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Nowości 2022 – GRUDZIEŃ cz.2 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

  1. (Bez)silna opiekunka czyli Polsko-niemiecka (bez)nadzieja / Barbara 

Bereżańska.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bereżańska, Barbara (1978- ) , Opiekunki i opiekunowie 

osób starszych , Polacy za granicą , Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2022-12 

 

 

Czy praca w systemie dwudziestoczterogodzinnym, z dala od rodziny, przyjaciół, własnego prawdziwego życia,  

w której nie są szanowane prawa człowieka i pracownika, może dawać nadzieję tysiącom polskich opiekunów 

osób starszych pracującym w Niemczech? Czy starość we własnym domu - zakrapiana samotnością, chorobą, 

smutkiem, żalem, tęsknotą, goryczą, w towarzystwie osoby, która nie rozumie prostych, wypowiadanych przez nas 

zdań, jest oznaką statusu społecznego, luksusu, troski rodziny i państwa? Czy beznadzieja może stać się nadzieją? 

Czy nadzieja nie jest złudna? Dokąd prowadzi droga polskiego opiekuna? Czy służący do wszystkiego jest tym, 

czego potrzebuje stary schorowany człowiek w ostatnich latach, miesiącach, dniach, godzinach swojego życia? Te 

i inne pytania towarzyszyły mi podczas mojej pracy. Docierały do mnie informacje: „Umarła nasza koleżanka”, 

„Nasza koleżanka jest chora na raka. Pracowała na działalność. Z czego ma teraz żyć?”, „Opiekunka z dwudzie-

stoletnim doświadczeniem szuka pracy w opiece”, „Umarł mój podopieczny. Strasznie to przeżywam. Szukam 

pracy na już”… W końcu zdałam sobie sprawę z tego, że moje życie jest jak ciepły nadmorski piasek, który prze-

latuje w promieniach słońca między palcami. Słońca, które przez kilka ostatnich lat widziałam zza niewidzialnych 

krat dzielących mnie od reszty świata.  

 

 



2 
 

 2. (Po)rozum się, czyli O co im wszystkim chodzi / Sławomir Przyklęk.- Brzezia 

Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kompetencje komunikacyjne , Komunikacja interpersonalna 

, Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2022-12 

 

 

„Po prostu o komunikacji” - tak można by streścić tę książkę. Nie ma w niej tabel, wykresów i zanudzania (bez 

urazy). Jeśli zdarza ci się rozmawiać z kimś i wszystko wydaje się w porządku, a potem okazuje się, że jednak się 

nie zrozumieliście - to ta książka jest dla ciebie. Przeczytasz w niej między innymi o tym, co pomaga w zro-

zumieniu innych ludzi, a co przeszkadza. W jakie pułapki często wpadamy i dlaczego „migawki” to niekoniecznie 

jest to, co myślisz. Czy pies to dla każdego taki sam pies. Czy „tam, gdzie zawsze” dla wszystkich znaczy to samo. 

Kiedy jest się skutecznym w komunikacji. I w ogóle po co się wysilać, przecież to takie proste. Co zrobić, gdy 

pojawią się emocje - które nie zawsze pomagają - i jak je wykorzystać (w dobrym celu oczywiście). Co się może 

wydarzyć, gdy nie umyjesz naczyń, a co, gdy w pobliżu, podczas rozmowy przejedzie tramwaj. No i na koniec, po 

co właściwie mamy się dogadywać, może kłóćmy się dalej, przecież jesteśmy w tym nieźli. Przyjemnej i owocnej 

lektury. PS Wiesz, jakie jest najbardziej polskie słowo…? Znajdziesz je w środku.  

 

 

 3. (Prze)trwanie przeszłości w transkulturowych przestrzeniach / Aleksandra 

Boroń.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. 

(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

ISSN 0083-4254 ; nr 350) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziedzictwo kulturowe , Kultura , Międzykulturowość , 

Sztuka , Świadomość społeczna , Transkulturowość , Wielokulturowość , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-12 

 

1. Portugalskie księgarnie, antykwariaty i biblioteki ; 2. Muzyka "fado" i portugalski styl życia ; 3. "Azulejos" – 

utwalona w ceramicznych płytkach kulturowa tożsamość Portugalii ; 4. Trajektorie kulturowej tożsamości Leona-

rda Cohena: kultura żydowska, kultura hiszpańska i tradycje trubadurów ; 5. "La femme orientalne" - zachodnie 

reprezentacje wschodniej kobiecości: haremy, Szeherezada i Kuchu Hânem ; 6. "Belly dance" - transkulturowa 

tożsamość tańca. 

 

 

 4. 5 języków miłości dla singli / Gary Chapman ; tłumaczył Jakub Czernik.- Kraków 

: Wydawnictwo Esprit, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Miłość , Pięć języków 

miłości , Relacje międzyludzkie , Single (socjologia) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 
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Zmienił życie milionów par na całym świecie. Teraz czas na singli! Gary Chapman, autor bijących rekordy popu-

larności książek o pięciu językach miłości, tym razem odkrywa ich tajemnice przed tymi, którzy żyją samotnie. 

Nigdy nie byłeś w związku? Szukasz swojej drugiej połówki? A może jesteś wdowcem i próbujesz osiągnąć 

szczęście na nowo? W każdym z tych przypadków niezbędna jest nauka języka, który pozwoli znaleźć spełnienie 

w przyjaźni, miłości i relacjach z innymi ludźmi. Nie narzekaj na samotność! Sięgnij po rady Gary`ego Chapmana, 

poczuj przypływ pozytywnych emocji i już teraz zacznij przygotowywać się do pierwszej randki! Z tej książki 

dowiesz się:  czym są języki miłości, jaki jest twój ojczysty język miłości i jak odkrywać języki miłości innych 

ludzi, w jaki sposób z nich korzystać, aby kochać i być kochanym, i ulepszać relacje z rodzicami, rodzeństwem, 

przyjaciółmi, współpracownikami. Książka uzupełniona jest o pasjonujące historie ludzi, którzy w różny sposób 

doświadczyli samotności i miłości, o specjalne rady na okoliczność randek, testy psychologiczne i zadania prak-

tyczne.  

 

 

 5. 8 sekretów potężnych manifestacji : duchowe ćwiczenia na osiągnięcie wysokich 

wibracji, usunięcie blokad mentalnych i emocjonalnych / Mandy Morris ; 

tłumaczenie: Emilia Kiszycka.- Białystok : Studio Astropsychologii, 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczucia , Poczucie własnej wartości , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

Czujesz, że schematy myślowe blokują twój rozwój osobisty? A może borykasz się z destrukcyjnym niepokojem            

i stanami lękowymi lub masz obniżone poczucie własnej wartości? Pomóc ci mogą manifestacje. Co to jest mani-

festacja? To niezwykła praktyka duchowa, której celem jest osiągnięcie stanu wysokich wibracji i rozbudzenie 

świadomości. Wsparta medytacjami i afirmacjami, uruchamia pozytywną energię, która staje się narzędziem 

wprowadzającym zmiany. W równym stopniu mogą one dotyczyć życia osobistego, jak i zawodowego, a nawet 

być formą terapii. Odkryj sekrety manifestacji, by nadać swojemu życiu wymarzony kształt.  

 

 

 6. 10 lat nauk o bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja 

naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk ; Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.- Kraków : Avalon, 2021. 

(Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe : Uwarunkowania, Konteksty, 

Perspektywy ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , System obronny państwa , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2022-12 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana na jubileusz 10 lecia funkcjonowania w Polsce osobnej dyscypliny 

naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie. Z jednej strony nauki o bezpieczeństwie opisują i systematyzują rze-

czywistość społeczną, dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z drugiej strony bieżące problemy, wy-

zwania i zagrożenia współczesnego świata wyznaczają kierunki zmian i określają pola badawcze w ramach tej 

dyscypliny. 
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 7. 61 minut do cudu : historia cudownego uzdrowienia dziecka za wstawiennictwem 

abp. Fultona J. Sheena / Bonnie L. Engstrom ; przełożyła Joanna Olejarczyk.- Kraków 

: Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Engstrom, Bonnie L , Sheen, Fulton J. (1895-1979) , 

Duchowieństwo katolickie , Kanonizacja i beatyfikacja , Uzdrowienia cudowne , 

Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia , Świadectwa wiary 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

61 minut dzieliło małego Jamesa od śmierci. 61 minut odliczanych szeptem jego matki: „Fulton Sheen, Fulton 

Sheen, Fulton Sheen…” Gdy po godzinie reanimacji lekarze zamierzali wypisać akt zgonu, serce nowo narodzo-

nego dziecka zaczęło bić. Jego matka nie miała wątpliwości: przez cały ten czas czuwał nad nim słynny amery-

kański kaznodzieja. Pisma abp. Fultona J. Sheena już od wielu lat zmieniają serca Polaków. Ten wybitny ducho-

wny był błyskotliwym mówca, a dziś skutecznie wstawia się za nami w sytuacjach, gdy pozostaje tylko nadzieja.  

 

 

 8. 75 lat NBA : ilustrowana historia najlepszej koszykarskiej ligi świata / Dave 

Zarum ; tłumaczenie Michał Rutkowski, Tymon Rutkowski.- Kraków : 

Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  National Basketball Association (NBA) , Koszykarze 

(sportowcy) , Koszykówka , Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-12 

 

Najwspanialsza koszykarska liga świata ma już 75 lat! Przeżyj wielkie święto NBA, wczytując się w kronikę roz-

grywek, pełną anegdot i statystyk, zilustrowaną ponad 150 archiwalnymi zdjęciami. To album, który przypomni ci 

o najlepszych zawodnikach, legendarnych spotkaniach i wielkich aferach. Jak wyglądał pierwszy mecz zawodo-

wej koszykówki pomiędzy New York Knicks i Toronto Huskies? Dlaczego ograniczono czas na oddanie rzutu do 

24 sekund? Z jakiego powodu w końcówce lat 70. Finały NBA były w USA nadawane tylko z odtworzenia? 

Poznaj odpowiedzi na nurtujące pytania i przeczytaj o legendarnych pojedynkach Wilta Chamberlaina z Billem 

Russellem, niezapomnianej rywalizacji Larry’ego Birda z Magikiem Johnsonem oraz kosmicznej ekipie Chicago 

Bulls z Michaelem Jordanem. Odkryj też kontrowersyjne i mroczne oblicze ligi: wczesne problemy z rasistowskim 

fanatyzmem, skandal z obstawianiem meczów czy tragiczną śmierć Lena Biasa zaraz po drafcie. 75 lat NBA. 

Ilustrowana historia najlepszej koszykarskiej ligi świata to unikalne kompendium wiedzy – od zamierzchłych 

czasów, kiedy NBA była jeszcze cyrkiem objazdowym, aż do wielomiliardowego biznesu, jakim stała się dzisiaj. 

To książka idealna dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o ukochanej koszykówce i poznać historie, o któ-

rych nie miał pojęcia.  

 

 9. 96 blizn smoleńskich / Jerzy Andrzejczak.- Warszawa : Bellona, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa smoleńska (2010) , Katastrofy lotnicze , Ofiary 

katastrof i wypadków , Politycy , Smoleńsk (Rosja ; okolice) , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).084 

Nowości:  2022-12 
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Dziesięć lat po tragedii smoleńskiej. Dziesięć lat życia rodzin, które straciły swoich bliskich. Czy poradziły sobie 

ze stratą, jaki wpływ na ich prywatne losy miała ta ogólnonarodowa tragedia? Załamania nerwowe, rozwody, 

alienacje, ale też kariery polityczne podparte nazwiskami z listy ofiar. Autor reportażowej książki „96 Końców 

Świata” wydanej w 2011 roku, wraca do swoich rozmówców sprzed lat i jednocześnie analizuje społeczne „prze-

pracowywanie” tego tragicznego wydarzenia: miesięcznice, upamiętnienia, decyzja o ekshumacji, przewody sądo-

we… Czy jako naród potrafiliśmy sprostać sytuacji - w jakim punkcie znajdujemy się dziś?  

 

 

 10. 100 roślin w twojej kuchni / Maria Szustakowska-Chojnacka.- Wydanie 1. - 2. 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kucharstwo , Owoce , Rośliny lekarskie , Przyprawy , 

Warzywa , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-12 

 

 

Poradnik przygotowany przez doświadczoną technolog żywienia i dietetyczkę. Książka zawiera informacje o 100 

popularnych roślinach powszechnie stosowanych w kuchni. Autorka opisuje owoce krajowe i egzotyczne, warzy-

wa, zioła lecznicze i przyprawy, które odgrywają znaczną rolę w żywieniu człowieka i mają wpływ na jego zdro-

wie (niektóre z nich przeciwdziałają powstawaniu chorób lub wspomagają ich leczenie). Nie zapomina też o uży-

wkach, takich jak: kawa, herbata, kakao. Książka zawiera również ponad 900 przepisów na smaczne potrawy: 

zupy, dania główne, przystawki, sałatki, ciasta, desery, napoje, nalewki i konfitury pochodzące z kuchni polskiej              

i różnych krajów świata. A w tabelach są zebrane informacje o zawartości składników odżywczych w różnych roś-

linach i przetworach oraz zalecane normy żywieniowe.  

 

 

 11. 160 kartek z dziennika żołnierza : od Stalingradu do Dniepru / Mansur Abdulin ; 

[tłumaczenie z języka rosyjskiego Piotr Tymiński].- Wydanie 2. - Gdańsk : Fundacja 

historia.pl, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Abdulin, Mansur Gizatulovič (1923-2007) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Wojsko , ZSRR , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2022-12 

 

Brutalna statystyka Wielkiej Wojny Ojczyźnianej dowiodła, iż średni okres życia szeregowego radzieckiego żoł-

nierza na froncie wschodnim wynosił od dwóch tygodni podczas operacji ofensywnych do miesiąca podczas dzia-

łań obronnych. W tej sytuacji wspomnienia prostego żołnierza frontowego są niezmierną rzadkością. Szczęśliwym 

zrządzeniem losu autorowi udało się oszukać bezlitosną statystykę i przeżyć tam, gdzie los zwykle nie był łaskawy 

dla tysięcy prostych żołnierzy - pod Stalingradem, na Łuku Kurskim, na „Wyspie Śmierci” na Dnieprze, na 

krwawych stepach Ukrainy. Ale to nie tylko niezwykle sugestywny opis potworności wojny, albowiem z kart 

żołnierskiego dziennika wyłania się obraz człowieka, który nie pozostał obojętny na piękno ludzkiej natury i który 

nawet w najcięższych chwilach potrafił zachować cechy, właściwe ludziom prostym i twardym - uczciwość, 

humor i nadzieję na lesze jutro. Barwny i często dowcipny język, jakim posługuje się M. Abdulin to także okazja 

do spojrzenia na świat oczami człowieka, który urodził się już po rewolucji i którego życie było nierozerwalnie 

związane z okresem budowy komunistycznego państwa - czasem niełatwym dla zwykłych  obywateli,  szczególnie 
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w najdalszych i najbiedniejszych zakątkach Kraju Rad. Frontowe wspomnienia Mansura Abdulina to literatura 

ciekawa i wzruszająca - swoisty dokument epoki, wobec którego trudno jest przejść obojętnie.  

 

 

 12. 365 buddyjskich medytacji, afirmacji i refleksji dla uzyskania spokoju oraz 

wewnętrznej równowagi i harmonijnego zdrowia / Bodhipaksa ; [tłumaczenie Anna 

Lewicka].- Białystok : Studio Astropsychologii, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość buddyjska , Medytacja , Rozwój duchowy , 

Zdrowie fizyczne , Zdrowie psychiczne , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-24  

Nowości:  2022-12 

 

Nie wiesz, jak zacząć przygodę z buddyzmem? Wydaje ci się, że wkroczenie na ścieżkę filozofii Wschodu 

wymaga za dużo czasu? Nic bardziej mylnego. Ta książka jest idealnym rozwiązaniem. Zawiera 365 medytacji, 

afirmacji i refleksji, dzięki którym zadbasz o rozwój osobisty i duchowy. Medytacje uzdrawiające i medytacje na 

sen staną się twoją naturalną terapią. Poświęcisz na buddyjską praktykę jedynie kilka minut dziennie. Wykorzy-

stasz praktyczne ćwiczenia umysłu, aby w pełni czerpać ze świadomości oraz odkrywać tajniki podświadomości. 

Afirmacje na dobry dzień wprowadzą cię w pozytywny nastrój i pozwolą żyć w zgodzie ze sobą. Znajdziesz 

wewnętrzny spokój oraz równowagę między ciałem i umysłem. Odkryj mądrości Buddy na cały rok.  

 

 

 13. 1000 filmów, które tworzą historię kina / redakcja naukowa Piotr Kletowski.- 

Wydanie 2., poprawione.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, ccopyright 2022. 

(Dragon Imagine) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-791 

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka 1000 filmów, które tworzą historię kina przybliża filmy, jakie odcisnęły wpływ na dziesiątą muzę, oraz 

rzuca na nie świeże spojrzenie. Zaprezentowane zostały tu nie tylko arcydzieła, ale również filmy kontrowersyjne, 

skandaliczne, nowatorskie czy przeboje box office’u. Po książkę mogą sięgnąć nie tylko miłośnicy kina, ale także 

rozpoczynający z nim przygodę czy szukający filmowych inspiracji.  

 

14. 1968 : od Wietnamu do Meksyku : dziennik z przełomowego roku / Oriana Fallaci 

; z włoskiego przełożyła Joanna Ugniewska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat 

Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fallaci, Oriana (1929-2006) , Dziennikarze , Polityka 

międzynarodowa , Praska wiosna (1968) , Stosunki rasowe , Wojna w Wietnamie 

(1955-1975) , Zamach na Martina Luthera Kinga (1968) , Biafra (Nigeria ; państwo 

dawne) , Chiny , Czechosłowacja , Meksyk , Stany Zjednoczone (USA) , Wietnam , 

Wojna domowa w Nigerii (1967-1970) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Fallaci O. 

        Nowości:  2022-12 
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"Pamiętam lato 1968 roku. Wróciłam właśnie z Nowego Jorku, dwanaście godzin po zabójstwie Roberta 

Kennedy’ego. W kwietniu zamordowano Martina Luthera Kinga, w czerwcu Roberta Kennedy’ego. Fotografie 

umierających z głodu dzieci w Biafrze, walki między Arabami i Żydami, sowieckie czołgi w Pradze. Akty wanda-

lizmu burżuazyjnych studentów, którzy ośmielają się powoływać na Che Guevarę, a jeżdżą na uniwersytet 

sportowym samochodem tatusia". Taki jest rok 1968 Oriany Fallaci, zasadniczy moment w jej karierze, w której, 

zgodnie z portretem, jaki zaprezentował „Time”, ówczesna reporterka L’Europeo uznana zostaje za najważniejszą 

włoską dziennikarkę, naśladowaną w wielu krajach.  Styczeń zaczyna się w Wietnamie, gdzie Fallaci opowiada 

bezpośrednio o wojnie małego narodu przeciwko supermocarstwu USA. Później, w Ameryce, gdzie toczą się 

walki na tle rasowym i o prawa obywatelskie, kreśli portrety bohaterów tamtych czasów, od Boba Kennedy’ego 

do Martina Luthera Kinga i Nixona. Następnie, wciąż niezmordowana, opowiada o maoistowskich Chinach, 

filozofiach Dalekiego Wschodu, indyjskich guru, o nędzy w Peru. aż w końcu przylatuje do Meksyku tuż przed 

olimpiadą, gdzie zostanie ranna podczas studenckiej demonstracji, całe Włochy zaś wstrzymają oddech. Tylko ona 

się nie boi i nie cofa się przed niczym, wie, że „zostać ranną to prawdziwe szczęście, gdyż trudno zostać trafioną 

dwukrotnie”. Wyjeżdża raz jeszcze do Stanów Zjednoczonych, by zakończyć ten rok w towarzystwie astronautów 

szykujących się do lotu na Księżyc. To jest świt nowej ery, unikatowe świadectwo zwrotu, jaki dokonał się na 

całym świecie, wykraczając poza prowincjonalną wizję tych, których później Oriana Fallaci nazwie „naszymi 

supermieszczańskimi bohaterami roku 1968”.  

 

 

 15. 8000 zimą : walka o najwyższe szczyty świata w najokrutniejszej porze roku / 

Bernadette McDonald ; przełożył Andrzej Górka.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Góry , Sporty zimowe , Himalaje 

(góry) , Karakorum (góry) , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2022-12 

 

Autorka znakomitych książek wysokogórskich non fiction ("Kurtyka. Sztuka wolności", "Alpejscy wojownicy", 

"Ucieczka na szczyt") znów kieruje wzrok na najwyższe szczyty Ziemi. Tym razem opisuje najtrudniejsze zimowe 

wyprawy na ośmiotysięczniki. Bernadette McDonald relacjonuje nie tylko pierwsze wejścia, w ogromnej większo-

ści będące dziełem polskich ekip, ale także wyprawy nieudane, tragiczne lub po prostu takie, które musiały się 

wycofać. “8000 zimą” to opowieść o “sztuce cierpienia”, która pchnęła polskich lodowych wojowników w najwy-

ższe góry świata zimą i rozpętała światowy wyścig o pierwsze zimowe wejścia na 14 ośmiotysięczników. Ta gra 

na arenie międzynarodowej toczy się do dziś, a jej zwieńczeniem będzie zdobycie ostatniego, najtrudniejszego 

szczytu - K2.  

