowiska 

naturalnego; Ogólna  2 IV 1997 r. 

 

Dowgielewicz Irena: Wujaszek Snep i inni przyjaciele, 1999. ISBN 83-86710-37-3 
Wybór opowiadań. 

 

Dydaktyka literatury. T.19 / red. naczelny Wojciech Pasterniak, 1999  
 

Finały konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

lubuskiego 1998/99, 1999  

 

Gnitecki Janusz: Zarys pedagogiki ogólnej. Wyd. 3 rozszerz. i zm., 1999. ISBN 83-86710-

17-9.- 2001, 2002 [dodruk] 
Zawiera m.in.: genezę, przedmiot zainteresowań i miejsce pedagogiki w systemie 

współczesnych nauk, strukturę pedagogiki w Polsce, projektowanie celów kształcenia, 

edukację w perspektywie wertykalnej i horyzontalnej. 

 

Hadaczek Bolesław: Kresy w literaturze polskiej : studia i szkice, 1999. ISBN 83-86710-41-

1 
Publikacja zawiera m.in.: ideowo-artystyczne wyznaczniki literatury kresowej, rozprawy 

przekrojowe i syntetyczne dotyczące literatury kresowej w dwudziestoleciu międzywojennym 

i po roku 1939 oraz szkice o małych ojczyznach w twórczości wybranych pisarzy. 

 

Hrybacz Jerzy, Żurawiecka-HrybaczKrystyna: Podstawy rachunkowości: zbiór zadań 

z przykładami rozwiązań, Wyd. 2 popr. i rozszerz., 1999. ISBN 83-86710-50-0  



 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego na rok 

szkolny 1999/2000 / Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Edukacji Ustawicznej 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., 1999. ISBN 83-86710-39-X 
 

Informator Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej na rok akademicki 1999/2000 / 

oprac. Anna Czubienia, Justyna Głuchy, 1999  
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 1999/2000 / [red. Jadwiga Kowaleczko], 1999  
 

Informator o konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

lubuskiego 1999/2000 / [oprac. zespół doradców metodycznych pod red. Haliny Uchto], 

1999 
Zbiór informacji konkursach przedmiotowych, wzór protokołu, kalendarium konkursów 

regulaminy konkursów. 

 

Język Polski / [oprac. zespół konsultantów i doradców języka polskiego], 1998 – 2001 

Z. 3: Materiały do ćwiczeń z języka polskiego: zadanie maturalne 4 b / red. Maria Weber, 

1999.  
Zeszyt jest wynikiem poszukiwań precyzyjnych i rzetelnych narzędzi pomiaru dydaktycznego 

przygotowujących młodzież do rozwiązywania nowych typów zadań maturalnych 

 

Katalog I Lubuskich Targów Wydawnictw Edukacyjnych: Gorzów Wlkp. 28 – 29 maja 

1999r. / oprac. Małgorzata Czapska; red. Ewa Kraszewska, 1999  
Katalog zawiera program Targów, zaplanowane konferencje, spis wydawnictw biorących 

w nich udział. 

 

Królikowski. Aleksander: Podstawy finansów: przewodnik do ćwiczeń, 1999 
Celem przewodnika jest przedstawienie wybranych tematów, jako pomoc w przygotowaniu 

do ćwiczeń i egzaminów. 

 

Poźniak Janusz: Życie literackie Szczecina w latach 1945 – 1955: (rekonesans naukowo-

badawczy), 1999. ISBN 83-86710-38-1 
Publikacja przedstawia: media, ośrodki i instytucje kultury literackiej powojennego 

Szczecina, jego środowisko literackie i twórczy dorobek. 

 

Sprawdziany z języka polskiego dla ósmoklasistów: materiały do ćwiczeń przed egzaminem 

do szkół ponadpodstawowych / red. Danuta Rosa-Jakubowska, 1999. ISBN 83-86710-42-X 
 

Sprawdziany z matematyki dla ósmoklasistów: materiały do ćwiczeń przed egzaminem 

do szkół ponadpodstawowych / red. Danuta Rosa-Jakubowska, 1999.   

ISBN 83-86710-43-8 
 

 



Śpiewnik / [wybór Jadwiga Kos], [1999] 
Zbiór utworów regionalnych. 

 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., 1999  
 

Wykaz Regionalnych Towarzystw Kultury województwa gorzowskiego (opracowany 

na podstawie informacji przekazanych przez Starostwa Powiatowe), [1999] 
 

Żukowski Paweł, Łazowska Halina: Metody i techniki organizacji pracy i zarządzania, 

1999. ISBN 8386710-44-6 
Przedstawia ogólne metody i techniki organizacji pracy i zarządzania, sposoby 

ich doskonalenia, graficzne metody planowania i kontroli pracy oraz metodę analizy wartości 

jako środek racjonalizacji wytworów i systemów działania. 

 

1998 
 

Roczniki Gorzowskie / Ośrodek Badań Regionalnych; rada red.: Bernard Woltmann 

[i in.]; red. Tomasz Jurek, Jerzy Kaliszan, 1998. ISSN 1508-8251 
Interdyscyplinarne ciągłe wydawnictwo naukowe, uwzględniające wszystkie dziedziny, 

dyscypliny i specjalności naukowe. 

 

Gorzowski Biuletyn Oświatowy [mies.] / red. nacz. Jerzy Kaliszan, 1992 - 1998. ISSN 

1233-8591 
Periodyk o charakterze informacyjnym. Zamieszcza artykuły i krótkie informacje o sytuacji 

oświaty w Polsce, kierunkach przemian edukacyjnych, prawie oświatowym. Prezentuje 

oświatę regionalną, formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli 

organizowane przez WOM i uczelnie wyższe w kraju, oferty wydawnicze. Zamieszcza 

kronikę wydarzeń oświatowych, noty, komunikaty. 

 

Chemia / red. doradcy metodyczni chemii, 1993 – 1998 

Z. 4: Zadania z konkursów chemicznych zorganizowanych dla uczniów szkół średnich w 

roku 1997 / zebr. Bożena Adamczak, 1998 

 

Edukacja regionalna / red. Anna Makowska-Cieleń, 1998 – 2005, red. Ewa Kraszewska, 

2010- 

Z. 1 / red. Anna Makowska-Cieleń, 1998 
W zeszycie otwierającym nową serię wydawniczą znajdują się: Uchwała Senatu RP z dnia 

20 sierpnia 1997 r.; Protokół z Kolegium Kuratora Oświaty i Dyrektora WKSiT w Gorzowie 

Wlkp. z dnia 16 stycznia 1998 r. nt. "Edukacja regionalna dzieci i młodzieży szkolnej"; 

Gołębiowski B.: Nauczyciel i jego "małe ojczyzny"; Program edukacji regionalnej planowany 

do realizacji w III LO w Gorzowie Wlkp.; Konkurs wiedzy o Gorzowie formą realizacji 

założeń programowych "Dziedzictwo kulturowe w regionie". 

Z. 2: Wigilia w mojej rodzinie: materiały pokonkursowe / oprac. Anna Makowska-Cieleń, 

Dorota Janiszewska, 2005 



Prace pokonkursowe uczniów szkół podstawowych i ponadpostawowych o wieczerzy 

wigilijnej w domach na terenie Ziemi Gorzowskiej, gdzie przemieszały się elementy 

kulturowe tradycji, obyczajowości i obrzędowości różnych regionów. 

