
data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 

06.10.2018 08.15

10.00

11.45
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219

fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, 
s.124

14.00
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium

fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, 
s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30

19.15

07.10.2018 08.15

10.00
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z rodziną, dr 
B.Baron,s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
Metody pracy z rodziną, dr 
B.Baron,s.324

interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414

UWAGA: Moduł społecznych podstaw pedagogiki (MSPP), należy zapisać się na dwa konwersatoria.Tylko zajęcia specjalnościowe pracują w tych samych grupach 
(stałych), natomiast konwer. do wyboru-dowolny skład grupy
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teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)

teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP) 



data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK
grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 

20.10.2018 08.15

10.00

11.45

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30

19.15

21.10.2018 08.15

10.00
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414
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seminaria: 1. dr  M.Rauszer, s.324, dr E.Palamer-Kabacińska, s. 331,. dr  D.Sobierańska,s. 215, 3. dr  J. Dobkowska, s.219, 4. dr M.Jakubowska, s.203

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)



data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

03.11.2018 08.15
10.00

11.45
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30
19.15

04.11.2018 08.15

10.00

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z rodziną, dr 
B.Baron,s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
Metody pracy z rodziną, dr 
B.Baron,s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP)
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teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP) 

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414



data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

17.11.2018 08.15
10.00

11.45

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30
19.15

18.11.2018 08.15

10.00

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414

seminaria: 1. dr  M.Rauszer, s.324, dr E.Palamer-Kabacińska, s. 331,. dr  D.Sobierańska,s. 215, 3. dr  J. Dobkowska, s.219, 4. dr M.Jakubowska, s.203

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)
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data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

01.12.2018 08.15
10.00

11.45
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30
19.15

02.12.2018 08.15

10.00

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z rodziną, dr 
B.Baron,s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
laboratorium specjalnościowe, 
dr B.Baron, s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414

teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP)

teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP) 

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414
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data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

15.12.2018 08.15
10.00

11.45

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30
19.15

16.12.2018 08.15

10.00

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

seminaria: 1. dr  M.Rauszer, s.324, dr E.Palamer-Kabacińska, s. 331,. dr  D.Sobierańska,s. 215, 3. dr  J. Dobkowska, s.219, 4. dr M.Jakubowska, s.203

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414
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data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

12.01.2019 08.15
10.00

11.45
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00
Polityka społeczna, dr 
M.Pietrusińska, s. 303 Community art., mgr P.Wróbel, s.331

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30
19.15

13.01.2019 08.15

10.00

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z rodziną, dr 
B.Baron,s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
laboratorium specjalnościowe, 
dr B.Baron, s.324

Warsztat kompetencji 
interpersonalnych, mgr 
M.Rzepka,s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)

teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP)
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teoretyczne podstawy wychowania - wykład, dr M.Jakubowska, s. 414 (MSPP) 

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414



data godzina grupa K-1/ PSWDR grupa K-1/ASK

grupa K2/PW+PP-1 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

grupa K3/PW+PP-2 
pedagogikawczesnoszkolna i 
pedagogika przedszkolna

26.01.2019 08.15
10.00

11.45

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 
219 fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

14.00

Profilaktyka 
problemowa+praktyka, dr 

E.Kozdrowicz, s.324
Pedagogika przygody, dr E.Palamer-
Kabacińska, s.403

edukacja matematyczna, mgr 
M.Milczewska, s. 210 edukacja językowa, dr J.Dobkowska, s. 219-

15.45

Podstawy dydaktyki, A. 
Sobolewska, s. 320 (MD)-
konwersatorium

Podstawy dydaktyki, A. Sobolewska, 
s. 320 (MD)-konwersatorium fakultet - przyroda, dr hab.. M.Piotrowski, s.124

edukacja matematyczna, mgr M.Milczewska, 
s. 210

17.30
19.15

27.01.2019 08.15

10.00

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

teoretyczne pod.wych., dr 
M.Smulczyk, 124 (MSPP)-
konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ., 
(jakościowa) dr P.Zańko, s.213

socjologia wychowania,dr M.Pietrusińska, s. 
219, (MSPP), konwersatorium

11.45

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium

socjologia wychowania, dr 
M.Pietrusińska, s.303, 

konwersatorium
teoretyczne pod.wych., dr M.Smulczyk 
124 (MSPP), konwersatorium

Wprow.do metodologii badań społ.(ilościowa), 
dr A.Jasińska-Maciążek, konw., s.216

14.00

15.45
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 
215

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, s. 
129

17.30
Metody pracy z grupą, mgr 
M.Rzepka,s.324 Street working, mgr K.Kołbyk, s.331

edukacja przyrodnicza, dr D.Sobierańska, 
s. 129 edukacja teatralna, dr M.Sieńczewska, s. 215

19.15

socjologia wychowania-wykład, dr M.Pietrusińska, s. 414 (MSPP)

seminaria: 1. dr  M.Rauszer, s.324, dr E.Palamer-Kabacińska, s. 331,. dr  D.Sobierańska,s. 215, 3. dr  J. Dobkowska, s.219, 4. dr M.Jakubowska, s.203

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, dr A.Jasińska-Maciążek, s. 414
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