 

 

 16. Abchazja / Wojciech Górecki.- Wydanie 3.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górecki, Wojciech (1970- ) , Abchazowie , Konflikt gruzińsko-

rosyjski (2008) , Polityka , Wojna w Abchazji (1992-1993) , Życie codzienne , 

Abchazja (Gruzja) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-12 
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Abchazja ma swoje terytorium, granice i obywateli. Prezydenta, premiera, parlament i armię. Centralna Komisja 

Wyborcza organizuje wybory, poczta emituje znaczki. Trzydziestoletni helikopter Abchaskich Linii Lotniczych 

wozi pasażerów z Suchumi do wysokogórskiego Pschu, a obywateli informują agencja Apsnypress, telewizja, ra-

dio, gazety, internet. Wojciech Górecki jest jedną z nielicznych osób, które miały okazję obserwować, jak w ciągu 

dwudziestu lat rodzi się, rozwija i chyli ku upadkowi abchaskie parapaństwo o spornych granicach i niejasnym 

statusie. Polska nie uznaje Abchazji, uważając ją za część Gruzji. Tego samego zdania jest reszta świata - z wyją-

tkiem Rosji, Nikaragui, Wenezueli, Nauru, Vanuatu i Tuvalu. Uznanie Abchazji i coraz liczniejszych państw o po-

dobnej genealogii zrodziłoby dziesiątki nowych konfliktów i wywróciło do góry nogami międzynarodowy ład… 

Abchazja zamyka kaukaski tryptyk Wojciecha Góreckiego, rozpoczęty Planetą Kaukaz i Toastem za przodków.  

 

 

 17. Aborcja jest / Katarzyna Wężyk.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aborcja , Prawa kobiet , Prawa reprodukcyjne , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Aborcja była, jest i będzie. Historia odwiecznych sporów wokół aborcji i głosy kobiet, które się na nią zdecy-

dowały. Przez stulecia o aborcji decydowali głównie mężczyźni, tak jest do dziś. Katarzyna Wężyk oddaje głos 

kobietom, które usunęły ciążę. Ich szczere opowieści obnażają zafałszowanie aborcyjnej rzeczywistości w Polsce. 

Autorka pyta, dlaczego zdecydowały się na zabieg. Jak go zrobiły, w kraju z tak restrykcyjnym prawem, tak bar-

dzo piętnującym przerywanie ciąży. I jak się wtedy czuły. Historie Polek zestawia z opowieściami Amerykanek 

stojących po obydwu stronach barykady. Wężyk przygląda się również historii aborcji: jak kobiety radziły sobie  

w czasach, gdy mogły liczyć tylko na zioła i akuszerki, a za zabieg groziły surowe kary. Sprawdza, jak aborcja 

stawała się narzędziem władzy nad rozrodczością, cwanym wytrychem dla podejrzanych praktyk politycznych, 

przedmiotem językowych manipulacji i kondensatorem złych emocji. A także tworzy nieoczywiste świadectwo, 

tego, jak dziś „wkurwione” kobiety wychodzą na ulice w obronie swoich praw. Po przeczytaniu tej książki rodzi 

się pytanie: czy ideologie wykorzystywane by uzasadnić zakaz aborcji przed wiekami różnią się od tych 

używanych dziś przez ludzi, którzy chcą odebrać kobietom prawo do decydowania o swoim ciele i życiu.  

 

 

 18. Admiral Scheer : krążownik dwóch oceanów / Jochen Brennecke, Theodor 

Krancke ; tłumaczył Jacek Stępień.- Gdańsk : Finna, 2002. 

(Seria z Kotwiczką) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brennecke, Jochen (1913- ) , Admiral Scheer (okręt) , 

Marynarka wojenna , Pancerniki (okręty) , Wojna morska , Niemcy , Opracowanie , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.49 

Nowości:  2022-12 

 

Tam musi być piekło! Załoga Scheera pełna była podziwu i uznania dla tego, twardo odgryzającego się nieprzy-

jaciela, któremu w tym piekle płomieni i rozrywających się pocisków udawało się jeszcze z ostatniego zdatnego 

do użytku działa prowadzić celny ogień. Na Scheerze nikt nie znał nazwiska dowódcy krążownika pomocniczego. 

Jedno było pewne, że musiał on być prawdziwym Brytyjczykiem  i  oficerem  starej  marynarskiej  szkoły, którego 

osobowość była tak silna, że powierzeni mu ludzie jak opętani wykonywali wszystkie jego rozkazy, pomimo że 

wiedzieli, że na wygranie tego pojedynku nie mają żadnych szans. Fragment z Admirala Scheera 



9 
 

 19. Afganistan : góry, ludzie, wojna : opowieści o zapomnianym Hindukuszu / 

Łukasz Kocewiak.- Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kocewiak, Łukasz (1983- ) , Afganistan , Hindukusz (góry) , 

Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Opowieść o kraju od dziesięcioleci targanym wojnami, zapomnianych górach, samotnym wejściu na najwyższy 

szczyt Afganistanu, narodzinach polskiego himalaizmu zimowego i zmaganiach afgańskich alpinistek. W książce 

autor zabiera czytelnika do Korytarza Wachańskiego. Sprawdza, czy można wspinać się bezpiecznie w afgańskim 

Hindukuszu. Podąża śladami średniowiecznych kupców, mudżahedinów, broniących dostępu do regionu przed 

talibami; czy polskich alpinistów, którzy właśnie tu rozpoczynali epokę zimowej eksploracji najwyższych gór. Był 

też świadkiem alpejskich zmagań młodej Hanify. Czy uda się postawić stopę pierwszej Afgance na Noszaku – naj-

wyższym szczycie kraju jej ojców oraz czy znajdzie się jeszcze miejsce na radość w kraju zajmującym niechlubne 

ostatnie miejsce w Światowym Rankingu Szczęścia.  

 

 

 20. Afganistan : odpowiedzieć ogniem / Grzegorz Kaliciak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2016. 

(Linie Frontu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana , Wojna w 

Afganistanie (2001-2021) , Afganistan , Reportaż 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2022-12 

 

Afganistan nie może zaznać spokoju: wojny brytyjsko-afgańskie w XIX i XX wieku, krwawa interwencja radzie-

cka lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, wreszcie trwające ponad dekadę starcia islamskich terrorystów            

z wojskami Paktu Północnoatlantyckiego. Po 11 września 2001 roku, gdy świat wypowiedział wojnę terroryzmo-

wi, interwencja wojsk NATO na Bliskim Wschodzie była tylko kwestią czasu. Podpułkownik Grzegorz Kaliciak 

trafił do Afganistanu na półroczną misję stabilizacyjną dziesięć lat po atakach na WTC, jako dowódca jednej z baz 

utworzonych w ramach Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa. Przez pół roku musiał mierzyć się              

z nieustającymi atakami talibów oraz nieufnością ludności cywilnej. Polscy żołnierze znaleźli się w samym środku 

działań wojennych. Regularnie dochodziło do ostrych starć, sytuacja wymagała trudnych decyzji, doskonałego 

wyszkolenia, a często poświęceń. O akcjach polskich żołnierzy wciąż zbyt mało wie opinia publiczna. "Afgani-

stan. Odpowiedzieć ogniem" to nie tylko bezkompromisowa relacja z misji w regionie objętym permanentnym 

konfliktem, ale również wprowadzenie w rzeczywistość polskiej armii.  

 

 21. Afrykański polonez / Cyprian Kosiński.- Wydanie 5.- Warszawa : Oficyna 

Wydawnicza Rytm, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosiński, Cyprian (1938- ) , Podróże , Demokratyczna 

Republika Konga , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913(6) 

Nowości:  2022-12 
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Takiej książki nie napisał dotąd żaden polski podróżnik czy reporter. Cyprian Kosiński przedstawia Czarny Ląd 

widziany „od środka”, oglądany oczami kogoś, kto przez 30 lat żył i pracował wśród Afrykańczyków, gościł w ich 

domach, został dopuszczony do ich rytualnych tajemnic plemiennych, obserwował miejscowe zwyczaje, obrzędy 

oraz przesądy.  

 

 

 22. Agresywność nieletnich : fenomen, etiologia, profilaktyka / redakcja naukowa 

Paulina Perska-Gradowska, Dorota Rondalska, Agnieszka Nymś-Górna.- Warszawa : 

Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresywność , Dzieci , Młodzież , Niedostosowanie 

społeczne , Profilaktyka społeczna , Przestępczość nieletnich i młodocianych , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Wstęp / Piotr Stępniak ; Nieletni sprawcy czynów agresywnych. Analiza danych statystycznych oraz wyników 

badania akt spraw sądowych / Justyna Włodarczyk-Madejska, Maria Kopeć ; Agresja i przemoc wśród nieletnich  

a zaburzenia psychiczne / Wojciech Kosmowski ; Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy w systemie 

postępowania z nieletnimi w świetle formalnoprawnych uwarunkowań / Katarzyna Jadach ; Przeciwdziałanie 

zachowaniom agresywnym nieletnich w zakładzie poprawczym. Refleksje z obserwacji uczestniczącej / Dorota 

Rondalska ; Programy oparte na społeczności lokalnej w profilaktyce agresji i przemocy wśród nieletnich / 

Magdalena Sadowska ; Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów jako zasób profilaktyki zachowań agresy-

wnych i przemocowych wśród osób nieletnich / Agnieszka Nymś-Górna ; MAK – nowe oblicze alternatywnej 

metody komunikacji / Marek Pięta ; Profilaktyka wykluczenia rówieśniczego w pracy z młodzieżą / Sylwia 

Jaskulska ; Czynniki ryzyka przemocy i analiza instytucjonalna w placówkach dla nieletnich / Paulina Perska-

Gradowska ; Interwencja fizyczna jako alternatywna forma komunikacji z agresywnym nieletnim / Michał Talaga 

; Działania profilaktyczne Wielkopolskiej Policji – wpływ substancji odurzających na zachowania agresywne 

wśród osób nieletnich i przemoc elektroniczna / Andrzej Karpiński 

 

 23. Akwarium : opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u / Tomasz Potkaj.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Związek Literatów Polskich , Organizacje literackie , PRL , 

Pisarze polscy , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Przełom sierpnia i września 1945 roku. Sala wykładowa w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego pęka w szwach. Jarosław Iwaszkiewicz, przed momentem jednogłośnie wybrany na prezesa Związku 

Zawodowego Literatów Polskich, wyzna, że czuje się jak ojciec i opiekun zrzeszonych pisarzy. Domy pracy twór-

czej, przydziały mieszkań, talony, wyjazdy zagraniczne czy emerytury twórcze – Związek dbał o pisarzy, którzy 

zgodnie z aktualną linią partii realizowali dyrektywy ideologiczne „na odcinku twórczości”. Ale był też forum, na 

którym toczyły się burzliwe dyskusje o kształt tej twórczości i zaangażowanie polityczne pisarza. Książka Toma-

sza Potkaja to pierwsza całościowa opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u. Autor wnikliwie śledzi losy 

instytucji zrzeszającej największe postaci polskiej literatury XX wieku i literatów zapomnianych, dzięki którym 

jednak obracały się biurokratyczne tryby. Sięgając do dokumentów z debat i zjazdów, związkowych archiwów               

i opowieści samych pisarzy, tworzy wciągającą opowieść o epoce, w której polityka i sztuka tworzyły bliskie, ale 

często niebezpieczne związki.  
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 24. Al Capone : gangster wszech czasów / Jonathan Eig ; przełożył z angielskiego 

Tomasz Szlagor.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Capone, Al (1899-1947) , Przestępcy , Przestępczość 

zorganizowana , Chicago (Stany Zjednoczone) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

Chicago, rok 1920, czasy prohibicji. Al Capone, porywczy młody człowiek o przeciętnej inteligencji odkrywa 

świat nieograniczonych możliwości. Nieprzygotowany na sławę i bogactwo syn emigrantów z Neapolu wkrótce 

kontroluje handel alkoholem na niespotykaną skalę, konkurując dochodami z największymi korporacjami. Korum-

puje policję i miejscowe sądy. Zostaje jednym z pierwszych celebrytów o międzynarodowej sławie. Komu wresz-

cie udało się dopaść Ala Capone? Czy byli to Nietykalni z agentem Eliotem Nesem na czele? Jaką rolę w ujęciu 

odegrał prokurator okręgowy? Dlaczego, by uwięzić Capone, trzeba było nagiąć etykę zawodową i ryzykować 

własnym życiem? Korzystając z niedawno odkrytych, liczących tysiące stron dokumentów rządowych, Jonathan 

Eig opowiada na nowo dramatyczną historię najsłynniejszego gangstera Ameryki. Kreśli portret skomplikowanego 

człowieka, którego do zguby przywiodło nie tyle przestępcze życie, ile przerośnięte ego. Oto cały Capone.  

 

 

 25. Alopecjanki : historie łysych kobiet / Marta Kawczyńska.- Warszawa : Harde 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Łysienie plackowate , Polska , Reportaż 

problemowy 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-12 

 

 

Bohaterki książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" to kobiety, którym „łysa głowa” nie przysłoniła życia. 

Choć łatwo nie było, stoczyły walkę ze swoimi demonami i wygrały. Spełniają się zawodowo, realizują swoje 

pasje, tworzą udane relacje. A przede wszystkim obalają stereotyp, według którego "kobieta musi mieć włosy".  

Alopecia Areata, czyli łysienie plackowate, według danych organizacji The American Hair Loss Association                

z 2017 roku, dotyczy 2 proc. światowej populacji. Z roku na rok osób z łysą głową, w tym w dużej mierze kobiet, 

jest coraz więcej. Naukowcy i lekarze nie znają przyczyny tej choroby. Nie ma na nią jedynej skutecznej terapii. 

Bywa, że włosy odrastają, ale zdarza się, że nie wracają nigdy. Pozostaje "tylko", a może "aż", nauczyć się z tym 

żyć.  

 

 

 26. Alpy Zachodnie : Szwajcaria : 90 skalno-lodowych dróg wspinaczkowych od 

Tödi po Grand Combin / Wolfgang Pusch, Edwin Schmitt, Ralf Gantzhorn, Michael 

Waeber ; przekład: Piotr Wawrowski.- Gliwice : Bezdroża - Helion, 2022. 

(W Skale i Lodzie) 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpinizm , Turystyka górska , Alpy Zachodnie (góry) , 

Przewodnik turystyczny , Przewodnik wspinaczkowy , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(4)  

Nowości:  2022-12 
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Przewodnik obejmuje wybitne szczyty Alp Urneńskich, Glarneńskich i Adula, ale przede wszystkim Alp Berneń-

skich i Pennińskich. Ze względu na bogactwo interesujących dróg w tych pasmach górskich skupia się szczególnie 

na wielodniowych pobytach i podpowiada, jak łączyć pojedyncze linie w duże projekty. Znalazły się tu, obok 

znanych klasyków, również mniej popularne - co nie znaczy, że mniej atrakcyjne - cele wspinaczkowe. Dobrano je 

głównie z myślą o doświadczonych alpinistach, choć nie brak propozycji dla początkujących wspinaczy, szuka-

jących bardziej ekstremalnych wrażeń. Autorzy opisują tylko te trasy, które sami przeszli. Świadomie zrezygno-

wali też z tytułu w stylu „Najpiękniejsze drogi wspinaczkowe” - uważają bowiem, że to, co najpiękniejsze w gó-

rach, to ich różnorodność. Niezależnie od pasma.  

 

 

 27. Americana : to, co najlepsze w USA / Magdalena Żelazowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Luna - Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żelazowska, Magdalena (1984- ) , Polacy za granicą , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia , Literatura podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913(73) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Autorka stworzyła osobisty przewodnik po USA, który jest czymś więcej niż listą miejsc i atrakcji turystycznych. 

Mieszkając w Ameryce i podróżując po niej, poszukuje przede wszystkim niepowtarzalnego nastroju. Podgląda, 

jak mieszkają ludzie, co robią, noszą i jedzą. Słucha dźwięków lokalnej muzyki, zbiera miejscowe przysłowia, 

szpera w sklepach, a czasem w śmieciach. Prowadzi prywatny rejestr uroków, ciekawostek i osobliwości, które są 

jak łatki amerykańskiego patchworku. Americana jest próbą opisania nieuchwytnego czaru Ameryki, który uwodzi 

cały świat. To kolekcja tego, co w USA najlepsze. Znajdziemy w niej: -krótką historię Stanów Zjednoczonych, -

główne regiony kraju, -amerykańskie małe miasteczka, -road tripy, przydrożne bary i motele, -farmy, rancza                  

i plantacje, -wyprzedaże garażowe, -sekrety fast foodu, -teorie amerykańskich naukowców, -opowieści związane  

z emigracją, -polskie ślady w Ameryce i wiele innych.  

 

 

 28. Ameryka miła sercu : Kansas - kraina uśmiechu / Wanda Milewska ; [ilustracje: 

Julia Milewska].- Warszawa : Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milewska, Wanda (1951- ) , Polacy za granicą , 

Społeczeństwo , Święta , Życie codzienne , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i 

wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(73) 

Nowości:  2022-12 

 

Każdy dzień pobytu za oceanem utwierdzał mnie w przekonaniu, że wszechobecny tam uśmiech jest codzienną 

kulturą, jak powiedzenie dzień dobry, do widzenia, dziękuję czy proszę. Nie jest wymuszony, fałszywy, zdradliwy 

czy poszukujący drugiego dna. Udostępniam swoje spostrzeżenia z nadzieją, że mogą być pomocne tym, którzy 

tak jak ja, kiedyś znajdą się na kansaskiej ziemi. Wanda Milewska - autorka książek, dziennikarka agencyjna,             

w przeszłości radiowa. Na blogu milpress wandamilewska.pl podejmuje tematykę społeczną, ekumeniczną i prze-

de wszystkim kulturalną. Książka Wandy Milewskiej jest gościnna i ciepła. Łączy w sobie ton osobisty, w którym 

wyczuć można wielką życzliwość dla ludzi i miejsc, z reporterską dbałością o to, aby czytelnik otrzymał świat 

kompletny, zaprezentowany zarówno z lotu ptaka, z szerokiej perspektywy, jak i w zbliżeniach, w dbałości o detal. 

Dodajmy do tego kulturę języka i narracyjną swadę, okraszoną skłonnością do niebanalnej  refleksji, a  otrzymamy 
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smaczne literackie danie: opowieść o Ameryce zwykłych, nam podobnych ludzi. Wojciech Czaplewski - poeta, 

krytyk literacki Ameryka Miła Sercu. Kansas - Kraina Uśmiechu to wspaniała rodzinna podróż nie tylko na inny 

kontynent, ale również w głąb siebie. I rzeczywiście, czasem musimy przemierzyć kontynenty, by dotknąć miejsc, 

które już znamy, miejsc, które prawdziwie są w nas. Dzięki tej lekturze miałam możliwość odbycia interesującej 

wyprawy po amerykańskiej ziemi, która jest mieszaniną kultur, narodowości, wyznań, religii, indywidualnych 

historii jej mieszkańców, gdzie w sklepach można kupić nie tylko chleb i masło, ale często także i pistolet. Gdzie 

poranny aromat kawy pitej na tarasie, splata się z malowniczym obrazem radosnych wiewiórek oraz - budzącym 

do życia poranki - ptasim trelem, tworząc przy tym delikatny warkocz przenikającej całą naszą przeszłość, jakże 

ponadczasowej, poezji.  

 

 

 29. Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar : ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego / Agnieszka Nowotka.- 

Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ofiary przestępstw , Przestępcy , Wiktymologia , Zabójstwo , 

Województwo warmińsko-mazurskie (1999- ) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Rozdział 1. Przestępstwo zabójstwa i jego sprawcy; Rozdział 2. Środowisko rodzinne sprawców zabójstw; Roz-

dział 3. Sytuacja społeczno-zawodowa sprawców zabójstw; Rozdział 4. Sylwetka psychologiczna sprawców 

zabójstw; Rozdział 5. Charakterystyka procesu motywacyjnego zabójców; Rozdział 6. Wiktymologiczne aspekty 

zabójstw; Rozdział 7. Substancje psychoaktywne a przestępstwo zabójstwa; Rozdział 8. Sytuacyjne korelaty za-

bójstw; Rozdział 9. Modus operandi sprawców zabójstw; Rozdział 10. Prawnokarna reakcja wobec sprawców 

zabójstw. 

 

 

 30. Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej 

realizacji / Jules Gazon ; z języka francuskiego tłumaczył Krzysztof Malaga.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 

(Współczesna Ekonomia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Opieka społeczna , Rynek pracy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-331.5 

Nowości:  2022-12 

 

CZ. I  BEZROBOCIE JAKO AKCEPTOWANE FATUM: 1. Bezrobocie jako akceptowane fatum ; 2. Nieadekwa-

tność solidarności i leseferyzmu ; 3. Polityka aktywizacji na rynku pracy ; R. 4 Zasadnicza rola popytu finalnego ; 

CZ. II SPOŁECZEŃSTWO BEZ BEZROBOCIA: WYBÓR ETYCZNY: R. 5 Zmiana paradygmatu ; R. 6 Poszu-

kiwanie treści etycznej ; CZ. III EKONOMICZNA REALIZACJA SPOŁECZEŃSTWA BEZ BEZROBOCIA: R. 

