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Oxford University Press Zestawy
Dla Nauczycieli
Pisz?c kolejne rozdzia?y ksi??ki, stawia?em sobie za
zadanie badawcze osadzon? w perspektywie
pedagogiki krytycznej analiz? oraz pog??bione
odczytanie dla teorii i praktyki edukacji prac
wybitnego zachodniego humanisty XX wieku Ericha
Fromma – z uwzgl?dnieniem znaczenia w jego my?li
g?ównych inspiracji filozofa psychoanaliz?,
marksizmem i tradycj? ?ydowsk?. Spo?ród wielu
wa?nych i o?ywczych, wed?ug licznych
komentatorów jego pism, koncepcji i rozwi?za?, jakie
mo?na zaczerpn?? z imponuj?cego dorobku
badacza, wyodr?bni?em trzy zagadnienia, które
moim zdaniem z jednej strony odgrywaj? w tej my?li
zasadnicz? rol?, a z drugiej stanowi? inspiruj?cy
materia? dla pedagogiki jako dyscypliny naukowej
(tak?e dla aktualnej jej kondycji w Polsce), jak
równie? problematyki pedagogiki krytycznej,
stanowi?cej, jak przyjmuj?, w?a?ciwy punkt
odniesienia dla prac Fromma na gruncie naszej
dyscypliny. Na tych w?a?nie zagadnieniach
skoncentrowa?em uwag? w kolejnych trzech
rozdzia?ach cz??ci pierwszej, które poprzedza
wprowadzenie zawieraj?ce uzasadnienie podj?cia
si? sformu?owanego w tytule monografii zadania
badawczego. I tak, rozdzia? drugi po?wi?cony jest
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koncepcji radykalnego humanizmu oraz zamys?owi
jego realizacji, rozdzia? trzeci dok?adnie omawia
Frommowsk? antropologi? filozoficzn? i
pedagogiczn?, a czwarty zajmuje si? proponowanym
przez badacza podej?ciem do zjawiska ideologii oraz
rozwija koncepcj? krytyki spo?ecznej, za jak? si?
opowiada?. Te trzy zagadnienia zosta?y analitycznie
wyodr?bnione, jednak w my?li Fromma s? ze sob?
?ci?le powi?zane; stanowi? g?ówne jej w?tki, które
przenikaj? ca?o?? jego pi??dziesi?cioletniej pracy
pisarskiej, prowadzonych bada? i poszukiwa?. W
ka?dym z tych rozdzia?ów wskazuj? na kwestie i
rozwi?zania istotne dla teorii i praktyki edukacji,
wyra?am je w kategoriach, jak równie? osadzam w
aktualnej wiedzy i prowadzonej dyskusji w polskiej
pedagogice na temat podejmowanych zagadnie?.
Uk?ad tre?ci w ka?dym z tych rozdzia?ów jest
podobny i obejmuje: prezentacj? problemu,
odniesienie go do wybranych jego uj?? w
pedagogice, nast?pnie badanie zagadnienia na
podstawie ca?o?ci dorobku intelektualnego Fromma
i z uwzgl?dnieniem kontekstu jego formowania
(marksizm, psychoanaliza, tradycja ?ydowska) za
pomoc? metod i technik w?a?ciwych hermeneutyce,
a na koniec wskazanie na wynikaj?ce z prezentacji,
analizy i odczytania konsekwencje dla pedagogiki.
Omówione w trzech rozdzia?ach cz??ci pierwszej
zasadnicze zagadnienia my?li Fromma odnosz? si?
do dyskutowanej w naukach humanistycznych i
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spo?ecznych znacz?cej, jak s?dz?, dla ich dziejów i
rozwoju problematyki, z której korzysta teoria i
praktyka edukacji, kszta?tuj?c swoje pole wiedzy i
dzia?a?. St?d druga cz??? publikacji przynosi
badania w zakresie teorii ideologii i jej krytyki,
maj?ce na celu osadzenie dokona? intelektualnych
Fromma i ich odczytania z jednej strony w
kontek?cie historycznego kszta?towania si? poj?cia
ideologii w europejskiej kulturze umys?owej oraz
jego sposobów aplikacji na grunt pedagogiki, a z
drugiej w kontek?cie modelu uprawiania krytyki
spo?ecznej, jaki inspiruje krytyczn? teori? edukacji.
Innymi s?owy, w tej cz??ci ksi??ki podejmuj?
zadanie poziomej integracji wiedzy wytworzonej w
teoriach naukowych, co ma na celu ??czenie i
konsolidacj? wyników moich bada? nad my?l?