Z.3: Ogólnopolski Konkurs Krasomówcy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów : 

wybór tekstów wystąpień uczestników województwa lubuskiego. /wybór tekstów i oprac. 

Dorota Dąbrowska, red. Ewa Kraszewska 2010 
 

Głodek Zenon, Hrybacz Jerzy: Podstawy rachunkowości, 1998. ISBN 83-86710-31-4 
 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego 
Wydanie nowe (w całości), 1998. ISBN 83-86710-27-6 

Książka ukazuje związek literatury, zwłaszcza poezji, z malarstwem. 

 

Hrybacz Jerzy: Podstawy rachunkowości: zbiór zadań / oprac. Jerzy Kaliszan, 1998. 

ISBN 83-86710-36-5  
 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa gorzowskiego 

na rok szkolny 1998/99 / Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wlkp., 1998. ISBN 83086710-30-6 
 

Informator na rok 1998, 1998 
Formy doskonalenia nauczycieli proponowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. 

 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

lubuskiego w roku szkolnym 1998/99 / [red. Jadwiga Kowaleczko], 1998 

Jach Małgorzata, Tyszkiewicz Małgorzata: Sprawdziany z języka polskiego 

dla ósmoklasistów: materiały do ćwiczeń przed egzaminami wstępnymi do szkół 

ponadpodstawowych, 1998 
 

Jarowiecki Jerzy: Poeta i konspirator Jerzy Szewczyk-Szarzyński 1992-1944, 1998. ISBN 

83-86710-35-37 
Praca historyczno-literacka. Twórczość i analiza twórczości J. Szewczyka. 

 

Język Polski / [oprac. zespół konsultantów i doradców języka polskiego], 1998 – 2001 

Z. 2: Kryterialne ocenianie prac pisemnych z języka polskiego / red. Małgorzata 

Tyszkiewicz, 1998 
Zawiera: Klasyfikacja błędów językowych – propozycje; Standardy oraz kryteria oceny prac 

pisemnych – materiały z programu NOWA MATURA; Kryteria oceniania wypracowań 

w szkole podstawowej. 

Z. 3: Materiały do ćwiczeń z języka polskiego: zadanie maturalne 4 b / red. Maria Weber, 

1999.  
Zeszyt jest wynikiem poszukiwań precyzyjnych i rzetelnych narzędzi pomiaru dydaktycznego 

przygotowujących młodzież do rozwiązywania nowych typów zadań maturalnych 

Z. 3: Zadania z konkursów polonistycznych dla uczniów szkół podstawowych / 

red. Zdzisława Grygianiec, Elżbieta Łunkiewicz-Rosół, Małgorzata Tyszkiewicz, 2001 

(błędny nr zeszytu, powinno być: Z. 4)  



 

Kobyłecka Ewa: Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie 

edukacji, 1998. ISBN 83-86710-24-1 
Przegląd różnych koncepcji wartości i możliwości ich rozpoznawania oraz płynących z tych 

rozważań konsekwencji edukacyjnych. Procedura oraz analiza wyników badań 

diagnostycznych przeprowadzonych w roku szkolnym 1994/95 w Zielonej Górze na temat 

rozpoznawania wartości artystycznych, estetycznych i nadestetycznych przez uczniów szkół 

średnich. 

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego1998/99 / 

[oprac. zespół doradców metodycznych pod red. Haliny Uchto], 1998  
 

Kubik Roman: Józef Teofil Teodorowicz: ostatni arcybiskup polskich Ormian; red. Jerzy 

Kaliszan, 1998. ISBN 83-86710-32-2 
 

Moje miasto: próby poetyckie uczniów gorzowskich szkół podstawowych / red. Dorota 

Janiszewska, Ewa Kraszewska, Anna Makowska-Cieleń, 1998. ISBN 83-86710-28-4 
Tomik zilustrowano pracami plastycznymi uczniów szkół gorzowskich nadesłanymi 

na konkurs Gorzów miasto przyjazne zorganizowany z okazji 740-lecia miasta. 

 

Możliwość wyboru :  poetycki debiut uczennic III LO w Gorzowie Wlkp. / red. Ewa 

Kraszewska, Elżbieta Skorupska-Raczyńska; il. Małgorzata Jurgowiak, 1998. ISBN 83-

86710-34-9 
 

Pacyna Józef: Arytmetyka gospodarcza: materiały pomocnicze w średniej szkole 

zawodowej, 1998 
 

Piosenki w różnych rytmach dla klas I-III / zebr. Teresa Cichosz, 1998 
Wybór najbardziej popularnych piosenek dla dzieci z tekstami i nutami. 

 

Szkoły wyższe w województwie gorzowskim w roku akademickim 1998/99 / oprac. Krystyna 

Bieńkowska, 1998 
 

Szot Maria: Jak rozwijam sprawność rozumienia ze słuchu, 1998 
 

Szyszko-Bohusz Andrzej: Nowoczesny relaks, Wyd. 2, 1998. ISBN 83-86710-29-2 
Publikacja jest propozycją nowego spojrzenia na współczesny proces nauczania 

i wychowania oraz na problem jego modyfikacji. Wprowadza czytelnika czasów cywilizacji 

naukowo-technicznej, pełnych napięcia, niepokoju oraz kryzysu wartości najwyższych – 

PRAWDY, DOBRA i PIĘKNA – wprowadza w oazę POKOJU, RADOŚCI, GŁĘBOKIEGO 

ODPOCZYNKU. Wprowadza również w istotę nowoczesnej pedagogiki holistycznej. 

Wydanie I ukazało się w 1979 r. pod tytułem Funkcja ćwiczeń odprężających w nowoczesnym 

procesie kształcenia. 

 

Tomaszewska Iwona: ABC edukacji muzycznej, 1998. ISBN 83-86710-33-0 



Podręcznik adresowany do studentów pedagogiki. Obejmuje dwa bloki tematyczne: 

propedeutykę nauki o muzyce i zagadnienia związane z dydaktyką szczegółową. 

 

Tu moja „najbliższa ojczyzna”: wspomnienia o Irenie Dowgielewicz / [red. Anna 

Makowska-Cieleń], 1998 
 

V [Piąty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

Gorzów ’98: informator / oprac. Jadwiga Kowaleczko,1998  
 

Verben-Quartett [Środek dydaktyczny]:(fahrenn, sich sonnen, trinken, essen, tanzen, 

spielen, spazierengehen, fotografieren, schwimmen) / oprac. Renata Nadobnik, 1998 
Planszowa gra dydaktyczna do nauki języka niemieckiego. 

 

Wideoteka Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego / oprac. Małgorzata Czapska, 1998 
 

Wir lernen die Welt kennen [Środek dydaktyczny]: ei Brettspiel. I Teil : Pflanzen, / 

oprac. Renata Nadobnik, 1998 
Planszowa gra dydaktyczna do nauki języka niemieckiego. 

 

Wychowanie muzyczne w przedszkolu / oprac. Teresa Cichosz, 1998 
Publikacja przestawia takie zagadnienia, jak: śpiew i ćwiczenia mowy; ruch przy muzyce; grę 

na instrumentach; słuchanie muzyki. 