7 Układ zapewniający powrót do pracy: R. 8 Funkcjonowanie modelu ograniczonego popytu ; R. 9 Zatrudnienie 

poza usługami sąsiedzkimi ; R. 10 Ekonomiczna wykonalność a polityczne przeszkody. 
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 31. Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie : Sprawiedliwi wśród Narodów Świata / 

Beata Izdebska-Zybała.- Warszawa : Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2022. 

(Sedno Literatura) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) , Iwaszkiewiczowa, 

Anna (1897-1979) , Holokaust , Ratowanie Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2022-12 

 

Beata Izdebska-Zybała opowiada o tym, jak Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie podczas drugiej wojny światowej, 

z narażeniem własnego życia i życia rodziny, pomagali ukrywać się żydowskim sąsiadom z podwarszawskiego 

Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, oraz o pomocy udzielanej żydowskim przyjaciołom i znajomym z krę-

gów artystycznych i naukowych. Iwaszkiewiczowie zostali pośmiertnie (w 1991 roku) uhonorowani przez izra-

elski Instytut Yad Vashem medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Sami za życia nie zabiegali o to 

wyróżnienie. Robili to, co uważali za powinność i co było imperatywem etycznym, co wynikało z poczucia przyz-

woitości i powinności wobec drugiego człowieka.  

 

 

 32. Antybiotyki w dobie narastającej lekoodporności / Zdzisław Markiewicz, Dorota 

Korsak, Magdalena Popowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : PZWL, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antybiotyki , Bakterie , Lekooporność , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jedyna na polskim rynku aktualna książka, w której kompleksowo omówiono temat antybiotyków i lekooporności, 

czyli globalnego problemu XXI wieku – zarówno pod kątem historii, klasyfikacji według działania, mechanizmów 

oporności, sposobów jej przeciwdziałania a także badań mających na celu zastąpienie antybiotyków. Książka skie-

rowana będzie przede wszystkim do biologów, lekarzy, przyrodników, jak również ze względu na temat zanieczy-

szczenia środowiska antybiotykami i produktami ich degradacji dla studentów ochrony środowiska.  

 

 

 33. Antykryminalistyka : taktyka i technika działań kontrwykrywczych / redakcja 

naukowa Piotr Chlebowicz, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański.- Warszawa : Difin, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzestępczość , Prewencja kryminalna , Przestępczość , 

Przestępczość zorganizowana , Tor (sieć anonimowa) , Ukryta sieć , Wywiad , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez zorganizowane grupy przestępcze i organizacje 

terrorystyczne czynnościom operacyjno-rozpoznawczym i procesowym prowadzonym przez służby państw w celu 

ich rozbicia. Opracowanie przedstawia zasadnicze aspekty techniki przestępczej zmierzającej do  ukrycia  majątku  
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związanego z przestępstwem. W publikacji scharakteryzowano możliwe sposoby działań przestępczych zmierzają-

ce do uniemożliwienia organom ścigania identyfikacji i lokalizacji mienia związanego z przestępstwem. Prze-

dmiotowa problematyka jest zagadnieniem nadzwyczaj skomplikowanym z powodu specyfiki omawianych dzia-

łań. Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych nie stanowiły dotąd priorytetowego obszaru 

zainteresowania kryminalistyki. W monografii zwrócono uwagę na korzyści wynikające ze znajomości taktyki               

i techniki przestępczej w omawianym zakresie. 

 

 

 34. Apostazja katoliczki / Ewa Piprek.- [Kiełpin] : BookEdit, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piprek, Ewa (1966- ) , Aborcja , Antykoncepcja , Apostazja , 

Duchowość katolicka , Etyka katolicka , Etyka seksualna , Indoktrynacja , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Apostazja katoliczki" to książka o osobistych zmaganiach z apostazją... i nie chodzi tu o stronę techniczną pole-

gającą na „złapaniu” opornego a skłonnego do ucieczki proboszcza. Mam na myśli psychiczny aspekt tematu. 

Albowiem jest to decyzja niezwykle trudna dla każdego, kto w dzieciństwie prawidłowo został skażony katolicką 

indoktrynacją. Papier podpisać jest łatwo, lecz dużo trudniej oczyścić zmanipulowany mózg. Chciałam pokazać, 

co katecheza wyprawia z dziecinnym umysłem i jaki ma to później wpływ na dorosłe życie. Jak bardzo niszczy 

pewność siebie, radość życia, utrudnia osiągnięcie osobistej satysfakcji. Opowiadam, jak krok po kroku z norma-

lnej, wesołej dziewczynki zrobiono smutną katoliczkę. Co niestety ciągle dotyczy milionów dzieci, niemal wszę-

dzie na świecie. To nie jest książka o seksie, choć i ten temat porusza obszernie w kontekście omawiania wpływu 

tak zwanej wiary na społeczeństwo. Przede wszystkim zwracam uwagę na wielostopniową indoktrynację, jakiej 

poddawane są dzieci i młodzież na katechezach oraz w jaki sposób jej część – czyli edukacja pseudeoseksualna 

wpływa na światopogląd, postrzeganie siebie, osobistą samoocenę, a w konsekwencji na jakość życia intymnego. 

Co sprawia, że SEX Polaków jest: wstydliwy, krępujący, nieprzyzwoity... Zwyczajnie słaby – zamiast być źród-

łem radości, szczęścia i spełnienia! Jak doszło do tego, że normalne życiowe czynności cywilno-prawne, jak 

rejestracja dziecka, ślub czy pogrzeb – Kościół uznał za swoje sakramenty? Narzucił wiernym uznanie „święto-

ści”, aby potem uzupełniając rytuałami, systemem zaklęć i przysiąg, sprzedawać za ciężkie pieniądze. Jak doszło 

do przyssania się kleru do cycka władzy podobno świeckiej oraz jak to nadal jest możliwe, że my, Polacy, uważa-

my obce naszej kulturze guślarskie rytuały za narodową tradycję? 

 

 

 35. Arabska droga cierniowa : dziennik 2011-2013 / Gilles Kepel ; przełożyli z 

języka francuskiego Andrzej Szeptycki, Katarzyna Pachniak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2014. 

(Podróże, Kraje, Ludzie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kepel, Gilles (1955- ) , Arabska Wiosna Ludów , Kraje 

arabskie , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2022-12 

 

„Arabska droga cierniowa” to książka o arabskiej Pasji, z całym bogactwem dwuznaczności kryjących się w tym 

pojęciu. Zestawiając obserwacje z podróży w latach 2011-2013 z doświadczeniami trzech dekad spędzonych na 

przemierzaniu południowych i wschodnich brzegów Morza Śródziemnego, autor przedstawia w niej dwa pierwsze 



16 
 

etapy tego gigantycznego ruchu. Stwierdza, że trzy lata po wybuchu tamtejszych rewolucji męczeński wymiar 

tego zjawiska zgasił panujący na początku entuzjazm. Stawia zatem pytania: Co zostało z idei porywających ludzi 

zgromadzonych na placu Tahrir czy l’avenue Bourghiba? Czy ofiara Mohameda Bouaziziego w Sidi Bu Zajdzie, 

która doprowadziła do wybuchu w państwach arabskich, została poniesiona na próżno? Wiosną 2014 roku młodzi 

rewolucjoniści z egipskiej „wiosny” 2011 mają kłopot z odpowiedzią na te pytania; część z nich jest zakłopotana, 

bo nie ma już więzień, które opuścili po upadku Mubaraka. Po epizodzie z władzą Braci Muzułmanów, uznanym 

przez większość za zdradę, któremu towarzyszył chaos społeczny, przemoc w miastach, gwałty, kradzieże, postę-

pujące ubóstwo i przestępczość, przejęcie władzy przez wojskowych, sprawujących rzeczywistą kontrolę za fasadą 

rządów cywilnych, zapewniło dowództwu pewną popularność. Wydaje się, że u zmęczonej zamieszaniem ludności 

dążenie do bezpieczeństwa wzięło górę nad ideałami wolności i demokracji, co trzy lata wcześniej wydawało się 

niemożliwe. Jednak według największych optymistów nic już nie będzie takie jak przedtem; mimo fatalnego prze-

biegu wydarzeń duch rewolucyjny głęboko przeniknął narody arabskie. Zobaczymy, co przyniesie czas. Obser-

wujemy wszak powstawanie silnych ruchów artystycznych, co wczorajszym rewolucjonistom w pewien sposób 

kompensuje zamknięcie przestrzeni politycznej. Odnajdują się w tym działaniu ci, którzy dzisiaj mają zakaz wstę-

pu na plac Tahrir. Być może właśnie teraz stawia swoje pierwsze kroki rewolucja kulturowa, jednak musi przejść 

jeszcze daleką drogę, zanim pojawi się znowu jako prawdziwa rewolucja polityczna. 

 

 

 36. Archiprzewodnik po Polsce : rozmowy architekta i krytyka o 

najodważniejszych dziełach architektury współczesnej / Robert Konieczny, 

Tomasz Malkowski.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Polska , Przewodnik tematyczny , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2022-12 

 

Wybierz się w podróż przez Polskę szlakiem najciekawszych budynków ostatnich dekad. Prowadzić cię będą 

uznany architekt Robert Konieczny i doświadczony krytyk Tomasz Malkowski. Autorzy dyskutują o każdym 

obiekcie, a ich niejednokrotnie odmienne opinie pozwalają czytelnikowi wyrobić sobie własne zdanie.  

 

 

 37. Armenia : obieg zamknięty / Maciej Falkowski.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ormianie , Polityka , Życie codzienne , Armenia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nie tak daleko leży kraj, w którym ludzie od ponad trzech dekad żyją w lockdownie. To Armenia, która z powodu 

zamkniętych granic z Turcją i Azerbejdżanem, morderczego konfliktu o Górski Karabach, uzależnienia od Rosji, 

ekstremalnie trudnej sytuacji gospodarczej i postępującego rozkładu państwa jest izolowana na arenie między-

narodowej. Ale ormiańskie zamknięcie ma też silny wymiar mentalny. Między Ormianami a resztą świata istnieje 

nieprzekraczalna granica inności. Armenia. Obieg zamknięty to próba przybliżenia skomplikowanej historii tego 

kraju i zrozumienia tożsamości Ormian. Maciej Falkowski, który przez wiele lat poznawał Armenię od środka, 

przywiózł ze swych podróży fascynujące opowieści o ormiańskiej przeszłości i teraźniejszości. Opowiada więc              

o stolicy i prowincji, o polityce i codziennym  życiu, o  stanowiącym  kość  niezgody  z  Azerbejdżanem  Górskim 
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Karabachu, ale przynosi też czytelnikom historie ze wschodniej Turcji, z Gruzji, Rosji, Bliskiego Wschodu, 

dawnych Kresów Wschodnich, Wenecji i wielu innych miejsc, do których los przez wieki rzucał Ormian. Jego 

książka jest jednak nie tylko opowieścią o Armenii i Ormianach, ale także o tym, jak bardzo historia może defi-

niować współczesność. Tytułowy obieg zamknięty to bowiem również przyczynek do refleksji nad odpowiedzia-

lnością elit za losy zwykłych ludzi, nad tym, jak ideologiczne wizje lub brutalne interesy tych pierwszych często 

na wiele dekad decydują o życiu tych drugich.  

 

 

 38. Asteroidy : jak miłość, strach i chciwość zadecydują o naszej przyszłości w 

kosmosie / Martin Elvis ; tłumaczenie Klaudia Żerańska.- Kraków : Copernicus 

Center Press, 2022 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górnictwo , Obiekty bliskie Ziemi (NEO) , Planetoidy , 

Surowce , Zarządzanie zasobami naturalnymi , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2022-12 

 

U jednych widok asteroidy wywołuje lęk. Nie bez powodu w tradycji i kulturze skały spadające z nieba niosą 

pożogę i śmierć. Inni myślą za Mendelejewem: węgiel, żelazo, nikiel, krzem. To z tych pierwiastków są zwykle 

zbudowane okruchy pozostałe po formowaniu się planet. U Martina Elvisa asteroidy wzbudzają zupełnie inne 

emocje. Zdaniem szanowanego astronoma na tych małych ciałach niebieskich ogniskować się będą trzy potężne 

siły: odwieczna Miłość do rozumienia i poznawania świata, Strach przed anihilacją gatunku ludzkiego oraz 

Chciwość - chęć wejścia w posiadanie niezmierzonych bogactw. Czy rozmiłowanie w odkrywaniu oraz obawa 

przed zabójczym uderzeniem asteroid, podsycane żądzą zysku, dadzą początek projektowi kosmicznego górnictwa 

- biznesu na skalę Układu Słonecznego albo i większą? Dzięki eksploatacji asteroid cywilizacja z ziemskiej 

przeistoczy się w kosmiczną. "Nauka umożliwi chciwość, ale jednocześnie chciwość umożliwi naukę" - pisze 

przewrotnie Elvis w swojej książce.   

 

 

 39. Atlas osobliwości : przewodnik po ukrytych cudach świata / Joshua Foer, Dylan 

Thuras, Ella Morton ; z języka angielskiego przełożył Maciej Potulny.- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o., 2018.   

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcje turystyczne , Osobliwości , Pomniki przyrody , 

Zabytki kultury , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2022-12 

 

Czas zejść z ubitego szlaku. Atlas osobliwości w równej mierze zdumiewa, jak i inspiruje do podróży po ponad 

700 najdziwniejszych i najciekawszych zakątkach świata. Znajdziesz tu cuda natury - oszałamiające jaskinie świe-

tlików w Nowej Zelandii oraz baobab w Afryce Południowej, tak wielki, że w jego pniu urządzono bar, w którym 

może się komfortowo zmieścić piętnaście osób. Są tu też cuda architektury, takie jak indyjskie studnie ze scho-

dami prowadzącymi na dno, które zdają się wyjęte żywcem z grafik M.C. Eschera. Albo szokujące tradycje                    

w rodzaju festiwalu skoków nad niemowlętami w Hiszpanii, podczas którego przebrani za diabły mężczyźni 

dosłownie przeskakują nad rzędami leżących na ulicy maleńkich dzieci. Nie zabrakło też wielkich organów stala-

ktytowych w Wirginii, płonącej od czterdziestu pięciu lat dziury w ziemi w Turkmenistanie, zwanej Wrotami 

Piekła, trumien wiszących na ścianie klifu na Filipinach, ekscentrycznych włoskich atrakcji turystycznych zbudo-

wanych z ludzkich kości, a także „zasilanego” pijawkami wynalazku prognozującego pogodę, który  wciąż  można 
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oglądać w hrabstwie Devon w Anglii. Jest to raczej gabinet osobliwości, niż tradycyjny przewodnik. Celebruje to, 

co niespodziewane, pomijane, dziwaczne i tajemnicze. Na każdej stronie znajdziesz potwierdzenie, że świat jest 

bardziej egzotyczny, niż sądziłeś. Dzięki ciekawym opisom, setkom zdjęć, niebanalnych wykresów, tabel i map 

każdego regionu świata Atlas osobliwości to książka, która przeniesie cię w dowolne miejsce lub czas. Uważaj 

jednak, bo trudno się od niej oderwać.  

 

 

 40. Atlas zabiegów stawowych w osteopatii kończyn : diagnostyka, przyczyny, 

obraz kliniczny, korygowanie dysfunkcji / Serge Tixa, Bernard Ebenegger ; z języka 

francuskiego tłumaczyła Joanna Józefowicz-Pacuła.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- 

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby stawów , Kończyny , Leczenie , Medycyna 

manualna , Atlas medyczny , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2022-12 

 

Atlas stanowi przewodnik po zabiegach osteopatycznych. Zawiera propozycje oryginalnych technik zilustrowa-

nych blisko 400 fotografiami, które dobrano według precyzyjnego, dydaktycznego klucza. Przedstawiają one kole-

jno: pozycję terapeuty i pacjenta, ułożenie rąk terapeuty, dokładne rozmieszczenie punktów oddziaływania tera-

peutycznego, proces korekcji ograniczenia ruchomości. W osiągnięciu optymalnej mobilizacji pomagają doda-

tkowe porady wynikające z ogromnego doświadczenia autorów.  

 

 

 41. Auroville : miasto z marzeń / Katarzyna Boni.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta , Utopia , Auroville (Indie) , Indie , Reportaż 

problemowy 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-12 

 

 

Miejsce akcji (dosłownie): Auroville. Miasto w Indiach w stanie Tamilnadu, sto czterdzieści pięć kilometrów na 

południe od Chennai, dziesięć kilometrów na północ od dawnej francuskiej kolonii Pondicherry, pięć kilometrów 

na zachód od Zatoki Bengalskiej. Miejsce akcji (dosłownie i metaforycznie): Miasto, w którym można się zgubić, 

bo nic tu nie jest takie, na jakie wygląda. Las, który kiedyś był czerwoną pustynią, a wcześniej lasem. Jałowa 

ziemia, na której Tamilowie - zubożałe duchy dawnej świetności królestw południa - opowiadają sobie legendę          

o przybyszach z zachodu przynoszących dobrobyt. Miasto ukryte w dżungli, w którym przybysze z zachodu trochę 

tęsknią za pustką i trochę obawiają się przyszłości. Niewielki płaskowyż, z którego do niedawna widać było 

morze, a który stał się miejscem eksperymentu. Eksperymentu i na rzeczywistości i na marzeniach. Miejsce akcji 

(metaforycznie): poszukaj w sobie. Czas akcji: Trochę ponad pięćdziesiąt lat. Cała wieczność. Jedno życie.  Boha-

terowie dramatu:  Matka. Dziecko. Rzesze poszukujących (niektórzy coś znajdują, inni nie). Zrealizowana utopia. 

Ego. Iluzja. Marzenia. Rzeczywistość. Ty. 
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 42. Autentyczny personal branding, czyli Silna marka osobista w praktyce / Angelika 

Chimkowska.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kreowanie wizerunku , Marka osobista , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Marka osobista to obecnie ważny element budujący zaufanie, rozpoznawalność oraz reputację, który wspiera reali-

zację celów biznesowych. I to niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz własną firmę. Według 

badań o jej sile decyduje nie tylko strategiczne podejście do jej budowania, lecz także autentyczność i spójne 

komunikowanie w przestrzeni on-line i off-line. Angelika Chimkowska, specjalizująca się w tworzeniu strategii 

marek i sprzedaży on-line, w swojej najnowsze książce pokazuje, jak wykorzystać siłę marki osobistej w marke-

tingu, sprzedaży czy pozyskiwaniu wartościowych pracowników oraz angażowaniu rozproszonych zespołów. 

 

 

 43. Autoarteterapia w sytuacjach kryzysowych : ćwiczenia uważności / Wiesław 

Karolak, Barbara Karolak.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karolak, Barbara , Karolak, Wiesław (1949- ) , Arteterapeuci 

, Arteterapia , Autopsychoterapia , COVID-19 , Kryzys psychiczny , Mindfulness , 

Łódź (woj. łódzkie) , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-615.851  

Nowości:  2022-12 

 

Książka jest ofertą dla wszystkich, którzy poszukują zmiany w życiu codziennym, w pracy, w środowisku, w któ-

rym żyją. Szczególnie polecamy ją osobom pragnącym poszerzać swoją podmiotowość. Z książki tej, jak z prze-

wodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających radość 

tworzenia i polepszenie samopoczucia. Książka jest zbiorem przykładów działań arteterapeutycznych, które mogą 

stać się pretekstem, inspiracją do wykorzystania przez prowadzących własnych projektów autoterapeutycznych 

bądź zorganizowania warsztatów z arteterapii. Może też być kierunkowskazem dla poszukujących wyboru, nad 

czym się skupić.  

 

 

 44. Automatyka : podstawy teorii / Andrzej Dębowski.- Wydanie 2. zmienione - 1. 

dodruk (PWN).- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-681 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia Czytelnika z zasa-

dami analizowania, działania i projektowania różnych układów  dynamicznych  obserwowanych  na  tle  upływają- 
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cego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub 

innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy linio-

we ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne. Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, 

zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do 

opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej 

wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące             

w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym 

zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właś-

ciwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie infor-

mację. 

 

 

 45. Automatyzacja przemysłu spożywczego : studia przypadków prezentujące 

wybrane problemy z firm rozwiązane na podstawie rzeczywistych danych / [red. 

prowadzący Ewa Matyszewska].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

copyright 2016. 