Fromma ze studiami prowadzonymi w pedagogice
ogólnej i jej naukach pomocniczych. Wspóln?
p?aszczyzn? dwóch rozdzia?ów tej cz??ci jest wi?c
kwestia, w jaki sposób teoretyczna wiedza
pedagogiczna jest inspirowana i warunkowana
elementami teoretycznej wiedzy nauk pomocniczych
czy wobec nich komplementarna i w jaki sposób
odczytania koncepcji Fromma wzbogacaj? teori? i
praktyk? edukacji, b?d?c jednocze?nie transferem
wiedzy z nauk pomocniczych pedagogiki do
pedagogiki ogólnej i krytycznej teorii edukacji.
Wnioski i ustalenia poprzedzaj?ce zako?czenie
syntetycznie omawiaj? i porz?dkuj? g?ówne
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zagadnienia zaprezentowane we wszystkich
rozdzia?ach. Oczywi?cie problematyka poruszona w
tej monografii, odczytanie dla pedagogiki i edukacji
dorobku Fromma obejmuje równie? wiele innych
wa?nych zagadnie?, w tym: teori? spo?ecznych i
historycznych uwarunkowa? rozwoju cz?owieka,
spo?ecze?stwa oraz wiedzy, dialektyczn? koncepcj?
zmiany spo?ecznej oraz miejsca i roli w niej
edukacji, teori? jednostkowej i spo?ecznej alienacji,
koncepcj? emancypacji przez edukacj?, koncepcj?
autorytetu, koncepcj? nauczyciela
transformatywnego intelektualisty, nie?wiadomo?ci
spo?ecznej oraz ukrytego programu edukacji, a
tak?e pedagogii azylu. Rozwini?te w ksi??ce idee
filozofii Fromma stanowi?, moim zdaniem, znaczny
wk?ad do dyscypliny, poszerzaj?cy nasz? wiedz? i
rozumienie teorii i praktyki edukacji, a jednocze?nie
przyczyniaj? si? do rewizji niektórych naszych
pogl?dów oraz s? alternatywne do interpretacji
wskazanych tematów funkcjonuj?cych w pedagogice
krytycznej i szerzej – w pedagogice ogólnej. My?l?,
?e warto ten aspekt monografii tutaj podkre?li? –
prezentowana przez badacza wizja natury ludzkiej i
cz?owieka koresponduje z przyj?tym w pedagogice
humanistycznej, do której inspiratorów jest zaliczany,
poj?ciem edukacji jako optymalnym wspieraniem
jego rozwoju, rozumienia siebie, wykorzystywania
potencja?u intelektualnego i emocjonalnego,
poczucia podmiotowo?ci i sprawstwa. Takie
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odczytanie koncepcji Fromma ma licznych
zwolenników, jednak uwa?am, ?e warto i nale?y
wykroczy? poza to rozumienie i dokona? recepcji
jego prac, odnosz?c si? zarówno do maj?cych swoje
podstawy w tradycji ?ydowskiej, jak i przedwojennej
dzia?alno?ci badawczej w kr?gu szko?y frankfurckiej
oraz zapocz?tkowanej wtedy rewizji Freudowskiej
psychoanalizy sk?adowych jego my?li, i w ten
sposób przywróci? zapoznane ?ród?o mo?liwej
inspiracji dla pedagogiki krytycznej. W?a?nie
zgodnie z tym ustaleniem podj??em si? odczytania
poruszanych przez Fromma zagadnie? w
perspektywie krytycznej teorii edukacji i orientacji
emancypacyjnej.
Ksi??ka jest po?wi?cona kategorii woli powszechnej
oraz roli, jak? mo?na przypisa? jej niektórym
odczytaniom w kontek?cie wspó?czesnej filozofii
politycznej. Autor ?ledzi narodziny i rozwój tej idei w
czasach antycznych, ?redniowiecznych,
nowo?ytnych i wspó?czesnych, najwi?cej miejsca
po?wi?caj?c w tym kontek?cie my?li Jeana Jacquesa
Rousseau – niekwestionowanego pioniera
upolitycznienia volonté générale – oraz
dziewi?tnasto- i dwudziestowiecznych idealistów
brytyjskich (Thomas Hill Green, Francis Herbert
Bradley, Bernard Bosanquet). Okazuje si?, ?e prace
tych ostatnich, w?a?nie dzi?ki przewarto?ciowaniu
koncepcji Rousseau, nios? poka?ny potencja?
heurystyczny. Pozwalaj? z?agodzi? napi?cia le??ce
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u podstaw wielu wspó?czesnych sporów filozoficznopolitycznych, zw?aszcza debaty mi?dzy liberaln? i
komunitarystyczn?wizj? miejsca jednostki we
wspólnocie.