 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, 1998 
 

Wykaz szkół województwa gorzowskiego, 1998  

 

1997 

Andrukowicz Wiesław: Edukacja w ponowoczesności, 1997. ISBN 83-86710-19-5 

 

Bereźnicki Franciszek: Prace magisterskie z pedagogiki: przewodnik metodologiczny 

dla studentów. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wyd. 2 popr., 1997.  

ISBN-83-8671-25-X 
Przewodnik dla studentów piszących pracę dyplomową i magisterską o charakterze 

empirycznym z pedagogiki. Omawia m.in.: etapy badań pedagogicznych oraz etapy pisania 

pracy. Wydanie poprawione. 

 

Brzustowicz Bogdan W., Brzustowicz Grzegorz J.: 50-lecie [Pięćdziesięciolecie] Szkoły 

Podstawowej w Krzęcinie, 1997. ISBN 83-86710-21-7 
Monografia szkoły w woj. gorzowskim. 

Goniec Polonijny: pismo Fundacji Kresowej "Polonia"[kwart.] / red. nacz. Jan 

W. Kaczmarek, 1995 – 1997 
Pismo (początkowo dwumiesięcznik, od 1996 r. kwartalnik) adresowane do Polonii. 

Zamieszcza wiadomości dotyczące działalności ośrodków polonijnych na  schodzie 



i Zachodzie oraz materiały historyczne omawiające dzieje Polaków zamieszkujących różne 

strony świata. 

 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa gorzowskiego 

na rok szkolny 1997/98 / [oprac. Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Edukacji 

Ustawicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.], 1997  
 

Informator na rok 1997, 1997 
Formy doskonalenia nauczycieli proponowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. 

 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 

1997/98.Gorzów Wlkp. / [oprac. Jadwiga Kowaleczko, Danuta Przybysz], 1997 
 

IV [Czwarty] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

Gorzów‘97: informator, 1997 
 

Jabłecki Tomasz: Korelacja muzyki z innymi przedmiotami w klasie V szkoły specjalnej 

dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Wyd. 2 rozszerz., 1997. ISBN 83-

86710-26-8 
Książka omawia sens stosowania korelacji w nauczaniu, wybrane przykłady korelacji 

międzyprzedmiotowej lekcji muzyki z językiem polskim, lekcjami wychowawczymi, 

geografią i innymi przedmiotami. Wydanie drugie uzupełnione jest tekstami i nutami 

piosenek do wykorzystania na lekcjach. 

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa 

gorzowskiego1997/98 / [oprac. zespół doradców metodycznych pod red. Jerzego 

Kaliszana], 1997  
 

Łazowska Halina, Sopalak-Pastorek Danuta: Ćwiczenia z chemii organicznej 

z elementami chemii fizjologicznej, Wyd. 2 popr. i uzup., 1997. ISBN 83-86710-23-3 
Propozycje ćwiczeń z chemii organicznej przeznaczonych dla Wydziałów Analityki 

Medycznej Medycznych Studiów Zawodowych. Niektóre ćwiczenia mogą być wykorzystane 

na lekcjach chemii w szkołach ponadpodstawowych. Wydanie poprawione i uzupełnione. 

 

Miler Zbigniew: Dobra Nowogardzka: szkice z dziejów miasta i gminy, 1997. ISBN 83-

86710-18-7 
Monografia miasta i gminy. Autor jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej 

w Górkach Noteckich w woj. gorzowskim. 

 

Osiągnięcia szkolne uczniów. Raport z badań przeprowadzonych w roku szkolnym 

1996/1997 w szkołach województw gorzowskiego i szczecińskiego /[przygot. tekstów 

zespoły konsultantów i doradców metodycznych WOM w Gorzowie oraz CDiDN 

w Szczecinie; oprac. teoretyczne i red. materiałów Danuta Rosa-Jakubowska , Maria 

Borecka], 1997  
 

Rudziński Zbigniew: Zamki Sudetów polskich, 1997 
Publikacja Gorzowskiego Klubu Turystyki Górskiej "Sępik" PTTK. Przewodnik napisany 

z myślą o turystach zainteresowanych historią, architekturą i legendami powstałych 

w średniowieczu zamków i wież rycerskich Sudetów i ich pogórza. 

 



Statystyka: opis statystyczny / red. naukowy Józef Hozer, Szczecin: Uniwersytet 

Szczeciński, Wyd. 2 popr., 1997. ISBN 83-907 015-6-1  
 

Utwory literackie w klasie trzeciej szkoły podstawowej / pod red. Jerzego Kaliszana i Ewy 

Kobyłeckiej, 1997. ISBN 83-86710-16-0 
Książka jest kontynuacją serii wydawniczej poświęconej poznawaniu utworów literackich 

w szkole podstawowej. Przedstawione w niej modele zawierają ogólne wzory działań 

edukacyjnych nauczycieli i uczniów. Mogą stanowić teoretyczną podstawę projektów 

bardziej szczegółowych. 

 

Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej: materiały I Ogólnopolskiej Sesji 

Pedagogicznej zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

w dniach 26 i 27 września 1996 r. / pod red. Wojciecha Pasterniaka i Jerzego Kaliszana, 

1997. ISBN 83-86710-20-9 
 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, 1997  
 

Zaoczne studium doktoranckie. Z. 1 / red. Naukowy Edward Urbańczyk, Szczecin: 

Uniwersytet Szczeciński, 1997. ISBN 83-86710-22-5 

 

 

 

1996 

1738 [tysiąc siedemset trzydzieści osiem]km żeglugi Dunajem: w 20. rocznicę 

wyprawy(na podstawie dokumentacji własnej oraz kroniki Jolanty Boruckiej) / 

zebr. i przygot. do dr. Edward Janiszewski, 1996 
Wspomnienia, relacje z wyprawy Dunajem nad Morze Czarne klubu żeglarskiego Zespołu 

Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. 

 

Bałaban Andrzej: Studia konstytucyjne, Wyd. 2 uzup., 1996. ISBN 83 86710-13-6 
Publikacja zawiera rozważania o konstytucji, zasadach tworzenia prawa. Omawia podstawy 

rozwoju społecznego i politycznego, rolę i zadania samorządu terytorialnego, organów 

państwowych. Obejmuje refleksje na temat praw i wolności człowieka. 

 

Cichosz Teresa: Uwagi do realizacji programu nauczania muzyki w klasach I-III, 1996 
Publikacja przedstawiająca m.in. cele kształcenia i wychowania muzycznego, organizację 

procesu nauczania muzyki, planowanie pracy nauczyciela, ocenianie uczniów. Zawiera 

również przykładowe rozkłady materiału dla klas I-III. 

 

Chemia / red. doradcy metodyczni chemii, 1993 – 1998 

Z. 2: Zadania z konkursów chemicznych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

gorzowskiego przeprowadzonych w latach 1990 – 1995 / red. Małgorzata Lech, 1996 

Z. 3: Konkursy chemiczne dla uczniów szkół średnich / zebr. Bożena Adamczak, 1996 
 

Edukacja proekologiczna: scenariusze lekcji: praca zbiorowa / pod red. Barbary 

Koźmińskiej, 1996 



Zbiór scenariuszy z zakresu edukacji proekologicznej do wykorzystania na różnych 

przedmiotach nauczania. Ich autorami są nauczyciele – słuchacze Studium Ekologii 

i Ochrony Środowiska w roku szkolnym 1994/95. Cenną wkładkę do wydawnictwa stanowi 

Skala porostowa. 