(Casebook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyzacja , Przemysł rolno-spożywczy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-663/664  

Nowości:  2022-12 

 

Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przykładach z polskiego i zagranicznego rynku przed-

stawione są usprawnienia w przemyśle spożywczym, pozwalające na zmniejszenie kosztów, a także zwiększenie 

efektywności produkcji. Książka napisana przez praktyków, którzy na co dzień doradzają oraz wdrażają w prze-

dsiębiorstwach rozwiązania usprawniające produkcję. W publikacji szczegółowo opisano liczne studia przypad-

ków z przeprowadzonych wdrożeń, co pozwoli czytelnikom na skorzystanie ze sprawdzonych w praktyce rozwią-

zań. Poradnik ma wielowymiarowy charakter. Pokazuje usprawnienia w branży spożywczej na różnych etapach 

produkcji – od przygotowania produktów, przez ich przetwarzanie, po paletyzację. Swoimi doświadczeniami              

w zakresie automatyzacji i robotyzacji podzieliły się takie firmy, jak np.: Kärcher, ASTOR, Mitsubishi, SCHUNK 

czy Stäubli. Z książki dowiemy się także, jakie efekty w różnych przedsiębiorstwach przynosi stosowanie urzą-

dzeń takich firm jak: OMRON, FANUC, KUKA. Idealnym uzupełnieniem publikacji są wywiady z przedstawi-

cielami firm, które zdecydowały się na wprowadzenie swoich zakładów w XXI wiek. Opowiadają oni o proble-

mach, które mieli przed zastosowaniem automatyzacji, podejmowanych decyzjach i tym, jak wygląda ich nowa 

rzeczywistość po wprowadzonych zmianach.  

 

 

 46. Autystki : o kobietach w spektrum / Clara Törnvall ; przekład ze szwedzkiego 

Justyna Czechowska.- Warszawa : Wydawnictwo Osnova, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta z niepełnosprawnością , Sukces , Trudne sytuacje 

życiowe , Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Clara Törnvall odtwarza swoją drogę do diagnozy wysokofunkcjonującego autyzmu, którą dostała w wieku 42 lat. 

Poszukując przykładów autystek Törnvall, natrafia na: Emily Dickinson, Daryl Hannah, Simone Weil, Beatrix 

Potter, Elfride Jelinek, Gretę Thunberg.  
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 47. Autyzm : przewodnik : 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum / 

Temple Grandin, Debra Moore ; tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz.- Kraków 

: Copernicus Center Press, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Rozwój psychofizyczny 

dziecka , Zaburzenia integracji sensorycznej , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

Światowej sławy autorka i osoba autystyczna Temple Grandin oraz psycholożka Debra Moore przedstawiają 

dziewięć sposobów wspierania dzieci i nastolatków ze spektrum autyzmu. Temple Grandin dzieli się swoim 

osobistym doświadczeniem i historiami opowiadanymi przez szukających jej wsparcia rodziców i specjalistów,              

a Debra Moore wykorzystuje doświadczenie psychologa, pracującego od wielu lat z dziećmi i nastolatkami ze 

spektrum oraz ich opiekunami. I to właśnie do tej grupy skierowany jest Autyzm. Przewodnik. Nauczyciele, peda-

godzy specjalni, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi, a przede wszystkim rodzice dzieci i nastolatków ze 

spektrum znajdą w książce wiele przykładów i porad oraz szczegółowo opisane sposoby wsparcia. Wszystkie 

dzieci, zarówno autystyczne, jak i typowo rozwijające się, polegają na dorosłych. Żadne dziecko nie może poko-

nać drogi do dorosłości samotnie. Pedagodzy, rodzice i terapeuci są wzorcami, kibicami i przewodnikami. To da-

ry, które możemy przekazać każdemu dziecku.  

 

 

 48. Autyzm u dzieci : wiedza kliniczna / redakcja naukowa Ewa Emich-Widera, Beata 

Kazek, Justyna Paprocka ; autorzy Ewa Emich-Widera [i 26 innych].- Warszawa : 

PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Dziecko z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (ASD) , Współwystępowanie chorób , Zaburzenia ze spektrum 

autyzmu (ASD) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

Na rynku brakowało opracowania dotyczącego autyzmu w ujęciu somatycznym. Takie spojrzenie jest często 

pomijane w postrzeganiu ASD. Osoby autystyczne cierpią z powodu licznych schorzeń takich jak: choroby prze-

wodu pokarmowego, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne, czy genetyczne. Pacjenci z ASD wymagają pro-

fesjonalnej terapii i wielodyscyplinarnej opieki. Celem książki jest przedstawienie nowoczesnej i przekrojowej 

wiedzy na temat stanu zdrowia osób z autyzmem i ich specyficznych potrzeb. Monografia powstała dzięki wielo-

letniej współpracy wielu wybitnych specjalistów. Treści oparte są na najnowszym piśmiennictwie, wytycznych                 

i doświadczeniu zawodowym zespołu autorskiego. Publikacja jest nieocenionym źródłem wiedzy i wsparciem dla 

lekarzy neurologów, pediatrów, psychiatrów, szerokiego grona diagnostów i terapeutów pracujących z pacjentami 

z autyzmem oraz studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii, jak również kierunków 

podyplomowych.  

 

 49. Azja = Asia : sacrum / Andrzej Strumiłło ; [tłumaczenie na język angielski: 

Piotr Tanajewski].- Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2019. 

 

Hasła przedmiotowe:  Strumiłło, Andrzej (1927-2020) , Architektura sakralna , 

Architektura Azji , Fotografia polska , Sztuka Azji , Sztuka sakralna , Świątynie , 

Tematy i motywy , Wyposażenie świątyń , Azja , Album 

Sygnatura:  WG-72 

Nowości:  2022-12 
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Pół wieku podróżowałem po Azji. Byłem pielgrzymem z okiem otwartym. Usiłowałem zbliżyć się do pojęć                  

i światów nam niedostępnych. Szukałem odpowiedzi na istotę człowieczeństwa. Znałem europejskie akademie               

i czarny kwadrat Malewicza. O ikonosferze rozmawiałem z profesorem Mieczysławem Porębskim. Z dziesiątków 

tysięcy azjatyckich negatywów wybrałem do książki Azja - Sacrum fotografie świątyń i bogów, składając hołd 

Człowiekowi który je stworzył.  

 

 

 50. Bajka prawdę Ci powie... o Tobie / Jorge Bucay ; tłumaczenie Magdalena 

Olejnik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bajki i baśnie , Bajkoterapia , Literatura dla dzieci , 

Przypowieść , Wpływ i recepcja , Analiza i interpretacja 

Sygnatura:  WG-82(091) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nowe interpretacje klasycznych bajek i przypowieści, towarzyszących ludzkości od zamierzchłych czasów. Dob-

rze wszystkim znane z dzieciństwa bajki mogą wiele powiedzieć o ludzkim zachowaniu: o naszych lękach, fanta-

zjach, złudzeniach i pragnieniach. Pisarz i psychoterapeuta Jorge Bucay opowiada w tej książce piętnaście bajek 

(m.in. o brzydkim kaczątku, śpiącej królewnie i Kopciuszku) - przytacza ich oryginalne brzmienie, omawia ewolu-

cje ich treści i tradycyjne przesłanie, a na końcu proponuje nową, współczesną lekturę i interpretację każdej 

historii. Ta niezwykła książka pomoże czytelnikowi nie tylko zrozumieć pierwotny sens opowieści, lecz również 

lepiej poznać ludzką naturę, a może i samego siebie. Przecież każda bajka to metaforyczna albo rzeczywista pod-

róż jej bohatera, będąca dla niego drogą do samopoznania… podobnie zresztą jak dla czytelnika.  

 

 

 51. Bali Tinder : wolność i relacje / Kasia Pieluszka.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res - Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pieluszka, Katarzyna , Przedsiębiorcy , Randka , Tinder.com 

(portal randkowy) , Turystyka seksualna , Wolność seksualna , Bali (Indonezja ; 

wyspa) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2022-12 

 

 

Bezkompromisowa opowieść o raju, do którego nie każdy odważy się wejść Dla autorki „Bali Tinder” rajska 

wyspa, obiekt westchnień podróżników z całego świata, stała się tłem opowieści o współczesnych relacjach dam-

sko-męskich. Priorytety są tu jasno określone: wolność seksualna, życie ukierunkowane na samorealizację i unika-

nie zobowiązań. Kolejne randki przeplatają się z dalekimi od norm społecznych relacjami. Seksturystyka w Azji, 

kobiecy orgazm, konserwatywne rodziny z Indonezji, obraz wyspy, jakiego nie znajdziemy w folderach turysty-

cznych… Poznaj szczerą opowieść o życiu Polki w międzynarodowym środowisku, które na pierwszym miejscu 

stawia swoją wolność.  
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 52. Ballada o śpiącym lwie / Agata Listoś-Kostrzewa.- Warszawa : Dowody na 

Istnienie Wydawnictwo, 2021. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górnictwo węglowe , Kopalnie węgla kamiennego , Miasta , 

Bytom (woj. śląskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-12 

 

To nie pierwszy i nie ostatni wstrząs w Bytomiu. Ludzie nieruchomieją sparaliżowani strachem. Większość, 

nauczona doświadczeniem, próbuje wybiec na ulicę, żeby nie mieć nad głową niczego, co mogłoby spaść. Krzyki 

mieszają się z hałasem tłuczonych dachówek, kominów, gzymsów i szyb rozpryskujących się na chodnikach. Nie 

wszyscy mają tyle szczęścia co matka z dzieckiem, która w ostatniej chwili chowa się w bramie przed deszczem 

secesyjnych odłamków. Lecą w dół wieżyczki, attyki, betonowe kule na skorodowanych już trzpieniach, strzeliste 

neogotyckie pinakle. Odpada od ściany gruba płaskorzeźba wmontowana na metalowych kotwach we wnękę ka-

mienicy i spada na mężczyznę stojącego w kolejce do saturatora. Ludzie tłoczą się wokół, próbują pomóc, 

dźwignąć pechową dekorację. Niektórzy podbiegają tylko, żeby popatrzeć na cudze nieszczęście, ale nie odchodzą 

przykuci widokiem człowieka przygniecionego płaskorzeźbą. Gdyby nie było tak ciepło, gdyby mężczyzna nie 

stanął w kolejce po gruźliczankę, gdyby ktoś zrobił przegląd budynków i odkrył przeżarte korozją kotwy i zwie-

trzałą już zaprawę, gdyby nie tąpnęło, gdyby… Gdyby Stalin nie wskazał palcem tego miejsca na mapie. Gdyby 

Bierut nie krzyknął: „Węgiel to największe bogactwo Polski!” Gdyby Bytom nie stał się scenografią działań poli-

tyczno-gospodarczych, których serce biło pod miastem. Gdyby tłustego węgla nie pilnował potężny piaskowiec. 

Gdyby nie wjechała tu pod ziemię pierwsza w Europie lokomotywa. Gdyby Karol Godula nie zostawił swojego 

majątku sześciolatce, czyniąc z niej śląskiego Kopciuszka. Gdyby Śląsk nie wrócił do macierzy. Gdyby za węglem 

nie szło szczęście i nieszczęście Bytomia. Gdyby świat nie był taki, że roz jest tak, a roz tak.  

 

 

 53. Bałkany : raport z polskich misji / Grzegorz Kaliciak.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2019. 

(Seria Linie Frontu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Operacje pokojowe , 

Stacjonowanie wojsk obcych , Wojna w Bośni i Hercegowinie (1991-1995) , Wojsko 

, Kraje bałkańskie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2022-12 

 

Dla polskiej armii początek lat dziewięćdziesiątych był bardzo trudny, dodatkowo brakowało środków dosłownie 

na wszystko. Jednak gdy przyszła prośba o pomoc, wojsko się nie zawahało. W bałkańską misję ruszył największy 

od czasów II wojny światowej Polski Kontyngent Wojskowy. Na miejscu czekało żołnierzy ważne zadanie – przy-

wrócenie spokoju i normalnego życia po krwawej wojnie domowej. Pierwszy kontyngent wysłano do Chorwacji. 

Krótko potem powołano kolejny dla Bośni i Hercegowiny. Wreszcie pod koniec lat dziewięćdziesiątych utworzo-

no siły pokojowe dla Kosowa. Misje w dwóch ostatnich krajach wciąż trwają. Na początku głównym zadaniem 

żołnierzy stacjonujących na Bałkanach było rozminowywanie. W efekcie szaleństwa wojny domowej miny były 

wszędzie: na szkolnych placach zabaw, nadrzecznych plażach, leśnych dróżkach i cmentarzach. Dzień w dzień, 

metr po metrze, w górach i dolinach polscy saperzy przeczesywali ziemię. Wielu z nich zginęło, jeszcze więcej 

zostało trwale okaleczonych. Dzisiejszy kontyngent składa się głównie ze służb rozpoznania i wywiadu. Każdego 

dnia ruszają w teren po  cenne  informacje. Odbywają  setki  rozmów,  weryfikują  pogłoski,  oceniają  zagrożenia.  
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A tych wciąż nie brakuje na Bałkanach, zwłaszcza w czasach rozkwitu nacjonalizmu i fundamentalizmu religi-

jnego. To właśnie misje w krajach byłej Jugosławii otworzyły naszą armię na świat i choć nadal trwają, bez wąt-

pienia można stwierdzić, że żołnierze podołali swoim obowiązkom. Książka pułkownika Grzegorza Kaliciaka to 

rzetelny raport z polskich misji na Bałkanach, o których rzadko pamiętamy, choć każdego dnia zapisują się w hi-

storii polskiego wojska.  

 

 

 54. Bądź swoim szczęściem : jak mądrość buddyzmu pomogła mi pokonać 

przeszkody życiowe / Tina Turner ; współautorzy: Taro Gold i Regula Curti ; 

[tłumaczenie: Bartosz Palocha].- Białystok : Studio Astropsychologii, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turner, Tina (1939- ) , Buddyzm , Duchowość buddyjska , 

Piosenkarze amerykańscy , Rozwój duchowy , Trudne sytuacje życiowe , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Turner T.  

Nowości:  2022-12 

 

Autobiografia Tiny Turner to książka niezwykła. Bardzo osobista, szczera, a przy tym pouczająca. Dzięki niej każ-

dy może znaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego, a także poznać skuteczne sposoby na osiągnięcie spoko-

jnego umysłu i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Publikacja przybliża też pełen uniwersalnej mądrości 

świat buddyzmu i filozofii Wschodu. Uczy, jak przy pomocy pozytywnego myślenia nadać własnej rzeczywistości 

wymarzony kształt. Tina Turner, stosując praktyki duchowe, takie jak czantowanie i medytacje, rozwiązała wiele 

swoich problemów osobistych. Ty również możesz skorzystać z jej doświadczeń i przemyśleń, by odmienić swoje 

życie. Odkryj i wykorzystaj moc buddyjskiej duchowości!  

 

 

 55. Berlin : szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka / Iwona Luba.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Republika Weimarska (1918-1933) , Życie kulturalne , 

Niemcy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(430) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Opowieść o Berlinie w zawrotnym rytmie fokstrota i rewiowych popisów prowadzi przez szalone lata dwudzieste 

XX wieku i pokazuje miasto w różnych odsłonach. W tętniącym życiem w dzień i w nocy Berlinie spotykamy 

geniuszy nauki, literatury i sztuki, gwiazdy filmu – od Marleny Dietrich, Leni Riefenstahl i Fritza Langa, przez 

Bertolta Brechta i Ottona Dixa, po Alberta Einsteina, a także najwybitniejszych polityków, muzyków i sporto-

wców. Berlin szalonych lat 20. XX wieku… Odwiedzamy kina, opery, teatry, kabarety i nocne lokale. Przesia-

dujemy w restauracjach i kawiarniach. Poddajemy się też urokowi Berlina w świetle dziennym, kiedy można się 

nim delektować w niespiesznym tempie berlińskiego flâneura. Książka odkrywa nieznane oblicze miasta i kulisy 

życia wybitnych postaci europejskiej sztuki i kultury tamtych czasów. Wszystko udokumentowane zachwycający-

mi fotografiami z epoki.  
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 56. Bestie z polskim rodowodem : mordercy, gwałciciele, terroryści / Jarosław 

Molenda.- Poznań : Replika, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszuści , Polacy za granicą , Przestępcy , Przestępczość 

zorganizowana , Terroryści , Zabójcy , Europa , Stany Zjednoczone (USA) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

Oszuści, gwałciciele, żądni zemsty rewolwerowcy i bezwzględni zabójcy. Oto polacy, którzy weszli do niechlu-

bnej elity przestępców o międzynarodowej sławie. Mówi się o nich rzadko. Próżno szukać ich biogramów w ency-

klopediach. Ich nazwiska, choć świetnie znane w pewnych środowiskach, nie są wymieniane w gronie znanych               

i podziwianych. To Polacy, którzy siali postrach na Dzikim Zachodzie i ulicach Nowego Jorku. Wyprowadzali              

w pole FBI i służby wywiadowcze. Seryjni mordercy i terroryści… Wszyscy realizowali swoje niecne plany               

w sposób, który pozwolił im zapisać się na zawsze w historii toczącej się w cieniu, poza prawem i oficjalnymi 

podręcznikami. Skąd konkretnie pochodzili? Co nimi kierowało? Jak to się stało, że zamiast prowadzić spokojne 

życie, wybierali ryzyko, rozlew krwi i brudne interesy? Jarosław Molenda przedstawia postaci trzynastu najsłyn-

niejszych w półświatku polskich kryminalistów, którzy zyskali sobie niechlubną sławę i uznanie w całym przestę-

pczym świecie.  

 

 

 57. Bez wstydu : sekspraca w Polsce / Karolina Rogaska.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca seksualna , Pracownice i pracownicy seksualni , Polska 

, Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-12 

 

 

W czerwcu 2018 roku w warszawskim klubie go-go pojawiła się nowa dziewczyna. Tańczyła dla klientów i bawi-

ła ich, rozmawiała z innymi pracownicami. Koleżanki nie wiedziały, że jest dziennikarką rozpoczynającą właśnie 

pracę nad reportażem o polskim świecie sekspracy. Pytania, które postawiła sobie na początku – kto pracuje                

w Polsce i świadczy usługi seksualne? jak te osoby postrzegają swoje zajęcie? – zaprowadziły ją na plan filmu 

porno, do klubu swingersów, przed internetowe sekskamerki i na spotkania z kobietami do towarzystwa. Poznani 

tak bohaterowie i bohaterki książki opowiedzieli jej o swoim życiu, wyborach i trudnej relacji ze społeczeństwem. 

Mówili otwarcie, szczerze i prosto w oczy. Bez wstydu, chociaż właśnie tego się od nich oczekuje.  

 

 

 58. Bezpieczeństwo geopolityczne / redakcja naukowa Mirosław Banasik, 

Agnieszka Rogozińska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NATO , Unia Europejska (UE) , Agresja rosyjska na Ukrainę 

(2022) , Bezpieczeństwo międzynarodowe , Geopolityka , Polityka międzynarodowa 

, Polityka obronna , Polityka zagraniczna , Sankcje (prawo międzynarodowe) , 

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE , Armenia , Arabia Saudyjska , 

Białoruś , Europa Środkowo-Wschodnia , Polska , Rosja , Ukraina , Monografia , 

Praca zbiorowa 
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            Sygnatura:  WG-327  

            Nowości:  2022-12 

 

Książka prezentuje aktualne problemy bezpieczeństwa geopolitycznego, na którym odciska głębokie piętno agre-

sywnie prowadzona polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Autorzy przedstawiają poglądy o charakterze 

teoretycznym i praktycznym oraz wyniki badań empirycznych. Zgromadzona wiedza koncentruje się na uwarun-

kowaniach bezpieczeństwa geopolitycznego oraz daje szeroką perspektywę poznawczą dotyczącą oceny postawy 

politycznej wybranych państw wobec wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. Monografia 

skierowana jest do osób zainteresowanych geopolityką i związanym z nią bezpieczeństwem. Może być również 

wykorzystana przez studentów kierunków bezpieczeństwo międzynarodowe, nauki polityczne czy stosunki mię-

dzynarodowe. 

 

 

 59. Bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe / redakcja naukowa Mirosław Banasik, 

Agnieszka Rogozińska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NATO , Unia Europejska (UE) , Bezpieczeństwo 

informacyjne , Media społecznościowe , Migracje , Ochrona danych osobowych , 

Prawa człowieka , Walka informacyjna , Wojna hybrydowa , Kraje Unii Europejskiej 

, Rosja , Ukraina , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2022-12 

 

Książka przedstawia wybrane, teoretyczne i praktyczne aspekty zagrożeń hybrydowych, które są konsekwencją 

działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Zachodu oraz sposoby przeciwdziałania. Monografia ma wartość 

poznawczą i edukacyjną. Jest dedykowana osobom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa międzynaro-

dowego Europy Środkowo-Wschodniej, na którą ma wpływ wojna Federacji Rosyjskiej prowadzona z Ukrainą.  