Okres od zako?czenia zimnej wojny to czas, kiedy
region Azji i Pacyfiku zaczyna odgrywa? w polityce i
gospodarce ?wiatowej coraz istotniejsz? rol?, staj?c
si? te? coraz wa?niejszym dla Stanów
Zjednoczonych, czego symbolicznym
ukoronowaniem jest deklaracja ameryka?skiej
sekretarz stanu Hillary Clinton, ?e wiek XXI to dla
Ameryki Wiek Pacyfiku. Zmiana priorytetów USA jest
symbolicznie widoczna ju? w pierwszej podró?y
zagranicznej George'a H. Busha w roku 1989, której
celem by?a nie Europa (jak u jego poprzedników),
lecz Azja. W pracy przeanalizowano polityk? USA w
regionie zarówno w wymiarze bilateralnym (wobec
Chi?skiej Republiki Ludowej, Japonii, Korei, Indii
oraz Australii), jak i multilateralnym (Forum
Wspó?pracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku [APEC] i
Stowarzyszenia Narodów Azji Po?udniowoWschodniej [ASEAN], a tak?e organizacji od ASEAN
pochodnych: ASEAN+3, Forum Regionalne ASEAN
oraz Szczyt Azji Wschodniej). Analiza skupia si? na
okresie po roku 1989, kiedy USA musia?y
zredefiniowa? swoj? polityk? zagraniczn?, obejmuj?c
prezydentury G.H. Busha (1989-1993), B. Clintona
(1993-2001), G.W. Busha (2001 -2009) oraz
cz??ciowo B. Obamy (2009-).
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Pierwsze dwie dekady nowego wieku to okres, w którym
dominuje dyskusja na temat bezpiecze?stwa
energetycznego, traktowanego jako dobro stanowi?ce
fundament bezpiecze?stwa zarówno publicznego jak i
bezpiecze?stwa obywateli. Wynika to g?ównie z sytuacji
geopolitycznej Polski, Europy, jak i ?wiata oraz dynamicznie
zmieniaj?cych si? uwarunkowa? spo?eczno-politycznych.
Ponadto nowe wyzwania polityki z obszaru bezpiecze?stwa
ekologicznego, w szczególno?ci nacisk na zwi?kszenie
udzia?u odnawialnych ?róde? energii w bilansie
energetycznym, po??czone z post?pem technologicznym
powoduj?, i? konieczna jest sta?a debata z udzia?em
naukowców oraz praktyków celem wypracowania
nowoczesnych rozwi?za? legislacyjnych (...) Oddana od
Pa?stwa r?k publikacja pt. „Wspó?czesne problemy
bezpiecze?stwa energetycznego. Sektor gazowy i
energetyczny" jest wynikiem prowadzonych od wielu lat
bada? w obszarze bezpiecze?stwa sektora energetycznego i
gazowego, uwie?czonych dyskusj? jaka mia?a miejsce na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ?ódzkiego 24
maja 2017 roku podczas . Z udzia?em wybitnych
przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, w
tym prawa energetycznego oraz praktyków reprezentuj?cych
kluczowe dla sektora energetycznego organy administracji
publicznej, organizacje oraz przedsi?biorców sektora
gazowego i energetycznego.
insight will challenge, develop and inspire your students.It will
motivate and engage them with thought provoking topics and
information rich texts which will challenge their opinions and
inspire them to think critically about the world they live in.It will
prepare them for a life of learning with a clear focus on
developing their skills and autonomous learning habits.It will
give your students a deeper awareness of how language
works, furnishing them with not just the meaning of
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vocabulary but also the rules that govern its use, allowing
your students to use it with confidence.
Wspó?czesne problemy bezpiecze?stwa energetycznego.
Sektor gazowy i energetycznyInstytut Prawa Gospodarczego
Sp. z o.o.

Make English lessons exciting and fun with
Treetops. Delightful characters and stories stimulate
students' imaginations, motivating them to learn.
Three engaging contexts, the seasons, the town,
and medieval legends, offer you the opportunity for
fun cross-curricular activities. And, you can enliven
your lessons with the wide range of resources
including puppets, posters, and classroom routines
for all of the songs.