 

Fizyka / red. doradcy metodyczni fizyki, 1993 – 1996 

Z. 3: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych: klasa VI, 1996  

Opracowanie każdego działu fizyki objętego programem klasy VI składa się z tabel 

zawierających wiadomości i umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń oraz propozycji pytań 

testowych.  

 

Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech: O filozofii edukacji: wstęp do pedagogiki wartości, 

Wyd. 2., 1996 
Publikacja przeznaczona dla studentów kierunków pedagogicznych. Zawiera m.in.: O filozofii 

edukacji: refleksje wprowadzające; Nadzieje i złudzenia pedagogiki postmodernistycznej; 

Etyka w horyzoncie strategii wychowania; Uniwersalne Prawa Kosmosu; Transcendentalia 

w wymiarze edukacyjnym; Twórczość jako proces doskonalenia człowieka. 

 

Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech: W czasoprzestrzeni i poza czasoprzestrzenią: szkice 

z pedagogiki teonomicznej, 1996. ISBN 83-86710-11-X 
Zawiera: Pedagogika teonomiczna: tradycje i przedmiot badań; Od teorii względności 

Alberta Einsteina do Uniwersalnych Praw Kosmosu; Twórczość jako proces doskonalenia 

człowieka; Wartości i symbole w demokratycznych przestrzeniach edukacyjnych; Dwa nurty 

pedagogiki. 

 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego.  

Cz. 1 i 2, 1996 
 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. 

Cz. 3, 1996 
 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. 

Cz. 4, 1996 
 

III [Trzeci]Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

„Gorzów ’96”: informator, 1996 
 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w województwie gorzowskim 

na rok szkolny 1996/97 / Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wlkp., 1996 
 

Jabłecki Tomasz: Korelacja muzyki z innymi przedmiotami w klasie V szkoły specjalnej 

dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 1996 
Książka omawia sens stosowania korelacji w nauczaniu, wybrane przykłady korelacji 

międzyprzedmiotowej lekcji muzyki z językiem polskim, lekcjami wychowawczymi, 



geografią i innymi przedmiotami. Wydanie drugie uzupełnione jest tekstami i nutami 

piosenek do wykorzystania na lekcjach. 

 

Matematyka / red. doradcy metodyczni  matematyki, 1995-1996 

Z. 3: Zadania z konkursów, egzaminów wstępnych i matury 1995/96 / red. Barbara 

Kozioł, Krystyna Szczepańska, 1996 
 

Materiały pomocnicze dla nauczycieli chemii szkół podstawowych / zebrała Małgorzata 

Lech, 1996 
Przykładowe rozkłady materiału, testy i sprawdziany wiadomości i umiejętności. Przedruki 

z czasopisma "Chemia w Szkole".  

 

Media w szkole i wychowaniu / oprac. Małgorzata Czapska, 1996  
Zestawienie bibliograficzne dotyczące mediów w szkole i w wychowaniu. 

 

Michałowska Janina: Informator o podręcznikach dla klas I-III na rok szkolny 1996/97, 

1996 
Cenna pomoc dla nauczycieli nauczania początkowego. Informator prezentuje podstawowe 

podręczniki dla uczniów klas I-III oraz książki pomocnicze dla nauczycieli. Opracowano 

go na podstawie Komunikatu MEN z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie zestawu podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów 

ogólnokształcących według stanu na dzień 1.01.1996 r., Dz. Urz. MEN nr 1, poz. 1. 

 

Opieka i wychowanie: zeszyt dla pedagogów szkolnych / red. Prac. Pedagogiczno-

Psychologiczna, 1993 – 2002. [od zeszytu 5 - zmiana nazwy serii na: Psychoedukacja 

i wychowanie] 

Z. 4: Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie: zeszyt dla wychowawców 

internatu / oprac. Stanisława Stachrowska, 1996 
Zeszyt zawiera m.in.: przykładowy regulamin internatu szkoły ponadpodstawowej, 

program pracy wychowawczej. 

 

Podstawy teoretyczne pracy wychowawczej / red. nauk. Serii Kazimierz Jaskot. Szczecin; 

Gorzów: Uniwersytet Szczeciński; WOM, 1994-1996 

Z. 3: Autonomia zespołów wychowawczych w celowych grupach dobrowolnych / 

Bernard Sack, 1996 
Książka omawia takie problemy, jak: autonomia zespołu wychowawczego jako małej grupy 

społecznej; autonomia jako czynnik intensyfikacji działań wychowawczych; wybrane 

dziedziny autonomii zespołów wychowawczych. 

 

Poradnik metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego klas I-III szkoły podstawowej: 

praca zbiorowa / pod red. Waldemara Janusza, 1996. ISBN 83-86710-15-2 
Treść poradnika ułożona jest w trzech grupach: problemy teoretyczne, materiały metodyczne 

oraz przykłady ćwiczeń z użyciem przyborów i przyrządów na lekcjach wychowania 

fizycznego. 

 



Program doskonalenia nauczycieli województwa gorzowskiego w I półroczu roku szkolnego 

1996/97, 1996  
 

Projektowanie doskonalenia nauczycieli: opracowanie koncepcji doskonalenia doradców 

metodycznych: seminarium STRU-KO II/2, Rogi, 25 – 29 lutego 1996 r. / oprac. Anna 

Buczak, Jerzy Kaliszan, Ewa Kraszewska, 1996 
 

Przybylska Ewa: Apetyt na życie, 1996. ISBN-83-86710-10-1 
Opowieść o Marcie, jej chorobie i rehabilitacji, która pomogła jej wrócić do zdrowia 

po wylewie. Autorka jest dyrektorką Zespołu Poradni Specjalistycznych. 

 

Robak Aldona: Moje ogrody, 1996. ISBN-83-86710-14-4 
Tomik poezji. 

 

Rokicka Zofia: Geografia: rozkład materiału dla klasy VI z propozycjami testów 

sprawdzających, 1996 
 

Studia w Gorzowie Wlkp. w roku akademickim 1996/97 / oprac. Małgorzata Czapska, 

1996 
 

Szkoła w gminie: prawa i obowiązki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego 

szkoły i placówki oświatowe / oprac. Kazimierz Marcinkiewicz, Wyd. 2: Stan prawny 

na dzień 1 stycznia 1996 r., 1996 
Publikacja przedstawia takie zagadnienia, jak: gmina jako organ prowadzący szkoły 

i placówki oświatowe, finansowanie szkół, obowiązki gminy, ocena pracy nauczyciela 

i dyrektora szkoły, uspołecznienie szkoły, kierunki oświatowej polityki gminy. 

 

Szot Maria: Dziesięć pomysłów na lekcję zastępczą z języka niemieckiego, 1996 
 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., 1996 

1995 

Bałaban Andrzej: Studia konstytucyjne, 1995. ISBN 83-86710-01-2 
Publikacja zawiera rozważania o konstytucji, zasadach tworzenia prawa. 