 

 

 60. Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Janusz 

Gierszewski, Andrzej Pieczywok.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Człowiek , Kryzys , Kultura , Świadomość 

społeczna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.7  

Nowości:  2022-12 

 

 

Autorzy podejmują próbę antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzy-

su jego tożsamości. Prezentowana praca zawiera wiele ważnych i interesujących analiz tego zagadnienia w ujęciu 

systemowym. Jednym z problemów podejmowanych w publikacji jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany 

społecznej. Główna płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społe-

czna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną (egoistyczną) naturę czło-

wieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania. Jest to praca                 

o przejrzystej strukturze, napisana komunikatywnym językiem, wskazującym na dogłębną znajomość omawianych 

zagadnień. Treści zostały przedstawione z zachowaniem logiki wywodu. Publikacja prezentuje wysokie walory 

epistemologiczne i stanowi logicznie ułożoną oraz spójną całość. Z pewnością uzupełni deficyt analizy istotnych 

problemów dotyczących bezpieczeństwa kulturowego człowieka, jego tożsamości i egzystencji. 
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 61. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych / 

redakcja naukowa Janusz Gierszewski, Iwona Osmólska.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo osobiste , Bezpieczeństwo publiczne , 

COVID-19 , Poczucie bezpieczeństwa , Zmiana społeczna , Polska , Materiały 

pomocnicze , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12  

 

Książka zawiera interesujące refleksje nad bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym w ujęcie teoretycznym  

i praktycznym. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie czym jest bezpieczeństwo personalne i struktura-

lne oraz jakie ma ono znaczenie dla teorii i praktyki bezpieczeństwa. Ślady poszukiwań omawianej tematyki 

można odnaleźć w warstwie prezentowanych poglądów przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie. Z analizy tekstów 

przebija postulat dokonania szerszej refleksji nad określeniem paradygmatu dla tej, tak ważnej z prakseo-

logicznego punktu widzenia, dyscypliny naukowej. W publikacji przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat 

badań w tym zakresie. W części praktycznej monografii zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujące możli-

wości wykorzystania tych kategorii analitycznych w praktyce. Jest to książka o przejrzystej strukturze, napisana 

komunikatywnym językiem, wskazującym na dogłębną znajomość omawianych zagadnień. Została wzbogacona 

tabelami i wykresami, a także obudowana aparaturą naukową z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. 

Oceniając jej zawartość, chciałbym podkreślić jej uniwersalność i przydatność dla szerokiego grona potencjalnych 

czytelników, w tym studentów i nauczycieli akademickich różnych kierunków i specjalności naukowych. 

 

 

 62. Białoruś : imperium kontrastów / Artur Zygmuntowicz.- Pelplin : Wydawnictwo 

"Bernardinum", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmuntowicz, Artur (1972- ) , Podróże , Białoruś , 

Literatura podróżnicza , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2022-12 

 

 

„Litwo! Ojczyzno moja!” – te słowa zna praktycznie każdy Polak, ale nie każdy wie, że Mickiewiczowska Litwa 

to dzisiejsza Białoruś, a obecną Litwę wtedy nazywano Żmudzią. Na terenie obecnej Białorusi urodzili się Tade-

usz Kościuszko, Eliza Orzeszkowa, Ryszard Kapuściński, Pola Raksa, Andrzej Kondratiuk i Andrzej Bobola, jak 

również Chaim Weizmann, pierwszy prezydent Izraela. I wielu, wielu innych nieprzeciętnych. A co wie o Biało-

rusi przeciętny Polak? Jeśli nie jest widzem Biełsatu, wie niewiele, głównie to, że państwem rządzi wieloka-

dencyjny Aleksander Łukaszenka. „Białoruś imperium kontrastów” to książka wymykającą się definicjom. Jest 

jednocześnie reportażem, publikacją podróżniczą, zbiorem zabawnych anegdot oraz błyskotliwych obserwacji 

socjologicznych, do których materiał został zebrany przez autora podczas czterech podróży do tego kraju, w tym 

dwóch rowerowych. A jaka jest Białoruś? To jedno z państw najrzadziej odwiedzanych przez polskich turystów, 

mimo że leży za miedzą i łączy nas wielowiekowa wspólna historia. Z sympatią, jaką nas, Polaków, darzą 

Białorusini, możemy się spotkać jedynie w Gruzji lub na Węgrzech. Zaproszenie wprost z ulicy do domu czy na 

wesele nie jest niczym nadzwyczajnym. Podróż na Karaiby będziecie wspominać przez pół roku. Wizytę na 

Białorusi - przez całe życie.  
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 63. Biblioteka Narodowa 1919-2019 : księga jubileuszowa serii / pod redakcją 

Stanisława Beresia.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblioteka Narodowa (seria wydawnicza) , Serie wydawnicze 

, Polska , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Księga pamiątkowa 

Sygnatura:   WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2019-12 

 

 

W 2019 roku mija sto lat od powstania "Biblioteki Narodowej" - najstarsze, najcenniejszej i najbardziej znanej 

serii wydawniczej w Polsce. Jej koncepcję stworzyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdy nasza pań-

stwowość dopiero się kształtowała. Początkowo seria ukazywała się Krakowskiej Spółce Wydawniczej, a od 1933 

roku aż do dziś wydaje ją Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Jest to jeden z najstarszych tego typu cykli 

wydawniczych tylko w naszym kraju, ale i na świecie (słynna francuska seria "Plejada" powstała w roku 1931). 

Pracę nad "Biblioteką Narodową" nigdy nie zostały przeprowadzone, nawet podczas drugiej wojny światowej. 

Kolejni redaktorzy BN przekazywali to dziedzictwo z rąk do rąk i dbali, by cykl zachował swoje zasady, rangę 

oraz poziom literacki i naukowy. Do końca roku jubileuszowego seria będzie liczyć 608 tomów najcenniejszych 

utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych, fachowych i przystępnych zarazem, opracowaniach, które 

wyszły spod pióra najlepszych polskich literaturoznawców. Stulecie to właściwy moment, aby spojrzeć na cały 

dorobek "Biblioteki Narodowej", zastanawiać się nad jej historią, miejscem w kulturze, a także nad fenomenem jej 

żywotności i popularności.  

 

 

64. Biegacz / Charlie Engle ; przekład Jacek Żuławnik.- Łódź : Galaktyka, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Engle, Charlie (1962- ) , Biegacze (sportowcy) , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2022-12 

 

 

Szczery pamiętnik światowej klasy ultramaratończyka. Charlie Engle biegał niemal we wszystkich miejscach na 

Ziemi. Nieobce mu są ani niedzielne maratony w Ameryce Północnej, ani rekordowe biegi przez gorące piaski 

Sahary. "Biegacz" to niezwykle zaskakująca, zabawna, a przede wszystkim inspirująca historia życia autora. 

Wspomina on swoje niepowodzenia oraz momenty walki, opisuje, jak poradził sobie z uzależnieniem i odnalazł 

drogę do wolności. Wciągająca opowieść o przekraczaniu granic ludzkiej wytrzymałości.  

 

 

 65. Bielmo : co wiedział Jan Paweł II / Marcin Gutowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Kościół katolicki , 

Duchowieństwo katolickie , Pedofilia , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i 

obyczajności , Ofiary przestępstw , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Watykan , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2022-12 



29 
 

Informacje o pedofilach i drapieżcach seksualnych w sutannach spływały do Watykanu szerokim strumieniem, 

mimo to przestępcy mieli swobodny dostęp do papieża. Dlaczego Jan Paweł II nie reagował? Czego nie mógł,           

a czego wolał nie wiedzieć? Jak pogodzić obraz papieża, który odmienił oblicze Kościoła, porywał tłumy na 

całym świecie, przyczynił się do upadku komunizmu, z faktem, że nigdy nie pochylił się nad ofiarami nadużyć 

seksualnych ze strony kleru? Czy to możliwe, że zabrakło mu serca dla najbardziej skrzywdzonych przez przed-

stawicieli instytucji, którą kierował? Towarzyszący beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II pośpiech sprawił, że 

zarzuty dotyczące tuszowania przestępstw na tle seksualnym w Kościele potraktowano nie dość poważnie. A może 

spieszono się, by ogłosić Karola Wojtyłę świętym, zanim pojawią się głośne oskarżenia? Te pytania nie pozo-

stawiają obojętnym nikogo, kto poważnie traktuje Jana Pawła II. Marcin Gutowski przemierzył tysiące kilome-

trów, rozmawiał z ponad setką osób: ofiarami księży, biskupów i kardynałów; ludźmi, którzy mieli odwagę stawać 

w ich obronie; sygnalistami, którzy pisali i jeździli do Watykanu, by alarmować papieża; przedstawicielami 

kościelnego aparatu władzy, którzy odważyli się przerwać zmowę milczenia; bliskimi współpracownikami pols-

kiego papieża; z jego wieloletnimi przyjaciółmi, którzy dziś, po raz pierwszy otwarcie, dzielą się wątpliwościami 

co do jego postawy, a nawet przyznają, że być może nigdy nie poznali prawdziwego oblicza Ojca Świętego. Autor 

zrekonstruował także sposób działania watykańskiego aparatu władzy podczas pontyfikatu Jana Pawła II. Zbadał, 

co, w jaki sposób i do kogo trafiało, jaki był system obiegu dokumentów, ośrodki wpływu i relacje między nimi.  

A wreszcie: kogo papież – monarcha absolutny – słuchał, a kogo nie.  

 

 

 66. Biochemia jamy ustnej / Lilla Lachowicz, Ewa Turska.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biochemia , Jama ustna , Stomatologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-577  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

1. Chemia fosforanów wapnia ; 2. Chemia szkliwa ; 3. Chemia zębiny i kości ; 4. Ślina ; 5. Płytka nazębna ; 6. 

Kamień nazębny ; 7. Choroby przyzębia ; 8. Kalcyfikacja zębiny i szkliwa ; 9. Metabolizm fluorofosforanów                   

i innych składników zawierających fluor ; 10. Fluor a ubytki próchnicze ; 11. Biochemiczne aspekty ubytków 

zębowych ; 12. Wrodzone wady zębów. 

 

 

 67. Birma - Złota Ziemia roni łzy : esej birmański / Bogdan Góralczyk.- Wydanie 2. 

poszerzone i uaktualnione.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka wewnętrzna , Mjanma , Esej 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

[...] Współczesne krytyczne wobec Birmy zachodnie, bliskowschodnie i nadwiślańskie głosy, słusznie oburzając 

się na prześladowania Rohingya, nie biorą wszakże pod uwagę ogromu zmian, jakie zaszły nad Irawadi, oraz 

specyfiki tego kraju. Lektura „Złotej ziemi” z pewnością im się przyda. Będąc świetnym zapisem chwili tuż przed 

zmianami, książka ta oferuje rzecz w obserwowaniu rzeczywistości birmańskiej bezcenną: perspektywę. Uświada-

mia, jak daleko Birma doszła w ciągu dekady. Pozwala spojrzeć na ten kraj  i  gnębiące  go  problemy  z  dystansu, 
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z większą empatią. Powinna stać się lekturą obowiązkową dla każdego, kto nie pamięta Birmy sprzed 2011 roku  

(a tym, którzy pamiętają, z pewnością pomoże przypomnieć sobie, jak źle się działo w kraju pod generalskim 

butem). Po jej przeczytaniu spojrzenie na Birmę powinno stać się bardziej zniuansowane, głębsze. "Birma wciąż 

czeka na swoją "jedność w różnorodności", na rozwiązanie etnicznego węzła gordyjskiego. Wciąż trwa mierzenie 

się z niejednoznacznym dziedzictwem kolonialnym. Nie zmienił się również - wzrósł wręcz - polityczny kult 

Aung Sana, założyciela państwa. Utrzymało się uwielbienie dla jego córki, Aung San Suu Kyi, i to mimo pięciu 

lat jej rządów, co wiązało się z koniecznością pójścia na liczne kompromisy moralno-polityczne. Birmańczycy - 

inaczej niż Zachód - świetnie rozumieją tę cenę i wciąż stoją za Suu Kyi murem. Bo jest dla nich niczym symbo-

liczna tarcza, broniąca przed generałami. Ludzie w Birmie - zarówno Birmańczycy, jak i mniejszości - doskonale 

pamiętają uchwycone w "Złotej ziemi" przez Bogdana Góralczyka „długie trwanie” rządów Tatmadaw i za żadne 

skarby świata nie chcą by się powtórzyło. Niestety, mroczne widmo ery generałów powróciło 1 lutego 2021 roku, 

ponownie sprawiając, że Złota Ziemia roni łzy." dr hab. Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu 

UJ 

 

 

 68. Biznes po chińsku : szanse, zagrożenia, ryzyka / redakcja Kamil Biernat, Karol 

Czekałowski.- Warszawa: MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internacjonalizacja przedsiębiorstw , Przedsiębiorczość 

międzynarodowa , Rynek zagraniczny , Współpraca gospodarcza , Chiny , Polska , 

Poradnik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-339.5  

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka składa się z kilkunastu rozdziałów, z których każdy odwołuje się do praktycznej wiedzy i doświadczenia 

w biznesie z Chińczykami. Duży nacisk jej autorzy kładą na odczarowanie kultury biznesowej Chin i sposobu 

działania chińskich firm.  

 

 

 69. Bliskie związki : randkowanie, seks i małżeństwo : 25 największych mitów / 

Matthew D. Johnson ; przełożyła Małgorzata Guzowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Małżeństwo , Randka , 

Satysfakcja ze związku , Życie seksualne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego życia? Twoją odpowiedź na to pytanie można o wiele trafniej przewi-

dzieć na podstawie odczuwanego przez ciebie zadowolenia z aktualnego bliskiego związku niż satysfakcji z jakiej-

kolwiek innej sfery życia. Powtórzmy: Nasze szczęście w życiu najmocniej łączy się ze szczęściem (lub jego 

brakiem) w relacjach intymnych. A zatem powinniśmy o nie dbać! Czy to prawda, że przeciwieństwa się przy-

ciągają? Czy klucz do dobrego związku tkwi w dobrej komunikacji? Czy mężczyźni mają większe libido niż 

kobiety? Czy wspólne wychowywanie dzieci cementuje związki? Czy mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus? 

Czy pierwsze miłosne zranienie wpływa na całe dalsze uczuciowe życie? Czy wszystkie małżeństwa są konsu-

mowane? "Część ludzi jest przekonana, że prawdziwa miłość uderza jak piorun – przydarza się w najmniej oczeki-

wanym momencie i doprowadza do nagłego przypływu pożądania do nieznajomego. Czy taka wizja romanty-

cznego zakochania rodem z bajek Disneya  ma  poparcie  w  rzeczywistości?  Niektórzy  twierdzą,  że  dobre  pary 



31 
 

nigdy się nie kłócą, zaś inni uznają za normalne rozpoczęcie dnia od wentylowania frustracji o drobnostki. Który 

model związku ma większe szanse na przetrwanie trudności? Która wizja miłości wspiera długotrwale relacje           

i pokojowe rozwiazywanie konfliktów w związkach, a która prowadzi do rychłego zakończenia relacji? Autor 

książki „Bliskie związki. 25 największych mitów” stara się udzielić kompetentnej odpowiedzi na intrygujące 

pytania dotyczące bliskich relacji między ludźmi.  

 

 

 70. Blockchain : wartość w trzech wymiarach / Katarzyna Ciupa.- Warszawa : Difin, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blockchain , Gospodarka oparta na wiedzy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-33  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Czym jest technologia blockchain, na czym polega jej istota i jakie możliwości się z nią wiążą? Wielu autorów 

zwraca uwagę na problemy z zaufaniem do klasycznie funkcjonujących mechanizmów jak również odnosi się do 

nowych możliwości technologicznych i ekonomicznych. W niniejszej pracy decydowano się obrać inny kierunek 

rozważań, prezentujący znacznie bardziej abstrakcyjne podejście. Przesłanki te zostały bowiem rozważone z pun-

ktu widzenia zmian jakie dotyczyły funkcji i roli zapisu, a w szczególności wiążącej się z nimi wartości,                       

w każdym z trzech wymiarów transakcji wymiany. Technologia blockchain opierała się bowiem na cyfrowych 

zapisach i dotyczyła szeroko pojętych transakcji wymiany, przy czym sam proces wymiany z wykorzystaniem 

koncepcji blockchain ograniczał się do kolejno zdefiniowanych reprezentantów wartości. W rezultacie, to właśnie 

zrozumienie tych aspektów i zachodzących pomiędzy nimi zależności pozwoli na kompleksową analizę nowa-

torskiej koncepcji, jak również ułatwi zrozumienie możliwości jakie technologia blockchain zaoferowała. 

 

 

 71. Bł. Stefan Nehmé : święty mnich z Libanu / Patrizia Cattaneo ; tłumaczyła 

Agnieszka Zielińska.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stefan Nehmé (błogosławiony ; 1889-1938) , Eremici , 

Maronici , Święci i błogosławieni , Uzdrowienia cudowne , Liban , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-27-36  

Nowości:  2022-12 

 

Młodszy brat św. Szarbela Lara Noun, prezenterka chrześcijańskiej telewizji arabskiej Télélumiere, zawołała                 

o jego wstawiennictwo, gdy zaszła w drugą ciążę. Niestety – dziecko w jej łonie zmarło. Po rozpaczliwej modli-

twie okazało się, że… dziecko żyje. Antonio, trzynastolatek z Sidney, cierpiał na poważną postać padaczki. Jego 

matce pewnej nocy przyśnił się zakonnik z czarną brodą, który powiedział: „Teraz znajdziesz pokój”. Matka od-

kryła, kim jest zakonnik ze snu. Zabrała syna na jego grób – tam dokonało się całkowite uzdrowienie chłopca. 

Dalal przez dwadzieścia lat cierpiała na silny ból kolan. Lekarze byli bezradni, jej stan się pogarszał. Wystarczyła 

jedna prośba. Chwilę później kobieta była zdrowa. Tysiące wiernych przekonały się już o mocy wstawiennictwa 

św. Szarbela. Niewielu jednak zna jego współbrata – bł. Stefana Nehmégo. Przeczytaj poruszające historie nawró-

ceń, uzdrowień, a nawet wskrzeszeń i zacznij modlić się za wstawiennictwem tego niezwykłego zakonnika.  
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 72. Bohaterowie Auschwitz : opowieść o ludziach, którzy potrafili stawić opór piekłu 

/ Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bellert, Józef (1887-1970) , Czech, Bronisław (1908-1944) , 

Haft, Harry (1925-2007) , Jankowska-Wiśniewska, Irena , Leszczyńska, Stanisława 

(1896-1974) , Maksymilian Maria Kolbe (święty ; 1894-1941) , Nawara, Sabina 

(1923-) , Pietrzykowski, Tadeusz (1917-1991) , Pilecki, Witold (1901-1948) , 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Ludobójstwo niemieckie 

(1939-1945) , Nazizm , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Polacy , 

Ruch oporu , Więźniowie obozów , Auschwitz (obóz) , Opracowanie 

          Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

                                  Nowości:  2022-12 

 

Oporem mogło być wszystko, bo wszystko było zabronione. Oporem stawała się każda działalność, która stwarza-

ła wrażenie, że więźniowi pozostało coś z dawnej osobowości i indywidualności. KL Auschwitz to bezmiar ludz-

kiego cierpienia, poniżenie, rozpad osobowości i heroiczne próby ocalenia własnej tożsamości. Świat odwrócone-

go Dekalogu. Świat odwróconych ludzkich wartości. Świat bez nadziei, bez litości dla innych, świat bez Boga. 

Przykazaniami tego świata było: „zabijaj”, „kradnij” albo też „mów fałszywe świadectwo”. Trzeba było niezwy-

kłego męstwa, charakteru i opanowania, żeby być po prostu człowiekiem, kiedy przychodził głód, praca ponad 

siły, groźby i szantaże. Próba przeżycia w warunkach panujących w KL Auschwitz bez zeszmacenia się, już była 

bohaterstwem.  Opowiemy o ludziach, którzy będąc tylko ziarnkami piasku rzuconymi w tryby wielkiej machiny 

terroru, potrafili skutecznie dobro przeciwstawić złu i tą drogą ocalić miłość, wiarę i nadzieję tam, gdzie inni 

zatracili nawet swoje człowieczeństwo.  

 

 

 73. Boso, ale w ostrogach / Stanisław Grzesiuk.- Pierwsze wydanie bez skreśleń i 

cenzury.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzesiuk, Stanisław (1918-1963) , Robotnicy , Czerniaków 

(Warszawa ; część miasta) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Grzesiuk S. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Przedwojenna Warszawa okiem młodego warszawskiego cwaniaka. Stanisław Grzesiuk z właściwym sobie humo-

rem i swadą portretuje przedmieścia stolicy z ich obyczajami, tradycją i swoistym kodeksem honorowym, sięgając 

przy tym po słownictwo i specyficzną gwarę warszawskiej ulicy. Wydanie książki zostało wstrzymane na kilka 

miesięcy przez cenzurę. Wreszcie w lipcu 1959 roku książka trafiła do księgarń i podobnie jak „Pięć lat kacetu” 

natychmiast zniknęła z półek. Czytelnicy i recenzenci apelowali do autora i wydawnictwa z prośbą o dodruki.                

A książka stała się na całe dekady lekturą obowiązkową chłopaków z warszawskich podwórek. Po latach tekst 

porównano z rękopisem i przywrócono fragmenty usunięte przez cenzurę oraz wydawcę przy pierwszej publikacji. 

Wydanie zawiera fragmenty najważniejszych recenzji.  
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 74. Bóg honor obczyzna : przyjaciele znad Jordanu i Tamizy / Władysław 

Bartoszewski, Michał Komar.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2014. 