There are 60 core lessons for Levels A and B, which
can be boosted by an extra 30 lessons in the Work
Book. The Class Book contains a Starter Unit and
six units with core teaching materials and two festival
and holiday units. There are 6 pages of mini
flashcards (smaller versions of the flashcards) along
with pop outs. Great home-school links with the
Class Book 1. Class Book activity pages are
perforated - so children can take them home 2. In
every unit the children make a pop-out based on the
story that they can take home to tell the story there.
The Class Book contains EIGHT activities per unit:
1. Two consolidation activities - following the story 2.
Two vocabulary activities - to practise the vocabulary
song 3. Cross-curricular/DVD activity - to consolidate
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the theme 4. Own life activity - to personalise the
topic to the child's life 5. Key language activity - to
bring together all of the language learnt in the unit 6.
Song activity - using the pop outs
Ksi??ka ta ukazuje równie? post?p osi?gni?ty w
ostatnich 10 latach w gromadzeniu danych
dotycz?cych dobrobytu indywidualnego i
spo?ecznego oraz w wykorzystaniu tych danych w
polityce spo?eczno ekonomicznej.
Ta ksi??ka dowodzi, ?e o trudnych problemach
mo?na pisa? w sposób jasny i komunikatywny. W
po??czeniu z rozleg?? wiedz? Autora, nie tylko
teoretycznoprawn?, ale równie? filozoficzn?, oraz
polemicznymi inklinacjami daje to prac?
wielow?tkow?, i cho? problemowo nie?atw?, to
jednak tak?, któr? z satysfakcj? si? czyta – która
swoj? dyskursywno?ci? i oryginalno?ci?
formu?owanych pogl?dów po prostu czytaj?cego
wci?ga. Ponadto czytelnik ma przekonanie, ?e jest to
praca wa?na, poznawczo donios?a nie tylko z
punktu widzenia osi?gni?? polskiej teorii i filozofii
prawa. z recenzji prof. Andrzeja Batora Praca jest
wyrazem i pochodn? niezwyk?ej erudycji Autora,
zarówno w wymiarze teorii j?zyka, jak i teorii prawa.
Fascynuj?ca intelektualnie jest analityczna
konfrontacja zjawiska ze sfery j?zyka i zjawiska ze
sfery rezultatu jego u?ycia. Podkre?li? pragn?
znaczenie koncepcji „imperium tekstu” dla istoty
wyk?adni prawa. To jest – z mojej perspektywy jako
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by?ego s?dziego – ten rodzaj wywodu, który
powinien by? przedmiotem obowi?zkowej lektury
ka?dego adepta sztuki s?dzenia. Tak?e dlatego, ?e
kolejny raz ukazuje – nie dla ka?dego oczywiste –
znaczenie teorii prawa dla praktyki prawniczej. z
recenzji prof. Miros?awa Wyrzykowskiego
A six-level course that gives children more
vocabulary, more reading, and more lessons than
other primary courses. Your pupils will definitely
learn more!
Handel broni? zawsze stanowi? narz?dzie
oddzia?ywania w polityce zagranicznej pa?stw.(...)
Ten fragment stosunków polityczno-ekonomicznych
jest wa?nym problemem naukowym, etycznym oraz
politycznym, uwik?anym w konflikty interesów i
rodz?cym wiele dylematów. Celem ksi??ki jest
prezentacja tego zagadnienia, ujawnienie
mechanizmów obecnych w praktyce eksportu broni
ze Stanów Zjednoczonych oraz wp?ywu, jaki decyzje
administracji ameryka?skiej w tym zakresie
wywieraj? na kszta?towanie si? ?wiatowego rynku
broni i technologii, powstawanie oraz rozwi?zywanie
kryzysów mi?dzynarodowych czy sytuacj? w
rejonach niestabilnych.(...) Mam nadziej?, ?e ksi??ka
ta stanie si? dla Czytelników kompendium wiedzy na
temat tej nies?ychanie z?o?onej, ale te? fascynuj?cej
rzeczywisto?ci, jak? jest ameryka?ski i
mi?dzynarodowy handel broni?. Ze Wst?pu Praca
wa?na i ciekawa, wnosi wiele cennej wiedzy o
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powi?zaniach mi?dzy bezpiecze?stwem, relacjami
mi?dzynarodowymi, polityk? zagraniczn? a handlem
broni?. Autorka zaj??a si? jednym z mniej znanych
na polskim polu badawczym aspektem
ameryka?skiej polityki zagranicznej. Temat zosta?
poddany bardzo wnikliwej i wielostronnej analizie,
problem rozpatrywany by? w szerokim kontek?cie
relacji mi?dzynarodowych, porz?dku globalnego oraz
uwarunkowa? historycznych i to?samo?ciowych. Z
recenzji prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej
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