 

Bereźnicki Franciszek: Prace magisterskie z pedagogiki: przewodnik metodologiczny 

dla studentów. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1995. ISBN 83-86710-07-1 
Przewodnik dla studentów piszących pracę dyplomową i magisterską o charakterze 

empirycznym z pedagogiki. Omawia m.in.: etapy badań pedagogicznych oraz etapy pisania 

pracy. 

 

Biologia / red. doradcy metodyczni biologii, 1995 

Z. 1: Zbiór zadań z konkursów biologicznych przeprowadzonych w województwie 

gorzowskim w latach 1986 – 1995, 1995  



 

Cieślik Bolesław: Testy wielokrotnego wyboru dla zasadniczej szkoły zawodowej: profil 

elektryczny, 1995 
Zestaw powstał na podstawie testów przygotowanych przez autora w latach 1989 – 1993 

na międzywojewódzkie konkursy zawodoznawcze O najlepszego ucznia w zawodzie 

elektromechanik. 

 

Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech: Inne wymiary pedagogiki. Poznań: Wydaw. 

Naukowe Pol. Tow. Pedagogicznego, 1995. ISBN 83-86710-09-8. Dodruk: 1996 
Publikacja przedstawia następujące artykuły: Rozum pedagogiczny i racjonalności 

w pedagogice; Symbole i wartości w przestrzeni edukacyjnej; O realistyczną koncepcję 

pedagogiki ogólnej; Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne podstawy celów edukacji 

szkolnej. 

 

Gnitecki Janusz: Uniwersalne Prawa Kosmosu: (problem rozpoznania, rozumienia 

i akceptacji), Wyd. 2., Poznań: Wyd. Nauk. Pol. Tow. Pedagogicznego, 1995 
Pierwsza w literaturze światowej próba Teorii Wielkiej Unifikacji (ang. Grand Unified 

Theory), nazywana inaczej Uniwersalnymi Prawami Kosmosu lub Uniwersalnymi Prawami 

Wartości. 

 

Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego, 4 cz., 

1995-1996 
 

Historia / red. doradcy metodyczni historii, 1995 

Z. 1: Testowe sprawdziany wiadomości w szkole podstawowej / Anna Buczak, 1995 
Publikacja zawierająca informacje dotyczące kontroli i oceny osiągnięć uczniów, 

wykorzystywania w tym procesie pomiaru dydaktycznego oraz testy sprawdzające 

wielostopniowe przeznaczone dla klasy VI, które są efektem pracy grupy nauczycieli szkół 

podstawowych uczestniczących w warsztatach metodycznych organizowanych w WOM 

w 1994 r.  

 

II [Drugi] Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „Gorzów ’95”, 1995 
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 

1995/96 / [Jadwiga Kowaleczko], 1995 
 

Janusz Waldemar: Ćwiczenia z użyciem ławeczek gimnastycznych, 1995. ISBN 83-86710-

39-9 
Publikacja pomocna w organizowaniu i prowadzeniu ciekawych i atrakcyjnych zajęć 

szkolnego wychowania fizycznego. Zawiera bogaty wybór ćwiczeń, zabaw i gier z użyciem 

ławeczek gimnastycznych opatrzony ilustracjami.   

 

Kolędy na szkolne instrumenty melodyczne / zebr. Teresa Cichosz, 1995 
Wersja muzyczna najpopularniejszych kolęd polskich: Radosna wieść; Anioł Pasterzom 

mówił; Dzisiaj w Betlejem; Jezus malusieńki; Przybieżeli do Betlejem; Hej, w dzień 

narodzenia  [i in.].   



 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woj. gorzowskiego1995/96 / 

[oprac. Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wlkp.], 1995  
 

Kubik Władysław: Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu: 

materiały dla studium logopedii, 1995. ISBN 83-86710-05-5 
Publikacja przedstawia budowę czynności narządu żucia, anatomię i fizjologię nosa i gardła, 

budowę i czynności krtani oraz wpływ patologii narządów mowy na zaburzenia słuchowe 

i niewydolność układu nerwowego. 

 

Marcinkiewicz Kazimierz: Nadzór szkolny, 1995 
Książka kierowana do kadry kierowniczej w oświacie. Przedstawia definicje nadzoru (różnice 

pomiędzy nadzorem pedagogicznym a administracyjnym) i jego formy. Omawia także 

przebieg wizytacji, ocenę nauczyciela i dyrektora szkoły. 

 

Matematyka / red. doradcy metodyczni  matematyki, 1995-1996 

Z. 1: Minimum wymagań w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / red. Barbara Kozioł, 

1995 
Przykładowy zestaw zadań dla każdej klasy (IV-VIII) przygotowany pod kątem możliwości 

ucznia mającego problem z uczeniem się matematyki. Szczególnie przydatny nauczycielom 

rozpoczynającym pracę w szkole. Może posłużyć – pod względem trudności i ilości zadań – 

jako wzór do tworzenia zestawów pytań egzaminacyjnych na ocenę mierną. 

Z. 3: Zadania z konkursów, egzaminów wstępnych i matury 1995/96 / red. Barbara Kozioł, 

Krystyna Szczepańska, 1996 
 

Matura: wybrane prace pisemne z języka polskiego / oprac. Weronika Kurjanowicz, 1995 
Zamieszczone w wyborze teksty są pokłosiem prowadzonego przez WOM w Gorzowie 

Wlkp. wspólnie z Gazetą Wyborczą od roku 1993 konkursu na najciekawszą pracę maturalną. 

Umieszczono tutaj prace wyróżnione w konkursie oraz takie, które mogą dostarczyć materiału 

do wymiany poglądów na temat formy i treści pracy maturalnej.   

 

Myśli zmyślonej wyobraźni:  drugi tom poezji uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 

w Gorzowie Wlkp. / red. Mariusz Obidziński, 1995 
Tomik poezji uczniów i absolwentów ZSB zredagowany przez ucznia klasy maturalnej 

z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Krystyny Dąbrowskiej.   

 

Nieparzystość, [red. Tomasz Kowalski], 1995 
Tomik poezji. 

 

Opieka i wychowanie: zeszyt dla pedagogów szkolnych / red. Prac. Pedagogiczno-

Psychologiczna, 1993 – 2002. [od zeszytu 5 - zmiana nazwy serii na: Psychoedukacja 

i wychowanie] 

Z. 3 / red. Janina Duda. 1995 
Zeszyt adresowany głównie do pedagogów szkolnych rozpoczynających pracę w zawodzie.  

Przedstawia różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez 



pedagoga. Omawia dokumentację. Zawiera wykaz aktualnych przepisów prawnych ważnych 

w pracy pedagoga. 

 

Osiem w szkole lat minęło: wybór piosenek na pożegnanie szkoły / zbiór i oprac. Teresa 

Cichosz, 1995. ISBN 83-86710-04-7 
 

Pastorałki / przygot. Teresa Cichosz, 1995 
Zbór tekstów z nutami. 

 

Plan wydawniczy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. na rok 1995 / 

oprac. Ewa Kraszewska, [1995] 
 

Podstawy teoretyczne pracy wychowawcze j / red. nauk. Serii Kazimierz Jaskot. Szczecin; 

Gorzów: Uniwersytet Szczeciński; WOM, 1994-1996 

Z. 2: Nauczyciel? Wychowawca / Cezary Hendryk, Kazimierz Jaskot, 

Iwona Jazukiewicz, [Wyd. 2, 1995] 
Książka przeznaczona dla studentów pedagogiki i czynnych nauczycieli. Porusza problem 

autorytetu nauczyciela wychowawcy, jego taktu pedagogicznego i etyki zawodowej. 