(Na Dwa Głosy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bartoszewski, Władysław (1922-2015) , Iranek-Osmecki, 

Kazimierz (1897-1984) , Tygodnik Powszechny (1945- ) , Emigracja , Polacy za 

granicą , Żydzi , Izrael , Polska , Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-12 

 

Kolejny tom rozmów z Władysławem Bartoszewskim, w którym wspomina lata, kiedy był związany z „Tygodni-

kiem Powszechnym”, a także zaangażował się w proces pojednania polsko-niemieckiego i pracę na rzecz pole-

pszenia stosunków polsko-żydowskich. Ze wspomnień wyłaniają się portrety ludzi, z którymi Władysław Bartos-

zewski zetknął się w tamtym czasie, a którzy niejednokrotnie znaleźli się w gronie jego najbliższych przyjaciół. 

Wśród nich wymienia: Krzysztofa Kozłowskiego, Edwarda Raczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Antoniego 

Słonimskiego czy Lidię i Adama Ciołkoszów. 

 

 

 75. Ból : konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia / Elaine 

Scarry ; przekład Joanna Bednarek.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Artefakt (filozofia) , Ból , Cierpienie , Ekspresja 

emocji , Literatura , Marksizm , Tematy i motywy , Tortury , Wiara , Wojna , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-13  

Nowości:  2022-12 

 

Po raz pierwszy wydana w Polsce, książka Elaine Scarry to klasyczne studium nad kulturowym i politycznym 

znaczeniem bólu jako zjawiskiem trudno wyrażalnym w języku, a zarazem wymagającym uwagi i społecznej 

wrażliwości. Nie jest to abstrakcyjny traktat, lecz nasycona moralną wrażliwością praca oparta z jednej strony na 

bogatym materiale empirycznym, obejmującym świadectwa osób cierpiących, dane medyczne, dokumenty doty-

czące wojen i tortur, a z drugiej – na tekstach z obszaru literatury pięknej, filozofii, medycyny, czy strategii mili-

tarnej, w których Scarry tropi ból jako fundamentalny, często spychany na drugi plan problem.  

 

 

 76. Bóle głowy i migrena : kuracje ziołowe / Maria Treben ; przełożyła Edyta Panek.- 

Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. 

(Biblioteka Apteki Pana Boga / Maria Treben) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ból głowy , Ziołolecznictwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.8  

Nowości:  2022-12 

 

 

Co warto wiedzieć o ziołach leczniczych ; Zioła i domowe środki lecznicze ; Spis ziół leczniczych ; Bóle głowy             

i migrena ; Ogólne wskazówki dotyczące zapobiegania chorobom ; Kąpiele, polewanie ciała i okłady. Odłóż środ-

ki przeciwbólowe i pokonaj migrenę siłami natury! Czy odczuwasz dotkliwe bóle głowy, które  uniemożliwiają  ci 
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normalną aktywność? Czy przeraża cię konieczność zażycia kolejnej porcji tabletek, by stawić czoło codziennym 

wyzwaniom? Jedna z najwybitniejszych specjalistek z zakresu medycyny naturalnej podpowiada, jak radzić sobie 

z bólami głowy. Leki proponuje zastąpić smaczną herbatą z ziołami szwedzkimi, a częste wizyty w aptece – 

wyprawami na łono natury lub uprawą własnych skutecznych roślin leczniczych. Ziołowe dary ziemi to najlepsze 

lekarstwa na migrenę oraz towarzyszące jej uciążliwe objawy.  

 

 

 77. Bretońska paleta / Monika Handke.- Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bretania (Francja) , Esej 

Sygnatura:  WG-94(44) 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

"Bretońska paleta" jest kolejną książką Moniki Handke o Bretanii, w której autorka mieszka od lat i zna ten fascy-

nujący region doskonale, zatem jej relacja jest naprawdę z pierwszej ręki. Erudycyjna i kolorowa, bo pisze ją 

przecież malarka, szczególnie na barwy wrażliwa, nie tylko w obrazie, ale i w słowie. Dużo ciekawych, często 

nieznanych informacji o artystach, którzy sobie Bretanię upodobali, a byli wśród nich tej miary co Paul Gauguin, 

ale również znakomici polscy malarze, wśród nich Władysław Ślewiński i Tadeusz Makowski.  

 

 

 78. Bruksela : zwierzęcość w mieście / Grażyna Plebanek ; zdjęcia: Maciej Jan 

Strupczewski.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

(Podróż Nieoczywista) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Plebanek, Grażyna (1967- ) , Architektura belgijska , 

Kolonializm , Zabytki kultury , Bruksela (Belgia) , Esej 

Sygnatura:  WG-913(493) 

Nowości:  2022-12 

 

Nowa the capital of Europe. Zadeptywana przez urzędników Parlamentu Europejskiego, zamieszkiwana przez 

stare, bardzo bogate rodziny rentierów, ale też krzycząca współczesną sztuką uliczną i oszałamiająco różnorodna 

jak Wieża Babel. Bruksela. Zwierzęcość w mieście to subiektywny przewodnik po miejscach, których nie znaj-

dziecie na liście najpopularniejszych europejskich zabytków. To próby poszukiwania dzikości tuż obok centrum 

europejskiej praworządności. W mieście, w którym można zmyć makijaż, zdjąć wymyślne ciuchy i buty na 

obcasie. Gdzie można grzebać do woli w starych antykwariatach i odnajdywać w nich skarby. Grażyna Plebanek – 

czujna obserwatorka, ostra w swoich sądach, czasem szorstka, a czasem zaskakująco czuła – pokazuje, w jaki 

sposób brak zakorzenienia i bycie obcą przekłada się na spostrzegawczość i kulturową wolność. Jako emigrantka 

od wielu lat mieszkająca w Brukseli radzi: podczas zwiedzania tego miasta unikajcie oczywistych atrakcji 

turystycznych, nie wsiadajcie do autobusów, które obwiozą was po najważniejszych zabytkach. Zamiast tego 

zdajcie się na instynkt: weźcie głęboki oddech i pójdźcie za własnym nosem. Tropcie, szukajcie, zagubcie się                 

i znajdźcie. Wypatrujcie tego, co nieoczywiste, dzięki czemu zbacza się z trasy. Wykreślajcie własne mapy. Bądź-

cie jak Zinneke – beztrosko łobuzerski i odważny kundel, który zna tu wszystkie uliczki.  
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 79. Brzydka prawda : kulisy walki Facebooka o dominację / Sheera Frenkel, Cecilia 

Kang ; przełożyła Anna Zdziemborska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Facebook , Facebook (portal społecznościowy) , Fake news , 

Konkurencja , Platforma internetowa , Przedsiębiorstwo internetowe , Strategia 

organizacyjna , Władza , Reportaż 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nagradzane reporterki „New York Timesa” w pasjonującym, demaskatorskim stylu przedstawiają wyjątkową, 

technologiczną historię naszych czasów - dzieje Facebooka. Facebook, swego czasu jeden z największych feno-

menów branży technologicznej, od kilku lat jest nękany kontrowersjami i kryzysami. Wyciek danych użytko-

wników, fake newsy i polaryzująca mowa nienawiści. Dlaczego tak się stało? Decyzje kierownictwa doprowa-

dzały do kryzysów, od których potem próbowano odwracać uwagę. Programiści dostawali polecenia tworzenia 

narzędzi, które w rezultacie wzmacniały konfliktową retorykę, teorie spiskowe i bańki informacyjne przepusz-

czające tylko jednostronne opinie. Facebook stał się najbardziej żarłoczną na świecie machiną do eksploracji 

danych, odnotowywał rekordowe zyski i wzmacniał swą dominującą pozycję za pomocą agresywnego lobbingu. 

Korzystając z unikatowej wiedzy, m.in. byłych pracowników Facebooka, autorki zabierają nas do świata skompli-

kowanych rozgrywek, sojuszy i rywalizacji w firmie. Ich dziennikarskie śledztwo doprowadziło do szokujących 

wniosków: błędne poczynania nie były anomalią, lecz nieuchronnością. Dla Marka Zuckerberga i Sheryl Sandberg 

w niezwykle burzliwych minionych pięciu latach nieograniczony rozwój pozostawał priorytetem. Obydwoje są 

ikonami naszych czasów: „cudowny chłopiec” Doliny Krzemowej, który stał się miliarderem, i błyskotliwa biz-

neswoman, inspiracja dla milionów kobiet. Jednak zamknięci w swoich hermetycznych kręgach, zaślepieni przez 

własne ambicje i arogancję, nie zrobili nic, kiedy ich technologia była przejmowana przez podżegaczy, prze-

stępców i skorumpowane reżimy polityczne na całym świecie. W książce "Brzydka prawda" zostają pociągnięci 

do odpowiedzialności.  

 

 

 80. Budowanie systemów inteligentnych : przewodnik po inżynierii uczenia się 

maszyn / Geoff Hulten ; [przekład Wojciech Fenrich, Przemysław Kwiatkowski i 

Witold Sikorski].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuczna inteligencja , Uczenie maszynowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004  

Nowości:  2022-12 

 

 

Stwórz w pełni funkcjonalny inteligentny system, który wykorzystuje uczenie się maszyn i dane pochodzące                

z integracji z użytkownikiem do ciągłej poprawy i osiągania sukcesów. Budowanie systemów inteligentnych uczy, 

jak zbudować inteligentny system od początku do końca i zastosować w praktyce uczenie się maszyn. Zrozumiesz, 

jak wykorzystać posiadane umiejętności w inżynierii oprogramowania, data science, uczeniu się maszyn, zarzą-

dzaniu oraz administrowaniu programami do produkcji działających systemów. Książka ta jest oparta na ponad 

dziesięcioletnim doświadczeniu autora w budowaniu systemów inteligentnych działających w skali internetu, 

które mają setki milionów interakcji z użytkownikami dziennie, w największym i najważniejszym oprogramowa-

niu na świecie. Dzięki książce: Zrozumiesz koncepcję systemów inteligentnych: Dowiedz się, co jest dobre dla 

ciebie, kiedy go potrzebujesz i jak go skonfigurować, by osiągnąć sukces. Zaprojektujesz inteligentne środowisko 

użytkownika: Produkuj dane, aby z czasem ulepszyć inteligentny system. Wdrożysz inteligentny system: Wyko-

nuj, zarządzaj, mierz inteligentny system w praktyce. Stworzysz inteligencję: Stosuj różne podejścia, w tym  ucze- 
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nie się maszyn. Dokonaj orkiestracji inteligentnego systemu: Łącz części w toku całego cyklu życia systemu                   

i osiągnij pożądany efekt. 

 

 

 81. Bunty w łagrach : relacje polskich więźniów Gułagu / wybrała i opracowała 

Agnieszka Knyt ; na podstawie rozmów nagranych przez Tomasza Gleba, Wiesława 

Krasnodębskiego i Małgorzatę Strasz.- Warszawa : Ośrodek Karta : Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , NKWD , Deportacje obywateli 

polskich w głąb ZSRR (1944-1956) , Łagry (ZSRR) , Obozy koncentracyjne , Obozy 

pracy , Więźniowie obozów , Więźniowie polityczni , Igarka (Rosja) , Norylsk 

(Rosja) , Syberia (Rosja) , Workuta (Rosja) , Antologia , Literatura obozowa , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2022-12 

 

Pierwsza antologia świadectw Polaków, którzy do sowieckich łagrów trafili po 1944 roku z powodu przynależ-

ności do podziemia niepodległościowego i zbuntowali się tam w warunkach wydawałoby się uniemożliwiających 

jakikolwiek opór. O łagrowym życiu i buncie opowiadają współorganizatorzy, uczestnicy i świadkowie powstań  

w łagrach Workuty, Norylska i Kingiru w 1953 i 1954 roku. Dzięki relacjom więźniów, nagrywanych jeszcze               

w latach 90., możemy poznać z pierwszej ręki historię dotąd prawie nieznaną.  

 

 

 82. Buty szczęścia / Ewa Woydyłło ; [fotografie w tekście Magdalena Czajkowska, 

Marcin Zegarek].- Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Relacje międzyludzkie , Samopoznanie , 

Samorealizacja , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Sprawdzone przepisy na udane życie. Buty szczęścia to kolejna porcja dobrej energii od Ewy Woydyłło, która 

radzi co możemy zrobić dla siebie, co dla innych, a co uczynić dla swojego związku. Przestrzega też przed tym, 

czego absolutnie nie powinniśmy robić i jak zawsze zapewnia, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Podaje 

sprawdzone recepty na to JAK ŻYĆ, ABY BYŁO NAM DOBRZE ZE SOBĄ I INNYM Z NAMI. W książce - 

obok odpowiedzi na ważne pytania - czytelnicy znajdą również nastrojowe ilustracje, które wprowadzają w dobry 

nastrój, wywołują uśmiech i wzbudzają pozytywne emocje.  

 

 83. Być jak mnich : czego się nauczyłem o szczęściu, wdzięczności i skupieniu 

dzięki wyłączeniu telefonu / Jesse Itzler ; [tłumaczenie Agnieszka Jarosz].- 

Warszawa : CeDeWu, 2018. 

 

Hasła przedmiotowe:  Itzler, Jesse (1968- ) , Duchowość prawosławna , 

Monastycyzm , Szczęście , Przedsiębiorcy , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-271 

Nowości:  2022-12 
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Kolejna książka Jessie Itzlera - po "Być jak Seal" - na polskim rynku. Tym razem autor postanowił usunąć się               

z przepełnionego bodźcami świata. Zamieszkał na jakiś czas w klasztorze, a doświadczenie to wywarło na niego 

ogromny, pozytywny wpływ. Podczas pobytu prowadził szczegółowy dziennik, dokumentując tę bardzo osobistą 

podróż, którą odbył sam, zostawiwszy rodzinę i swoje codzienne życie. Zamieszkał z mnichami. Wy nie musicie 

tego robić, on zrobił to za was... 

 

 

 84. Być tak naprawdę : od grzecznej dziewczynki do wolnej kobiety, która idzie, 

gdzie chce / Marianna Gierszewska ; [ilustracje Eliza Luty].- Wydanie 1., dodruk.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy z enterostomią , Kobieta , Samoakceptacja , 

Samorealizacja , Samoświadomość , Stomia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Gierszewska M. 

Nowości:  2022-12 

 

 

I kładąc swoją dłoń na twoim policzku, mówię: Dasz Radę. Weź więc głęboki wdech - być może swój pierwszy -  

i zobacz, jak można Naprawdę. To książka o drodze do wolności, swobody, samoświadomości, a także o walce            

z własnymi demonami. To książka o wspomnieniach i emocjach. O bólu, prawdzie i sile, ale też o radości, szczęś-

ciu i szczerym zachwycie życiem. To książka o tym, jak Być Tak Naprawdę.  

 

 

 85. Byłam katolickim księdzem : historia Ludmily Javorovej, kobiety wyświęconej 

w Czechach / Tomasz Maćkowiak.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Javorová, Ludmila (1932- ) , Duchowieństwo katolickie , 

Kapłaństwo kobiet , Komunizm , Kościół a państwo , Prześladowania religijne , 

Sakrament święceń , Czechy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

28 grudnia 1970 roku katolicki biskup Felix Maria Davídek wyświęcił Ludmilę Javorovą na księdza. To nie była 

jego pierwsza kontrowersyjna decyzja - wcześniej dopuścił do kapłaństwa kilku żonatych mężczyzn. Kościół              

w Czechosłowacji już w latach 50. został przez komunistyczne władze zmuszony do działania w podziemiu. Zli-

kwidowano zakony, zabroniono kształcenia nowych księży, proboszczowie zostali podporządkowani partyjnym 

sekretarzom. Biskup Davídek bał się o przyszłość Kościoła w swoim kraju, spodziewał się aresztowań kapłanów            

i nie chciał zostawić wiernych bez mszy świętej. Tak tłumaczył wyświęcenie osób, które najtrudniej było podej-

rzewać o bycie księdzem, a które w razie pogorszenia się sytuacji miały zastąpić "zwyczajnych" kapłanów.           

W 1996 roku, już po upadku komunizmu, Watykan oficjalnie stwierdził nieważność święceń Ludmily Javorovej            

i innych wyświęconych wraz z nią kobiet. W czeskim Kościele zaczęto patrzeć na nią wyjątkowo niechętnie.  Kim 

jest kobieta-ksiądz? Czy ma żal do hierarchów Kościoła? A może rozumie ich decyzję? Co sądzi o kapłaństwie 

kobiet? To pierwsza w Polsce tak szczera opowieść o jedynej znanej z imienia i nazwiska kobiecie, która była 

katolickim księdzem.   
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 86. Byłam żoną geja / Bożena Stasiak.- Warszawa : Harde Wydawnictwo, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Homoseksualizm , Kobieta , Małżeństwo , Relacje 

międzyludzkie , Życie seksualne , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2022-12 

 

 

Żony gejów. Był ślub, jest dramat… Bo on tak naprawdę woli… mężczyzn. Ale czy związek z gejem zawsze 

kończy się rozstaniem? Bożena Stasiak towarzyszy swoim bohaterkom w drodze od zaprzeczania do zrozumienia, 

od radości do szoku, od wściekłości do… tolerancji. Związek z gejem wydaje się czymś nie do zaakceptowania.  

A jednak to się zdarza częściej niż się nam wydaje. I nierzadko powodem, dla którego ona z nim zostaje są… ich 

dzieci.  

 

 

87. Byłem fotografem w Auschwitz : prawdziwa historia Wilhelma Brassego / Anna 

Dobrowolska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brasse, Wilhelm (1917-2012) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Fotografowie 

polscy , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Więźniowie obozów , 

Oświęcim (woj. małopolskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2022-12 

 

Historia człowieka, który fotografował piekło. „Nazywam się Wilhelm Brasse. Jestem fotografem. Od września 

1940 roku byłem więźniem w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Wykonałem ponad 50 tysięcy zdjęć do obo-

zowych kartotek oraz dokumentację eksperymentów doktora Mengelego” - tak swoją opowieść zaczyna człowiek, 

którego zdjęcia stały się dowodem zbrodni przeciw ludzkości. Wilhelm Brasse, dwudziestotrzyletni mężczyzna            

z Żywca, trafił do Auschwitz. Spędził tam ponad cztery lata i na zlecenie nazistów prowadził dokumentację foto-

graficzną. Po wojnie jego zdjęcia obiegły cały świat, dając świadectwo tragedii ponad miliona osób. Brasse po 

tym, co widział w Auschwitz, nigdy nie wrócił do zawodu. Mroczne wspomnienia z obozu nie pozwoliły mu wy-

konywać zwykłych fotografii. Byłem fotografem w Auschwitz to pierwszoosobowa relacja z obozowego piekła.  

 

 

 88. Cabin Porn : wnętrza / opracowanie Zach Klein ; reportaże Freda Moon ; 

opracowanie graficzne Matt Cassisty ; przekład Olga Dziedzic.- Sopot : Smak 

Słowa, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo drewniane , Budownictwo mieszkaniowe , 

Ekologia , Hobby , Majsterkowanie , Obiekty i urządzenia turystyczne , 

Projektowanie wnętrz , Styl życia , Sztuka przetrwania , Wnętrza architektoniczne , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-72 

Nowości:  2022-12 
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Cabin Porn to projekt internetowy zapoczątkowany przez grupę przyjaciół szukających inspiracji do budowy 

własnych domów. Projekt rozrósł się dzięki tysiącom zgłoszeń od właścicieli chat z całego świata oraz milionom 

pasjonatów zainteresowanych prostymi, wydajnymi domami oraz pięknem przyrody. Ponad dziesięć lat temu Zach 

Klein na zwykłym blogu zaczął zbierać historie o życiu w chatach. Poznał wielkodusznych budowniczych, którzy 

podzielili się zdjęciami ziemi, na której kupno odkładali pieniądze, szkicami kryjówek, które mieli nadzieję tam 

stworzyć i historiami o przyjaciołach, którzy dorzucili się, żeby im w tym pomóc. Cabin Porn pierwszy tom ukazał 

się w 2015 roku, został przetłumaczony na siedem języków i nadal zachęca ludzi z całego świata do budowania 

własnych domów. Popularność książki pokazuje, jak powszechne jest pragnienie, by stworzyć prostą konstrukcję 

współgrającą z otaczającym ją terenem. Zbiór reportaży niemal w całości koncentruje się na zewnętrzach chat, 

ukazując je pośród wspaniałości towarzyszącej im przyrody. Czytelnicy pytali potem słusznie: "Ale co jest 

wewnątrz?" "Cabin Porn. Wnętrza" to książka, która posłuży zarówno budowniczym chat, jak i każdemu kto chce 

się dowiedzieć, jak tworzyć przestrzenie, które dobrze się sprawdzają, bo oczarowują nas swoim ciepłem i pomy-

słową prostotą. Tutaj znajdziecie setki przykładów na to, z czego składa się chata: drobne szczegóły, dzięki 

którym ich mieszkańcom żyje się przyjemnie i wydajnie, ale też błędy i przeróbki, które pokazują, w jaki sposób 

budowniczowie uczą się podczas budowania chat lub tworzenia własnych domów. Być może i was najbardziej 

wzruszy to, że ludzie, którzy pracowali wspólnie nad ich budową, spędzili w nich najpiękniejsze i najbardziej 

pamiętne wieczory w swoim życiu.  