Z. 4: Pedagogiczny sens samo wychowywania / Andrzej J. Sowiński, 1995 
Publikacja określa samowychowywanie, jego warunki, czynniki, formy i metody. 

 

  

Pomysły na życie niebanalne: szkice o Witoldzie Karpyzie / red. Ewa Kraszewska, 

Weronika Kurjanowicz, 1995 
Biografia Witolda Karpyzy, pioniera Gorzowa, nauczyciela, działacza harcerskiego, 

rysownika, dokumentalisty i publicysty. 

 

Program doskonalenia nauczycieli województwa gorzowskiego w roku 1995, 1995 
 

Raport o stanie oświaty w województwie gorzowskim: stan i perspektywy rozwoju. 

Gorzów Wlkp.: Kuratorium Oświaty, 1995 
Informacje o najważniejszych dziedzinach oświaty: przedszkolach, szkolnictwie 

podstawowym, ponadpodstawowym, opiece i wychowaniu, kształceniu specjalnym, 

poradnictwie pedagogiczno-psychologicznym, kształceniu i doskonaleniu nauczycieli 

i edukacji dorosłych. Zarysowany został stan obecny, a także działania nowatorskie i potrzeby 

zmian. 

 

Rokicka Zofia: Geografia: rozkład materiału dla klasy V z propozycjami testów 

sprawdzających, 1995 
 

Szczęsnulewicz Antoni: Gorzowianie z cenzusem naukowym, 1995.ISBN 83-86710-06-3 
Informator przedstawiający osoby legitymujące się stopniem i tytułem naukowym. Publikacja 

wydana z okazji inauguracji roku akademickiego 1995/96 w Punkcie Konsultacyjnym 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 



Szkolne echo: o szkole na ludowo / oprac. Teresa Cichosz, 1995 
Piosenki o szkole na melodie najpopularniejszych piosenek ludowych, wraz z nutami. 

 

Technika / red. Janusz Kwietniewski, 1994 – 1995  

Z. 2: Konkursy wiedzy technicznej 1991 – 1995: zbiór testów, Wyd. 2 uzup.: 1995 
Zeszyt zawiera zbiór testów ze szkolnych, rejonowych i wojewódzkich konkursów wiedzy 

technicznej. 

 

Tyszkiewicz Małgorzata: Język polski: rozkład materiału dla klasy VIII w oparciu 

o podręcznik Janiny Dietrich "W ogrodzie świata", 1995. ISBN 83-96710-02-0 
Publikacja zawiera propozycje cyklicznego układu treści w nauczaniu języka polskiego, 

głównie w oparciu o podręcznik J. Dietrich W ogrodzie świata. Większe zmiany dotyczą 

lektury – zwłaszcza współczesnej prozy i poezji polskiej. Rozkład uwzględnia dłuższe 

lektury, obowiązkowe i uzupełniające, z pominięciem obudowy teoretycznej. Wskazano 

jedynie stosowną bibliografię. Kilkakrotnie zaproponowano prowadzenie lekcji metodą 

dramy. 

 

XIX [Dziewiętnasta] XX, XXI Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna: zadania 

z zawodów II stopnia (okręgowych) z rozwiązaniami / zadania zebr. Halina Antczak, 1995 
Książka pomocnicza dla uczniów i nauczycieli. Zawiera zestawy testów wraz 

z rozwiązaniami. 

 

1994 

Czyn minął , wspomnienia trwają. [Tajna Gazetka AK] /Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej. Okręg Lubuski, 1994  

Okolicznościowa publikacja Lubuskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej poświęcona żołnierzom AK zamieszkującym Ziemię Gorzowską. 

 

Dzieło literackie w klasie ósmej szkoły podstawowej: praca zbiorowa / pod red. Jerzego 

Kaliszana i Ewy Kobyłeckiej, 1994. ISBN 83-86710-00-4 
Propozycje pracy nad poznawaniem modeli konkretnych utworów literackich w klasie ósmej. 

Autorami poszczególnych opracowań są studenci polonistyki seminarium magisterskiego 

prof. dra hab. Wojciecha Pasterniaka. Bogata bibliografia przy każdej pozycji metodycznej. 

Książka stanowi zamknięcie serii wydawniczej Dzieło literackie w klasach IV-VIII. 

 

Fizyka / red. doradcy metodyczni fizyki, 1993 – 1996 

Z. 2: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych / red. Dorota Paul, 1994 
Publikacja przedstawia zakres wiadomości i umiejętności, jakie ma opanować uczeń szkoły 

podstawowej z kilku wybranych działów fizyki (ładunek i pole elektryczne; prąd elektryczny; 

pole magnetyczne i elektromagnetyczne; optyka) oraz po dwie wersje testów sprawdzających 

te wiadomości i umiejętności. 

 

Geografia: rozkład materiału dla klasy piątej:(propozycja) / [oprac.Zofia Rokicka], 1994 



 

Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech: O filozofii edukacji: wstęp do pedagogiki wartości, 

1994 
Publikacja przeznaczona dla studentów kierunków pedagogicznych. Zawiera m.in.: O filozofii 

edukacji: refleksje wprowadzające; Nadzieje i złudzenia pedagogiki postmodernistycznej; 

Etyka w horyzoncie strategii wychowania; Uniwersalne Prawa Kosmosu; Transcendentalia 

w wymiarze edukacyjnym; Twórczość jako proces doskonalenia człowieka. 

 

Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech: Wychowanie jako poszukiwanie wartości, Wyd. 2., 

1994. [Dodruk: 1996] 
Kolejne wydanieksiążki uznanej przez Biuro ds. Reformy Szkolnej za jedno ze źródeł 

inspiracji projektu programu kształcenia ogólnego. Zawiera cztery artykuły: Nadzieje 

i złudzenia antypedagogiki; Wychowanie jako poszukiwanie wartości; Dobro i zło w procesie 

całożyciowej edukacji; W poszukiwaniu programu Edukacji. 

 

Gnitecki Janusz: Uniwersalne Prawa Kosmosu: (problem rozpoznania, rozumienia 

i akceptacji, Poznań: Wyd. Nauk. Pol. Tow. Pedagogicznego, 1994 
Pierwsza w literaturze światowej próba Teorii Wielkiej Unifikacji (ang. Grand Unified 

Theory), nazywana inaczej Uniwersalnymi Prawami Kosmosu lub Uniwersalnymi Prawami 

Wartości. 

 

Innowacje w oświacie: materiały pomocnicze dla twórczych nauczycieli / [red. Małgorzata 

Czapska], 1994 
 

Marcinkiewicz Kazimierz: Hospitacja, 1994 
Publikacja przedstawia podstawy prawne hospitacji, definicje hospitacji, planowanie 

i przeprowadzenie hospitacji, notowanie jej przebiegu i wyników. Uzupełnienie stanowi 

bogata bibliografia. 

 

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Gorzów ’94: informator, 1994 
 

Pieśni legionów / wybór i oprac. Teresa Cichosz, 1994 
Wybór najpopularniejszych pieśni wraz z nutami i kasetą magnetofonową.   

 

Piotrowska Monika: Materiały szkoleniowe na temat: Kapitały własne jednostek 

gospodarczych w różnych formach własności, 1994. (Przedmioty ekonomiczne z. 1) 
Celem opracowania jest zebranie i uporządkowanie najważniejszych zagadnień kapitałów 

i funduszów własnych podmiotów gospodarczych, które w transformacji pojawiły się 

w polskiej gospodarce. Do publikacji dołączono wykaz podstawowych przepisów prawnych 

regulujących tworzenie, funkcjonowanie i ewidencjonowanie kapitałów własnych.   

 

Podstawy teoretyczne pracy wychowawcze j / red. nauk. Serii Kazimierz Jaskot. Szczecin; 

Gorzów: Uniwersytet Szczeciński; WOM, 1994-1996 

Z. 1: Podmiotowość w perspektywie pedagogiki / Maria Czerepaniak-Walczak, 1994 
Książka porusza najważniejszy w pedagogice problem wzajemnych relacji uczestników 

sytuacji pedagogicznej: wychowawcy i wychowanka. 



Z. 2: Nauczyciel? Wychowawca / Cezary Hendryk, Kazimierz Jaskot, 

Iwona Jazukiewicz, 1994. [Wyd. 2, 1995] 
Książka przeznaczona dla studentów pedagogiki i czynnych nauczycieli. Porusza problem 

autorytetu nauczyciela wychowawcy, jego taktu pedagogicznego i etyki zawodowej. 

Z. 3: Autonomia zespołów wychowawczych w celowych grupach dobrowolnych / Bernard 

Sack, 1996 
Książka omawia takie problemy, jak: autonomia zespołu wychowawczego jako małej grupy 

społecznej; autonomia jako czynnik intensyfikacji działań wychowawczych; wybrane 

dziedziny autonomii zespołów wychowawczych. 

Z. 4: Pedagogiczny sens samo wychowywania / Andrzej J. Sowiński, 1995 
Publikacja określa samowychowywanie, jego warunki, czynniki, formy i metody. 

 

Tyszkiewicz Małgorzata: Język polski: rozkład materiału dla klasy VIII w oparciu 

o podręcznik Janiny Dietrich „W ogrodzie świata”, 1995. ISBN 83-96710-02-0 
Publikacja zawiera propozycje cyklicznego układu treści w nauczaniu języka polskiego, głównie 

w oparciu o podręcznik J. Dietrich W ogrodzie świata. Większe zmiany dotyczą lektury – zwłaszcza 

współczesnej prozy i poezji polskiej. Rozkład uwzględnia dłuższe lektury, obowiązkowe 

i uzupełniające, z pominięciem obudowy teoretycznej. Wskazano jedynie stosowną bibliografię. 

Kilkakrotnie zaproponowano prowadzenie lekcji metodą dramy. 

 

Skorowidz rzeczowy do Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty / oprac. Paweł 

Makaruk, [1994?]  
 

Stuła Aleksander: Atlas specjalistycznych ćwiczeń bramkarza piłki nożnej, 1994. ISBN83-

902200-1-6 
Publikacja powstała w oparciu o dostępne piśmiennictwo krajowe i zagraniczne, filmy 

szkoleniowe, relacje znanych bramkarzy i własne doświadczenia autora. Oprócz skrótowej 

części teoretycznej praca zawiera opis 277 ćwiczeń z zakresu techniki i taktyki gry bramkarza 

wraz z ilustracjami. Wiele ćwiczeń może mieć zastosowanie w treningach innych dyscyplin 

sportowych. 

 

Szkoła w gminie: prawa i obowiązki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego 

szkoły i placówki oświatowe / oprac. Kazimierz Marcinkiewicz, 1994 
Publikacja przedstawia takie zagadnienia, jak: gmina jako organ prowadzący szkoły 

i placówki oświatowe, finansowanie szkół, obowiązki gminy, ocena pracy nauczyciela 

i dyrektora szkoły, uspołecznienie szkoły, kierunki oświatowej polityki gminy. 

 

Szot Maria: Gra z kostką do nauki rodzajników: pomoc dydaktyczna do języka 

niemieckiego, 1994  
 

Technika / red. Janusz Kwietniewski, 1994 – 1995  

Z. 1: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych, 1994 
Informacje ogólne dla nauczycieli techniki (bhp, prawo w szkole, regulamin Wojewódzkiego 

Konkursu Twórczości Technicznej młodzieży szkół podstawowych). 

Z. 2: Konkursy wiedzy technicznej 1991 – 1994: zbiór testów, 1994 

Wyd. 2 uzup.: Konkursy wiedzy technicznej 1991 – 1995: zbiór testów, 1995 



Zeszyt zawiera zbiór testów ze szkolnych, rejonowych i wojewódzkich konkursów wiedzy 

technicznej. 

Z. 3: Przykładowy program edukacji komunikacyjnej oraz plan realizacji programu 

techniki w klasach IV-VIII, 1994 
Przykładowy program i rozkład materiału nauczania wychowania komunikacyjnego oraz 

rozkład materiału nauczania techniki. 

 

Wydawnictwa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. / red. Jerzy 

Kaliszan, 1994  
 

Wyższe szkoły zawodowe w Polsce: realia i perspektywy: materiały z ogólnopolskiego 

seminarium, Gorzów Wlkp. 1994 / [oprac. red. Jerzy Kaliszan ], 1994  
 

Wyższe szkoły zawodowe – ich rola oświatowa, regionalna i kulturotwórcza: seminarium / 

red. Jerzy Kaliszan, 1994 
Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium w dniu 22 kwietnia 1994 r. poświęconego 

powołaniu wyższych szkół zawodowych w Polsce.  

1993 

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty / Wojewódzki 

Ośrodek Metodyczny, 1993  
 

Biblioteka a nowa rzeczywistość szkolna (wybór artykułów z czasopism) / [mater. zebr. 

Małgorzata Czapska], 1993  
 

Chemia / red. doradcy metodyczni chemii, 1993 – 1998 

Z. 1: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych / 

red. Zofia Blaszka, Małgorzata Lech, 1993 

Z. 2: Zadania z konkursów chemicznych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

gorzowskiego przeprowadzonych w latach 1990 – 1995 / red. Małgorzata Lech, 1996 

Z. 3: Konkursy chemiczne dla uczniów szkół średnich / zebr. Bożena Adamczak, 1996 

Z. 4: Zadania z konkursów chemicznych zorganizowanych dla uczniów szkół średnich w 

roku 1997 / zebr. Bożena Adamczak, 1998  
 

Fizyka / red. doradcy metodyczni fizyki, 1993 – 1996 

Z. 1: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich / red. Barbara 

Czechowska, 1993 
Materiały o charakterze informacyjnym (prace Biura ds. Reformy Szkolnej w zakresie 

nauczania fizyki, XLII Olimpiada Fizyczna, test świadomości ekologicznej). 

Z. 2: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych / red. Dorota Paul, 1994 
Publikacja przedstawia zakres wiadomości i umiejętności, jakie ma opanować uczeń szkoły 

podstawowej z kilku wybranych działów fizyki (ładunek i pole elektryczne; prąd elektryczny; 

pole magnetyczne i elektromagnetyczne; optyka) oraz po dwie wersje testów sprawdzających 

te wiadomości i umiejętności. 