 

 

 89. Cesarzowa : pierwsze lata Sisi na wiedeńskim dworze / Martina Winkelhofer ; 

przełożyła Magdalena Kaczmarek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta (cesarzowa Austrii ; 1837-1898) , Habsburgowie 

(dynastia) , Dwór monarszy , Kobieta , Władcy , Życie codzienne , Austria , Bawaria 

(Niemcy ; kraina historyczna) , Wiedeń (Austria) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Elżbieta (cesarzowa Austrii) 

Nowości:  2022-12 

 

Cesarzowa Elżbieta należy do najbardziej rozpoznawalnych kobiet w historii. Ale kto tak naprawdę kryje się za 

"mitem Sisi"? Co wiemy o jej życiu? Jak wyglądała jej codzienność? I jak Elżbieta z nieśmiałej nastolatki stała się 

pewną siebie władczynią? Dla każdej młodej kobiety w XIX wieku, również dla Elżbiety, zależność od innych, 

zwłaszcza od ojca, a potem męża, stanowiła element codzienności. Narzucone role żony, matki i cesarzowej nie 

pozwalały Elżbiecie na samodzielne kierowanie swoim życiem, a mimo to udało jej się stać prekursorką eman-

cypacji. Czym różniło się wychowanie Sisi od wychowania innych dziewcząt jej stanu, co sprawiło, że przyszła 

cesarzowa znalazła w sobie odwagę do buntu? Jakie wydarzenia i doświadczenia okazały się punktami zwrotnymi 

w jej życiu, dzięki którym dojrzała i stała się osobowością fascynującą kolejne pokolenia? Martina Winkelhofer 

przekonująco i z zamiłowaniem do detali ukazuje legendarną cesarzową Austrii z zupełnie innej strony: Sisi jako 

osobę prywatną na tle dziewiętnastego wieku. Centralny punkt tej książki stanowi nie władczyni, nie ikona - lecz 

młoda kobieta.  

 

 90. Chińczycy trzymają nas mocno : pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują 

Europę, w tym Polskę / Sylwia Czubkowska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Dziennikarstwo śledcze , 

Ekonomia , Inwestycje zagraniczne , Polityka gospodarcza , Polityka zagraniczna , 

Siła państwa , Strategia państwa , Chiny , Europa , Polska , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2022-12 
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Wabią pieniędzmi, perspektywą ogromnego rynku zbytu i tanimi rozwiązaniami technologicznymi. Przejmują fa-

bryki, legendarne marki motoryzacyjne, media. Pozyskują informacje o naszym życiu z mediów społecznościo-

wych, telefonów, komputerów, a nawet odkurzaczy i oczyszczaczy powietrza. Korumpują władze na wszystkich 

szczeblach, a do wyciszania skandali zatrudniają najlepsze agencje PR. Zjednują sobie polityków, naukowców, 

celebrytów i miliony zwykłych ludzi. Chińczycy w Europie działają niepostrzeżenie, ale na masową skalę. Chiń-

czycy trzymają nas mocno. Śledztwo o chińskich wpływach, które wprawi cię w osłupienie. „To nie tylko wni-

kliwe dziennikarskie śledztwo, lecz także wciągająca opowieść, dzięki której rozsypane puzzle zaczynają układać 

się w wyraźny i niepokojący obraz: chińskiego smoka moszczącego się w byłych europejskich demoludach”. 

Dariusz Ćwiklak, „Newsweek Polska” „Obserwowałem, jak Chiny przejmują kontrolę nad Afryką, jak wchodzą 

do Ameryki Łacińskiej, jak broni się przed nimi Australia. Ale najciemniej jest pod latarnią. Sylwia Czubkowska 

kreśli świetnie udokumentowany i atrakcyjnie podany obraz dyskretnej i planowanej na dziesięciolecia inwazji na 

nasz świat, na Europę Środkową, w tym na Polskę. Czyta się jak powieść sensacyjną ze świadomością, że to 

wszystko prawda. Tak rodzi się przyszłość”. Marcin Meller 

 

 

 91. Chirurgia szczękowo-twarzowa / redakcja naukowa Leszek Kryst ; [autorzy 

Jarosław Balcerzak i 17 innych].- Wydanie 5. zmienione i uzupełnione - 13 dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia stomatologiczna , Chirurgia szczękowo-twarzowa , 

Szczęka , Twarz , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 

 

1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych / Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz ; 2. 

Chirurgiczne usuwanie zębów / Barbara Juszczyk-Popowska ; 3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzo-

wej czaszki / Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki ; 4. Obturacyjny bezdech podczas snu / Jarosław Balce-

rzak ; 5. Uraz czaszkowo-mózgowy, bóle twarzy i dostępy operacyjne przez twarzoczaszkę / Zbigniew Czernicki ; 

6. Urazy szkieletu czaszkowotwarzowego / Hubert Wanyura ; 7. Choroby zatok przynosowych / Leszek Kryst, Ja-

rosław Balcerzak ; 8. Torbiele / Leszek Kryst ; 9. Diagnostyka i choroby stawów skroniowo-żuchwowych / Leszek 

Kryst ; 10. Gruczoły ślinowe / Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Antoni Bruzgielewicz ; 11. Zmiany guzopodobne szczęk 

/ Leszek Kryst ; 12. Wady rozszczepowe części twarzowej czaszki / Kazimierz Kobus ; 13. Onkologia szczękowo-

twarzowa / Leszek Kryst ; 14. Przerzuty raka do węzłów chłonnych szyi / Grzegorz Janczewski ; 15. Guzy prze-

strzeni przygardłowej / Grzegorz Janczewski ; 16. Radiologia szczękowo-twarzowa / T. Katarzyna Różyło, Ingrid 

Różyło-Kalinowska ; 17. Chirurgia przedprotetyczna z wykorzystaniem inżynierii tkankowej / Andrzej Wojtowicz 

; 18. Zasady współczesnej implantologii / Leszek Kryst ; 19. Operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi / 

Kazimierz Kobus ; 20. Rehabilitacja protetyczna u pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek okolicy szczę-

kowo-twarzowej / Krystyna Rusiniak-Kubik, Barbara Ciechowicz. 

 

 

 92. Chirurgiczne cięcie : opowieści jeszcze bardziej prawdziwe / Lech Mucha.- 

Kraków : eSPe, 2022 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mucha, Lech , Chirurdzy , Chirurgia , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2022-12 
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Opowieści bez znieczulenia - prawdziwe realia pracy chirurgów! Długo wyczekiwana kontynuacja kultowej ksią-

żki doktora Lecha Muchy! Doktor Lech Mucha opowiada kolejne historie, które chirurgom przydarzyły się napra-

wdę. Szczerze i bez owijania w bawełnę opisuje opowieści wręcz niewiarygodne: swój pierwszy samodzielny 

dyżur, na który przywieziono kobietę z poderżniętym gardłem; akcję ratunkową wcześniaka przeprowadzoną 

brawurowo i z powodzeniem w zaledwie 12 minut ; pacjenta, któremu robaki zjadały mózg, oraz skrzypaczkę 

wirtuoz, która na wizytę kontrolną przyszła z instrumentem i… udzieliła chirurgowi ekspresowej lekcji gry na 

skrzypcach. W książce nie brakuje pełnych humoru anegdot ukazujących realia współczesnych sal operacyjnych           

i pozwalających czytelnikowi zajrzeć za kuluary codziennej pracy medyków. Historie z życia wzięte doktor Mu-

cha przeplata przenikliwymi i dającymi do myślenia osobistymi spostrzeżeniami na temat polityki, nauki, edu-

kacji, kultury, Kościoła i wiary chrześcijańskiej. Tym samym książka ta nie tylko wciąga opowieścią i bawi 

anegdotą, ale także proponuje przenikliwe obserwacje i stawia interesujące pytania o miejsce medycyny w świecie 

współczesnym.  

 

 

 93. Chłopstwo : historia bez krawata / Mateusz Wyżga.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Rolnictwo , Polska , Synteza 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Chłopstwo, wieś, praca na roli, rytm pór roku. Czym są? Dla nas i w nas. Jak się zmieniają i w czym są niezmien-

ne? Aby je zrozumieć właściwie i do końca, aby poczuć ich zapach, aby zachwycić się ich kolorami, trzeba 

człowieka, który byłby i naukowcem badającym temat dogłębnie, i samorządowcem potrafiącym wsią zarządzać 

oraz znającym jej problemy, i wreszcie chłopem, który się na wsi rodził i dla niej pracował. Takiego człowieka, 

który rozumie wieś i jej mieszkańców prawdziwie. I oto jest. Profesor Mateusz Wyżga, historyk, wieloletni sołtys 

rodzinnej wsi Dziekanowice, działacz społeczny i autor wielu książek, chłopskie dziecko, zdejmuje krawat i pro-

fesorską togę, ale odrzuca też politykę, ideologię i historię wydarzeniową. Pisze historię chłopstwa na laptopie, 

lecz nie przy swoim profesorskim biurku w Krakowie, a wśród pól i łąk. W przerwach zakasuje rękawy, wsiada do 

traktora lub chwyta widły. Pokazuje nam prawdziwy obraz polskiego chłopstwa i polskiej wsi, wolny od mód, 

polityki i stereotypów. Dociera do istoty tego, czym jest wieś w nas, jak wpływa na nasze życie i czego nas uczy. 

W pogoni za ekoświatem pozwala nam spojrzeć za siebie. Tam, na polskiej wsi, to za czym gonimy, mają od 

wieków.  

 

 

 94. Chodzi mi o życie / Tomasz Kancelarczyk ; rozmawia Małgorzata Terlikowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kancelarczyk, Tomasz (1968- ) , Fundacja Małych Stópek 

(Szczecin) , Aborcja , Duchowieństwo katolickie , Etyka katolicka , Katecheci , 

Ochrona życia poczętego , Ruch pro-life , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

Ile dla Ciebie warte jest ludzkie życie? Świat zażądał od nas odpowiedzi na pytania: Po której stronie stoisz? 

Czym jest dla ciebie życie? Ksiądz Tomasz Kancelarczyk od wielu lat zdecydowanie występuje w  obronie  każde- 
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go ludzkiego istnienia. W rozmowie z Małgorzatą Terlikowską opowiada o prowadzonej od lat walce o nienaro-

dzone dzieci. Dzieli się historiami osób, które zamierzały dokonać aborcji. Podaje też konkretne rozwiązania, 

dzięki którym każdy z nas może uratować ludzkie życie. Jak podkreśla – choć ta droga jest niełatwa, to dla jedne-

go uratowanego życia warto stale nią podążać.  

 

 

 95. Choroby skóry małych zwierząt : podział, diagnostyka / Stefanie Peters ; redakcja 

naukowa wydania polskiego Marek Gehrke ; tłumaczenie z języka niemieckiego Jakub 

Kaczmarek.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. 

(Weterynaria w Praktyce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby zwierząt , Diagnostyka medyczna , Skóra (anatomia) , 

Weterynaria , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-636/638  

Nowości:  2022-12 

 

W publikacji znajdziesz: - charakterystykę metod diagnostycznych, które możesz wykorzystać w codziennej pra-

ktyce, w gabinecie bez kosztownego wyposażenia, - przejrzysty układ oraz ponad 200 doskonałych rycin, - prakty-

czną wiedzę, - wszystkie najważniejsze testy i metody diagnozowania wraz z interpretacją wyników opisane krok 

po kroku w prosty i praktyczny sposób, - wiele ważnych wskazówek i podpowiedzi, - omówienie źródeł typowych 

błędów.   

 

 

 96. Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci / pod redakcją Marka Kacińskiego 

; autorzy Dariusz Adamek, Aleksander Garlicki, Marek Kaciński, Ryszard Konior, 

Anna Pituch-Noworolska.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2014. 

(Biblioteka Pediatry) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu nerwowego , Diagnostyka medyczna , 

Dzieci , Zapalenie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616.8  

Nowości:  2022-12 

 

1. Odporność a układ nerwowy ; 2. Neuropatologia zapaleń układu nerwowego ; 3. Badania diagnostyczne ; 4. Za-

palenia bakteryjne ropne ; 5. Zapalenia bakteryjne nieropne ; 6. Zapalenia wirusowe ; 7. Zapalenia przyzakaźne ; 

8. Zapalenia grzybiczne, pierwotniakowe i pasożytnicze ; 9. Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego u zaka-

żonych HIV ; 10. Ostre toksykozy zakaźne ; 11. Zapalenia neuroalergiczne ; 12. Zapalenia nerwów obwodowych ; 

13. Zapalenia mięśni. 

 

97. Choroby zatok przynosowych : patofizjologia, diagnostyka, postępowanie / J. 

Bożydar Latkowski, Piotr Kurnatowski, Zbigniew Kozłowski.- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby zatok przynosowych , Powikłania (medycyna) , Urazy 

, Zapalenie zatok przynosowych , Zatoki przynosowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 
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Książka bardzo przydatna dla lekarzy rodzinnych, internistów i otorynolaryngologów w codziennej praktyce                

z uwagi na dużą zapadalność na choroby zatok przynosowych w naszym kraju. Odrębności etiologiczne i klini-

czne wskazują, że nie każda choroba zatok przynosowych jest bezpośrednio i bezwzględnie powiązana ze struktu-

rami nosa. Z tego powodu autorzy podjęli próbę zajęcia się zatokami przynosowymi zostawiając „na uboczu” nos  

i jego bogatą fizjologię, kładąc duży nacisk na wywiad. Książka bardzo przydatna w codziennej praktyce, zarówno 

dla otorynolaryngologów, lekarzy rodzinnych a także internistów. 

 

 

 98. Chorwacja na czterech kółkach : w drodze jak w domu / [teksty: Sibylle von 

Kapff, Daniela Schetar, Daniela Kebel, Iris Schaper ; tłumaczenie: Arkadiusz 

Ziernicki].- Edycja polska, wydanie 1.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka motorowa , Chorwacja , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(497)  

Nowości:  2022-12 

 

 

Samochód? Namiot? Kamper? Samodzielne podróżowanie z noclegami na kempingach to sposób na życie. Jeśli 

istnieje jakiś raj dla wszystkich miłośników wczasów w kamperze, to jest nim Chorwacja. Przepiękne wybrzeże 

Adriatyku z niezliczonymi wyspami, malowniczymi miasteczkami takimi jak Dubrownik, Rovinj czy Split oraz 

fascynujące parki narodowe to tylko niektóre z powodów, dla których warto wybrać się do Chorwacji. Przewodnik 

uzupełniają setki idyllicznych kempingów, często usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Przewodnik 

zawiera: 14 tras marzeń przez Chorwację ; liczne sugestie miejsc postojowych po drodze ; szczegółowe mapy              

i atlas samochodowy. 

 

 

 99. Ciałożyczliwość : jak zaakceptować swoje ciało i żyć w zgodzie ze sobą / 

Agata Głyda ; ilustracje - Joanna Wojniłko.- Poznań : Publicat Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Obraz własnego ciała , 

Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

Ta książka to przewodnik budowania zdrowej relacji z ciałem, opartej na życzliwej trosce i szacunku. Dowiesz się 

z niej, skąd bierze się negatywny obraz ciała i jak można go zmienić. Znajdziesz wskazówki, jak dbać o własne 

granice, jak wypracować zdrowe podejście do aktywności fizycznej, a także wspierać swoje dziecko w budowaniu 

dobrej relacji z ciałem. Praktyczne narzędzia, tworzące programy pracy krok po kroku, pomogą ci zawrzeć pokój 

ze swoim ciałem, czyli z samą sobą. Twoje ciało to przecież Ty i Twoja historia - nie projekt do wykonania, nie 

zdjęcie "przed" i "po".  
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 100. Cięcia : mówiona historia transformacji / Aleksandra Leyk, Joanna 

Wawrzyniak.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020. 

(Seria Historyczna ; 38) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitalizm , Modernizacja , Pamięć autobiograficzna , PRL , 

Prywatyzacja , Przedsiębiorstwo międzynarodowe , Przemysł , Robotnicy , 

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , Więź społeczna , Polska , 

Monografia , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-12 

 

Jak wyglądała transformacja oczami pracowników i pracowniczek zakładów Wedla, które były przejmowane 

kolejno przez PepsiCo, Cadbury i azjatycki koncern Lotto Group? Jak widzieli ją ludzie związani zawodowo                 

z przejętym przez Heinekena browarem w Żywcu, wykupionymi przez Nestle Winiarami czy Fabryką Samocho-

dów Osobowych w Żeraniu, którą przejęło Daewoo i AvtoZaz? Socjolożki Aleksandra Leyk i Joanna Wawrzyniak 

postanowiły się tego dowiedzieć bezpośrednio od samych zainteresowanych. Rozmawiając z nimi i z pracowni-

kami i pracownicami innych podmiotów, które przeszły drogę od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej 

korporacji, autorki stworzyły brutalny i niejednoznaczny obraz polskiej transformacji.  

 

 

 101. Co nas drażni, co nas wkurza / Joe Palca, Flora Lichtman ; tłumaczenie Olga 

Siara ; przedmowa do polskiego wydania Artur Andrus, Tomasz Grzyb.- Warszawa : 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frustracja , Gniew , Irytacja , Relacje międzyludzkie , 

Spostrzeganie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

Przedmowa do polskiego wydania Artur Andrus ; Przedmowa do polskiego wydania Tomasz Grzyb ; Od autorów 

; Wstęp: telefony komórkowe ; 1. Hałas irytuje ; 2. Przypadek pomylonej intensywności ; 3. Paznokcie na tablicy ; 

4. Skunks-Fu ; 5. Owady zwady ; 6. Kto ruszał ich ser? ; 7. Horror słuchu absolutnego ; 8. Dysonans ; 9. Łamanie 

zasad ; 10. Po prostu za mało go irytujesz ; 11. Tu nie obowiązuje zasada "lepiej późno niż wcale" ; 12. Kiedy twój 

umysł staje się obcym krajem ; 13. Zirytowany mózg ; 14. Fałszywe alarmy. 

 

 

 102. Columbine : masakra w amerykańskim liceum / Dave Cullen ; przełożył Adrian 

Stachowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2022. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Licea , Masakra w Columbine High School (1999) , Masowe 

zabójstwo , Psychopaci , Relacje międzyludzkie , Socjologia młodzieży , 

Społeczeństwo , Strzelanina w szkole , Trauma , Uczniowie szkół średnich , Zamach 

samobójczy , Kolorado (Stany Zjednoczone ; stan) , Denver (Stany Zjednoczone, stan 

Kolorado ; okolice) , Publicystyka , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

          Nowości:  2022-12 
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Arcydzieło true crime o najgłośniejszej szkolnej strzelaninie. Eric Harris i Dylan Klebold wyglądali na zwykłych 

licealistów. Chodzili do szkoły na przedmieściach Denver, umawiali się z dziewczynami - lub próbowali je 

podrywać - i podłapywali pierwsze prace. Lada chwila mieli iść na studia. Jednak na wiele miesięcy przed balem 

maturalnym zaczęli planować zamach bombowy na swoich rówieśników. Zrobili to 20 kwietnia 1999 roku. Bom-

by nie wybuchły, więc zastrzelili dwanaścioro uczniów i nauczyciela, ranili jeszcze dwadzieścia cztery osoby. To 

wydarzenie przeszło do historii jako masakra w liceum Columbine. Właśnie do tej tragedii porównywano wszy-

stkie kolejne strzelaniny w amerykańskich szkołach. Dave Cullen był jednym z pierwszych dziennikarzy na 

miejscu zdarzenia. Dokumentował tę książkę aż dziesięć lat, demaskując wszystkie narosłe wokół tej sprawy mity 

i przyglądając się losom zmagającej się z dramatem lokalnej społeczności. Korzystając z obszernego materiału 

dowodowego, stworzył wielokrotnie nagradzany klasyk współczesnego reportażu. To historia drogi do morder-

stwa, ale też krzepiąca opowieść o gojeniu się ran i nadziei.  

 

 

103. Cool po koreańsku : narodziny fenomenu :  jak jeden naród podbił świat za 

pomocą popkultury / Euny Hong ; [przekład: Jowita Maksymowicz-Hamann, 

Małgorzata Suwińska].- Warszawa : Relacja, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura masowa , Kultura popularna , Obyczaje i zwyczaje , 

Życie codzienne , Korea Południowa , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-12 

 

Kiedyś zakazywano tu minispódniczek u kobiet i długich włosów u mężczyzn. Teraz masowo produkuje się świa-

towej sławy boysbandy, seriale telewizyjne i smartfony. Jak to się stało, że niemal w każdym domu znajdują się 

dziś produkty marki Samsung? Jak do tego doszło w tak krótkim czasie? Gigantyczna popularność piosenki 

"Gangnam Style" nie była przypadkowa. Ten utwór to jedno z wielu narzędzi perfekcyjnie dopracowanej i niepra-

wdopodobnie skutecznej strategii wypracowanej przez Koreę Południową, która postanowiła zostać największym 

eksporterem popkultury. Euny Hong jako dziecko przeprowadziła się z USA do dzielnicy Gangnam w Seulu. Na 

jej oczach Korea Południowa dokonała przyspieszonego rozwoju gospodarczego, przechodząc od dyktatury 

wojskowej do liberalnej demokracji. Z reporterską wnikliwością autorka opisuje, jak Korea Południowa wkroczyła 

w XXI wiek, stając się światowym liderem w biznesie, technologii, edukacji i popkulturze.  