Z. 3: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych: klasa VI, 1996  
Opracowanie każdego działu fizyki objętego programem klasy VI składa się z tabel 

zawierających wiadomości i umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń oraz propozycji pytań 

testowych.  

 

Gnitecki Janusz, Pasterniak Wojciech: Wychowanie jako poszukiwanie wartości, 1993 
Książka uznana przez Biuro ds. Reformy Szkolnej za jedno ze źródeł inspiracji projektu 

programu kształcenia ogólnego. Zawiera cztery artykuły: Nadzieje i złudzenia 

antypedagogiki; Wychowanie jako poszukiwanie wartości; Dobro i zło w procesie 

całożyciowej edukacji; W poszukiwaniu programu Edukacji. 

 

Grzegorek Leopold: Rozprawy literackie, 1993 
Zbiór trzech rozpraw: Hiszpański syndrom Adama Mickiewicza; Pauper Peiper; Agezylausz; 

czy Król Agis Słowackiego oraz aneks: Katalog wystawy - Druki sewilskie Stanisława Polaka 

1491 – 1500 w Bibliotece Czartoryskich. Książka polecana studentom filologii polskiej 

i nauczycielom języka polskiego. 

 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w województwie gorzowskim 

na rok szkolny 1993/94 / oprac. Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego Kuratorium 

Oświaty w Gorzowie Wlkp., 1993 
 

Informator o imprezach artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 

1993/94 / [Jadwiga Kowaleczko, Iwona Dworzyńska], 1993 
 

Jaskot Kazimierz, Krężel Mirosław, Mańczak Jacek: Wartościowanie aktywności 

intelektualnej przez studentów, 1993 
 

Kolędy na szkolne instrumenty melodyczne / red. Teresa Cichosz, [1993] 

Zbiór kolęd z nutami. 

 

Matura 1992/93 / [oprac. zespół doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego], 1993 
Broszura zawiera komentarze do poszczególnych przedmiotów maturalnych. 

 

Nauczycielska grupa plastyczna „WENA”. XV-lecie / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 

1993 
Omówienie działalności grupy plastycznej. 

 

Opieka i wychowanie: zeszyt dla pedagogów szkolnych / red. Prac. Pedagogiczno-

Psychologiczna, 1993 – 2002. [od zeszytu 5 - zmiana nazwy serii na: Psychoedukacja 

i wychowanie] 

Z. 1 / red. Janina Duda. 1993 
Zeszyt o charakterze ogólnym. Przedstawia problemy i zadania placówek opiekuńczo-

wychowawczych, rolę pedagoga szkolnego, rolę i zadania wychowawcy klasy. 

Z. 2 / red. Janina Duda. 1993 



Zeszyt poświęcony pedagogice specjalnej. Przedstawia problemy szkół integracyjnych. 

Z. 3 / red. Janina Duda. 1995 
Zeszyt adresowany głównie do pedagogów szkolnych rozpoczynających pracę w zawodzie.  

Przedstawia różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez 

pedagoga. Omawia dokumentację. Zawiera wykaz aktualnych przepisów prawnych ważnych 

w pracy pedagoga. 

Z. 4: Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie: zeszyt dla wychowawców 

internatu / oprac. Stanisława Stachrowska, 1996 
Zeszyt zawiera m.in.: przykładowy regulamin internatu szkoły ponadpodstawowej, program 

pracy wychowawczej. 

Z. 5: Wychowanie prorodzinne w kształceniu ponadgimnazjalnym : scenariusze lekcji, 

2002 
W zeszycie opisane są metody i techniki pracy zastosowane przy realizacji scenariuszy lekcji 

oraz scenariusze lekcji dla klas ponadgimnazjalnych dotyczące dojrzewania, związków 

uczuciowych, życia seksualnego człowieka, komplementarności płci i problemów 

seksualnych młodzieży. Zeszyt jest kontynuacją serii "Opieka i Wychowanie" (zeszyty 1 – 4), 

od 2002 r. ukazujący się pod zmienionym tytułem serii "Psychoedukacja i wychowanie”. 

 

Placówki oświatowe w województwie gorzowskim czynne w roku szkolnym 1992/1993 / 

[oprac. Lucyna Żamojta], 1993  
Wykaz placówek oświatowych w roku szkonym1992/1993. 

 

Sprawdziany z języka polskiego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: klasa 

VII i VIII szkół specjalnych / red. Tomasz Jasiński, 1993 
 

Test z chemii nieorganicznej: kurs podstawowy, 1993 
 

Test z chemii organicznej: kurs podstawowy, 1993 
 

Testy egzaminacyjne z języka angielskiego na wyższe uczelnie / oprac. Mirosław 

Kwiatkowski, 1993 
Przykładowe testy z języka angielskiego stosowane przez wyższe uczelnie w latach 1989 – 

1992. 

 

Vademecum źródeł prawa. Materiały pomocnicze dla pracowników samorządowych 

zajmujących się oświatą /oprac. Paweł Makaruk, 1993 
 

Zakres wiadomości i umiejętności wymaganych od absolwentów szkół podstawowych 

w toku egzaminów wstępnych do szkół średnich województwa gorzowskiego w roku 1993 / 

[oprac. zespół doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego], 1993 

 

1992 

Grzegorek Leopold: Rozprawy literackie, 1992 



Zbiór trzech rozpraw: Hiszpański syndrom Adama Mickiewicza; Pauper Peiper; 

„Agezylausz” czy „Król Agis” Słowackiego oraz aneks: Katalog wystawy „Druki sewilskie 

Stanisława Polaka 1491–1500 w Bibliotece Czartoryskich”. Książka polecana studentom 

filologii polskiej i nauczycielom języka polskiego. 

 

Janusz Waldemar: Jak organizować masowe imprezy rekreacyjno-sportowe w szkole, 1992 
Propozycja imprez masowych organizowanych w szkole. Regulamin i scenariusz 

całorocznego turnieju opartego na grach i zabawach ruchowych oraz propozycje zestawów 

pytań dotyczących wiadomości z kultury fizycznej.  

 

Łazowska Halina, Sopalak-Pastorek Danuta: Ćwiczenia z chemii organicznej 

z elementami chemii fizjologicznej, 1992 
Propozycje ćwiczeń z chemii organicznej przeznaczonych dla Wydziałów Analityki 

Medycznej Medycznych Studiów Zawodowych. Niektóre ćwiczenia mogą być wykorzystane 

na lekcjach chemii w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Makaruk Paweł: Prawo oświatowe na co dzień (poradnik organizacyjno-prawny dyrektora, 

1992 

Osiem w szkole lat minęło: wybór piosenek na pożegnanie szkół / zbiór i oprac. Teresa 

Cichosz, 1992 
Publikacja zawiera wybór piosenek na zakończenie szkoły. 

 

W grudniową noc...: wybór kolęd współczesnych / red.  Jadwiga Kos, 1992 
Współczesne kolędy wraz z nutami (Gdy zapada grudniowa noc; Przy żłóbku Pana; Pierwsza 

gwiazda; Kołysanka; Idź, ogłoś to po górach; Witamy Cię; Jasna kolęda  [i in.].  

 