 

 

 104. Copywriting sprzedażowy : język korzyści w praktyce : przewodnik i zeszyt 

ćwiczeń / Justyna Bakalarska-Stankiewicz.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Copywriting , Sztuka pisania , Poradnik językowy 

Sygnatura:  WG-81  

Nowości:  2022-12 

 

 

Podobno obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. A ile mogą być dla Ciebie warte odpowiednio dobrane słowa? 

Zdarzyło Ci się kiedyś zabłądzić? Zagubić się w labiryncie uliczek, przemierzać kilka razy tę samą trasę, bezsku-

tecznie próbować dojść do celu? Tracić przy tym nie tylko czas, ale i nerwy, a czasem także pieniądze? Taka sytu-

acja może się przydarzyć nie tylko w nieznanym mieście, ale również w biznesie. By przykuć uwagę odbiorcy, 

zainteresować go swoim produktem, wreszcie? Doprowadzić do transakcji, często stąpa się po niepewnym grun-

cie. Tymczasem tak jak w życiu wystarczy zapytać kogoś o drogę, poznać wydeptane przez miejscowych ścieżki, 

nauczyć się rozpoznawać określone punkty  na  mapie? Tak  samo  w  biznesie  warto  poznać zasady  i  schematy, 
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jakimi rządzą się skuteczne treści. Ta książka jest przewodnikiem po świecie tych schematów. Autorka przepro-

wadzi Cię przez kręte uliczki copywritingu sprzedażowego, licząc, że dzięki jej wskazówkom wkrótce będziesz je 

przemierzać samodzielnie, niemal z zamkniętymi oczami! W czym Ci pomoże ta książka? W zdefiniowaniu po-

trzeb i motywacji odbiorców, w skutecznym odpowiadaniu na te potrzeby poprzez angażujące treści, w szybszym   

i prostszym tworzeniu tekstów dzięki znajomości formuł copywriterskich, w przełamaniu klątwy wiedzy, by pisać 

zrozumiale dla każdego odbiorcy, w stosowaniu języka korzyści, który naprawdę sprzedaje.  

 

 

 105. Coraz lepiej : dlaczego świat nie schodzi na psy / Mark Juddery ; przekład 

Małgorzata Guzowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Polityka , Społeczeństwo , Esej 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

To książka dla wszystkich tych, którzy wciąż nie są zadowoleni z otaczającego świata – a zwłaszcza tych, którzy 

coś z tym robią. Zgadza się – wciąż może być lepiej! Czy uważasz, że dzisiejszy świat jest gorszy niż kiedy-

kolwiek w historii? Czy wierzysz, że stopniowo tracimy grunt pod nogami? Jeżeli tak, nie jesteś w tym osamo-

tniony. Istnieją niezliczone powody, dla których sądzimy, że dzisiejszy świat jest absolutnie najgorszy w historii. 

Czy jednak w zderzeniu z faktami da się to stanowisko obronić? Niekoniecznie! Współczesny świat nie jest 

idealny – ciągle się w nim zabijamy, cierpimy głód i choroby. Jednocześnie jeszcze nigdy w historii świata zja-

wiska te nie miały tak marginalnego charakteru – jeszcze nigdy nie było tak dobrze jak teraz: pokój na świecie jest 

o wiele bardziej cenioną wartością niż setki lat temu. Dzisiejszych dyktatorów nie sposób porównać z Attylą czy 

Dżyngis-chanem. Walczymy o równe traktowanie kobiet, przeciwstawiamy się rasizmowi. Coraz skuteczniej wal-

czymy w chorobami nękającymi ludzkość. Sprzeciwiamy się krzywdzeniu zwierząt. Jesteśmy milsi! Trudno w to 

uwierzyć? Mark Juddery pokazuje, że obszarów, w których jest coraz lepiej, jest o wiele więcej, a czas, w którym 

żyjemy, jest absolutnie wyjątkowy w historii świata.  

 

 

 106. Cuda świętej Faustyny / Ewa K. Czaczkowska.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Faustyna Kowalska (święta ; 1905-1938) , Cuda , Miłosierdzie 

Boże , Święci i błogosławieni , Uzdrowienia cudowne , Polska , Świadectwa wiary 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

 

Poruszające historie ludzi, których ocaliło Boże Miłosierdzie „Cuda świętej Faustyny” to 12 reportaży o ludziach, 

których ocaliło Boże Miłosierdzie. Ocaliło życie i zdrowie, wyprowadziło z uzależnień duchowych i z nałogów, 

obdarzyło rodzicielstwem... Historie Zuka Spancy i Pereca Willenberga pokazują, że Miłosierdzie Boga nie zna 

granic. Wszystkie historie są emocjonujące i poruszające. Prawdziwe! Kardynał Franciszek Macharski, gorliwy 

orędownik Bożego Miłosierdzia, chory na nowotwór został uzdrowiony. Magda, młoda i utalentowana dziew-

czyna, w wypadku straciła części czaszki. Dziś chodzi, mówi w kilku językach obcych. Sparaliżowany Luciano 

pewnej nocy w szpitalu zobaczył tajemniczą postać. Święta Faustyna podeszła do niego ze słowami „Nie bój się”. 

Następnego dnia Luciano wstał z łóżka.  
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 107. Cudowna kuracja : jak stać się szczęśliwszym w 31 dni / Ragnhild Bang Nes ; 

przekład z języka norweskiego Milena Skoczko-Nakielska.- Sopot : Smak Słowa, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samopoznanie , Samorealizacja , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pozytywne doświadczenia korzystnie wpływają na nasze zdrowie, umacniają przyjaźnie i wydłużają życie. Pozby-

wanie się niepokoju i zmartwień stanowi antidotum na stres. Tylko jak to zrobić? Jak zyskać więcej pozytywnych 

doświadczeń i zaznać więcej szczęścia w życiu? Psycholożka i badaczka Ragnhild Bang Nes prowadziła badania 

nad szczęściem przez ponad 16 lat. W swojej książce, opracowanej jako czterotygodniowa kuracja z codziennymi 

ćwiczeniami i konkretnymi wskazówkami, pokazuje nam, jak korzystać z doświadczeń naukowców na co dzień, 

aby stać się szczęśliwszym. Każdy z 31 rozdziałów [...] stanowi odrębną całość, zatem kolejność ich czytania jest 

całkowicie dowolna.  

 

 

 108. Cyberplemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie 

kampanii parlamentarnej / Paweł Matuszewski- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Facebook (portal społecznościowy) , Postawy , 

Społeczeństwo informacyjne , Wybory parlamentarne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2022-12 

 

Cyberplemiona to jedna z pierwszych książek w Polsce, która Facebooka traktuje jako obszar badawczy a za 

przedmiot badań obiera sobie aktywność potencjalnych wyborców i zwolenników konkretnych partii polity-

cznych. Opierając się na dokładnych analizach wykonanych przy pomocy autorskich narzędzi, Matuszewski opi-

suje m.in. zjawisko polaryzacji przekonań, której źródłem są określone sposoby zdobywania informacji oraz 

reakcje społeczne innych użytkowników. Autor przygląda się również pozornej różnorodności danych, stanowisk 

oraz informacji, którą miały gwarantować media społecznościowe. Na podstawie setek tysięcy zebranych komen-

tarzy i wypowiedzi charakteryzuje przekonania popleczników partii politycznych w kluczowych dla nich kwes-

tiach ekonomicznych i społecznych.  

 

 

 109. Czas drogi : pieszo do Konstantynopola ; z Hoek van Holland nad środkowy 

Dunaj / Patrick Leigh Fermor ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Ledóchowicz.- 

Warszawa : Artrage.pl ; Wrocław : Książkowe Klimaty, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróżnicy , Turystyka piesza , Europa , Literatura 

podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2022-12 
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W grudniu 1933 roku osiemnastoletni Patrick Leigh Fermor samotnie wyrusza pieszo przez Europę do Konstanty-

nopola. Postanawia żyć jak tramp, pielgrzym lub wędrowny uczony. Nocuje w przytułkach, klasztorach, stodo-

łach, ale także dzięki szczęśliwym trafom - w zamkach i pałacach. Przede wszystkim jednak maszeruje z wiersza-

mi Horacego w plecaku. Czas drogi to błyskotliwa relacja z przygód, które spotkały autora podczas niezwykłej 

wędrówki. Obejmuje wspomnienia z trasy przez Niderlandy do granicy Węgier. Fermor przemierza teutońskie 

krainy ku słowiańszczyźnie, idzie przez gotycką północ, mija przyczółki imperium rzymskiego - w górę Renu i w 

dół Dunaju - prosto do serca starych Bałkanów i pobizantyjskich krain. Od początku wyprawy do publikacji ory-

ginału Czasu drogi minęły czterdzieści cztery lata. W międzyczasie autor był kochankiem rumuńskiej księżniczki, 

wziął udział w szarży królewskiej kawalerii w Grecji, skacząc ze spadochronem, wylądował na zajętej przez 

Niemców Krecie i wspierał partyzantów. Po wojnie stał się największym żyjącym podróżopisarzem w Wielkiej 

Brytanii. 

 

 

 110. Czasem czuję mocniej : rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego / 

Agnieszka Jucewicz.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys psychiczny , Osoby z zaburzeniami psychicznymi , 

Wsparcie społeczne , Zdrowie psychiczne , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

12 rozmów o kryzysie psychicznym, które dają wiedzę i niosą nadzieję. Co czwarta osoba w Polsce doświadczyła, 

doświadcza bądź doświadczy kryzysu psychicznego. Prawdopodobnie znasz taką osobę, choć być może o tym nie 

wiesz. Albo jesteś jedną z nich. W szczerych, intymnych rozmowach z Agnieszką Jucewicz bohaterki i bohate-

rowie tej książki - wśród nich m.in. medalista olimpijski Marek Plawgo, dziennikarka Małgorzata Serafin, artysta  

i aktywista Paweł Żukowski oraz znana dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr - opowiadają o swoim doświa-

dczeniu kryzysu psychicznego. Otwarcie mówią o tym, jak diagnoza zmieniła ich życie. Jak - czasem wbrew 

wszystkiemu - żyją, pracują i budują relacje. I z jakimi wyzwaniami i wyobrażeniami o swoich chorobach muszą 

się mierzyć. To książka, dzięki której każdy, kto boryka się z problemami psychicznymi, poczuje, że nie jest sam. 

Ten, kto choruje, ale boi się stygmatyzacji, odkryje w sobie odwagę potrzebną do podjęcia leczenia. Bliscy osób  

w kryzysie psychicznym dowiedzą się, jak wspierać zmagających się z depresją, uzależnieniami, napadami lęku 

panicznego, stresem pourazowym, schizofrenią, zaburzeniami odżywiania lub chorobą afektywną dwubiegunową. 

A ten, komu temat zdrowia psychicznego był dotąd obcy, będzie mógł skonfrontować się z własnymi lękami i up-

rzedzeniami.  

 

 

 111. Czerwona kartka / Ken Bensinger ; tłumaczenie: Bartosz Sałbut.- Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua Non, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FIFA , Dziennikarstwo śledcze , Korupcja , Mecze piłkarskie 

, Organizacje sportowe , Katar , Rosja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-12 

 

 

Mundiale w Katarze i w Rosji budziły, budzą i będą budzić wiele emocji. Niestety, często negatywnych. Jak to się 

stało, że mistrzostwa świata w 2022 roku zostaną rozegrane w kraju, który ma niewiele wspólnego z  piłką  nożną? 



49 
 

Afera FIFA rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy w Zurychu zatrzymano grupę działaczy, którym zarzucono przyję-

cie korzyści finansowych w zamian za oddanie głosów na gospodarzy turniejów oraz podpisywanie umów z naby-

wcami praw telewizyjnych. Dziennikarz śledczy Ken Bensinger wyrusza w podróż do mrocznego serca FIFA, 

przedstawiając osoby rządzące w FIFA od zupełnie innej strony. W tej historii znajdziemy wszystko: władzę, 

zdradę, zemstę, gwiazdy sportu, prostytutki, korupcję, seks i absurdalnie wielkie pieniądze, a tłem wydarzeń jest 

egzotyczny krajobraz rozciągający się od karaibskich plaż po zniszczone słońcem ulice Dohy w Katarze. To dzika, 

zadziorna, porywająca opowieść z elementami czarnego humoru, która łączy dziennikarstwo na światowym pozio-

mie z tempem thrillera.  

 

 

 112. Człowiek cząstką Wszechświata : rozważania antropologiczno-filozoficzne i 

filozoficznoprawne / Andrzej Bałandynowicz.- Wydanie 2. rozszerzone.- Warszawa 

: Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia filozoficzna , Filozofia prawa , Natura ludzka , 

Transkulturowość , Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2022-12 

 

Książka zawiera głęboką analizę uniwersalnych problemów ludzkości, dotyczących Wszechświata, środowiska 

naturalnego, pokoju i moralnego samodoskonalenia człowieka. Ten wybitny humanista dzieląc się z Czytelnikiem 

swoimi przemyśleniami na tematy nurtujące współczesny świat, zachęca do samodzielnego myślenia: do namysłu 

nad samym sobą i otaczającą, niejednokrotnie patogenną, rzeczywistością. Inspiruje do pokonywania w życiu 

trudności i ograniczeń i do autokreacji, bowiem istotą życia jest - jak twierdzi - przekraczanie siebie samego                

i pozyskiwanie najwyższych wartości: miłości, zdrowia, szczęścia, pokoju, prawdy, piękna, szlachetności... Jest 

przekonany, że na ciernistą i kamienistą ścieżkę wiodącą do ideałów wstąpić nie tylko może, ale i powinien każdy 

człowiek. 

 

 

 113. Człowiek w obliczu nieznanego : psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii 

COVID-19 / redakcja naukowa Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek.- Toruń : 

Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Kryzys psychiczny , Wpływ na 

zdrowie , Zdrowie psychiczne , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

 

Sytuacja lockdownu jest gigantycznym eksperymentem społecznym, o skutkach którego będziemy przekonywać 

się w ciągu najbliższych lat. Pandemia jest wstrząsowym korygującym doświadczeniem poznawczym dla jedno-

stek i społeczeństw. Jest też wstrząsem dla wielu gałęzi przemysłu i konstrukcji globalnej wioski. Książka w mojej 

ocenie ma przekaz pozytywny: kryzys epoki może stać się początkiem nowego. Kryzys psychiczny związany                 

z sytuacją covidowego dystresu, jak każdy kryzys, może dekompensować utrwalone strategie radzenia sobie z rze-

czywistością, zarówno te indywidualne, jak i społeczne i odsłaniać problemy, które zostały wcześniej stłumione,               

a teraz mogą być przepracowane i zintegrowane. Kryzys globalny staje się w ten sposób przyczynkiem do dezi-

ntegracji pozytywnej, z której człowiek i ludzkość mogą wyjść wygranymi. Wszystko zależy od nas, czy będzie-

my potrafili nadawać pozytywny sens trudnym doświadczeniom i przekuwać je w rozwój osobisty, oraz czy 

będziemy potrafili iść pod prąd i zło dobrem zwyciężać. Najtrudniejszy kryzys społeczny może prowadzić  na  dno  

https://bonito.pl/produkt/czlowiek-w-obliczu-nieznanego-psychiatrzy-i-pacjenci-w-dobie-pandemii-covid-19-2
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rozpaczy albo do odnalezienia siebie, swojej tożsamości, potrzeby relacji i docenienia zwykłej obecności drugiego 

człowieka w parku, w sklepie czy też lekarza w poradni. Gratuluję autorom szybkiej reakcji w dostrzeżeniu 

szerokiej gamy problemów, związanych z pandemią COVID-19, jednym z największych kryzysów społecznych 

XXI wieku.prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek  

 

 

114. Cztery eseje metafizyczne.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Fundacja 

na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metafizyka , Esej 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Książka zawiera 4 prace finalistów I edycji konkursu na esej metafizyczny zorganizowanego przez Fundację na 

Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Prace te prezentują różne i oryginalne podejścia do problematyki metafi-

zycznej, podejmując kwestie stosunku metafizyki do innych nauk, do historii filozofii, do myślenia i do miłości.  

 

 

 115. Czułe rodzicielstwo : jak dbać o siebie i dać dziecku siłę / Mihaela Plugarasu ; 

przełożyła Magdalena Grala-Kowalska ; ilustracje Ireny Freitas.- Warszawa : Edgar, 

2022. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Metody wychowawcze , Rodzicielstwo , Trudności 

wychowawcze , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1  

Nowości:  2022-12 

 

W świecie, w którym rodzice są tak często oceniani i krytykowani, czułość i serdeczność wobec siebie nie jest 

łatwa. Wielu rodziców ma poczucie winy lub reaguje złością, gdy ich dziecko zachowuje się nieodpowiednio. Ten 

poradnik to plasterek na rodzicielskie zmartwienia. Prezentuje 3 filary czułego rodzicielstwa, dzięki którym do-

wiesz się, jak: zyskać autoświadomość i stać się rodzicem, jakim zawsze chciałeś być, zrozumieć trudne zachowa-

nia dziecka i radzić sobie z nimi z miłością i szacunkiem, traktować siebie z większą wyrozumiałością i zadbać             

o swoje potrzeby.  

 

 

 116. Czuły punkt : teatr, naziści i zbrodnia / Elisabeth Åsbrink ; ze szwedzkiego 

przełożyła Irena Kowadło-Przedmojska.- Warszawa : Wielka Litera, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Norén, Lars (1944-2021) , Inscenizacja , Neofaszyzm , 

Przestępstwo , Teatr szwedzki , Szwecja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-792 

Nowości:  2022-12 
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Znany szwedzki dramaturg i reżyser Lars Norén postanowił stworzyć spektakl z udziałem więźniów. Aktorów 

znalazł w jednym z cięższych zakładów karnych. Wybrał trzech skazanych z długimi wyrokami i napisał sztukę 

specjalnie dla nich, wykorzystując ich doświadczenia i opowieści. Tak powstało Siedem trzy, dramat nawiązujący 

tytułem do paragrafu dotyczącego opieki nad więźniami skazanymi na więcej niż cztery lata. Aktorzy okazali się 

jednak sprytniejsi od reżysera. Przepustki wykorzystywali do organizowania napadów na banki, a część skradzio-

nych pieniędzy przeznaczali na wspieranie organizacji nazistowskich. Kiedy w Malexander z zimną krwią zastrze-

lili dwóch policjantów, Szwecja była w szoku. Asbrink rozmawiała z aktorami, dotarła do ich korespondencji                 

i materiałów Noréna, a także do więziennych dokumentów do niedawna opatrzonych klauzulą tajności. W książce 

po raz pierwszy opublikowane zostały fragmenty "Siedem trzy" wraz z kontrowersyjną sceną uznaną za propaga-

ndę nazizmu. 

 

 

 117. Czwarta rewolucja przemysłowa / Klaus Schwab ; przełożyła Anna Dorota 

Kamińska.- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czwarta rewolucja przemysłowa , Gospodarka , 

Konkurencyjność , Produkcja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2022-12 

 

 

Klaus Schwab, światowej sławy ekonomista, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, uważa, że 

chociaż czwarta rewolucja przemysłowa pod względem skali, zakresu i złożoności jest odmienna od wszystkiego, 

z czym dotąd mieliśmy do czynienia, to ciągle jeszcze mamy szansę wpływać na jej przebieg. Ta rewolucja, zda-

niem Autora, w sposób zasadniczy zmieni nasz sposób życia i pracy. Charakterystyczne dla niej nowe technologie, 

łączące świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny, wpłyną na wszystkie dyscypliny nauki i gospodarki, na branże 

przemysłowe i na rządy, rzucą wręcz wyzwanie samemu pojmowaniu człowieczeństwa. Sztuczna inteligencja –               

w postaci superkomputerów, dronów i wirtualnych asystentów aż po druk 3D, sekwencjonowanie DNA, inteli-

gentne termostaty, przenośne czujniki czy mniejsze od ziarnka piasku mikroczipy – już nas otacza. To jednak 

dopiero początek coraz pełniejszego wykorzystania choćby nanomateriałów czy drukarek 3D. A już myślimy o 4D 

i "inte-ligentnych fabrykach", w których systemy produkcji są koordynowane wirtualnie na skalę światową, czy             

o wszczepialnych mobilnych telefonach, wykonanych z biosyntetycznych materiałów. Charakteryzując kluczowe 

technologie napędzające tę rewolucję, Schwab wskazuje na najważniejsze konsekwencje, także negatywne, jakie 

wynikać z tego mogą dla rządów, świata biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz zwykłych ludzi. Przekona-

ny, że stoimy wobec nieporównywalnego z niczym w historii doświadczenia, przedstawia śmiałe propozycje, jak 

za tymi zmianami nadążać i jak z nich właściwie korzystać, by zapewnić sobie i następnym pokoleniom lepszą 

przyszłość – taką, w której wynalazcy nie będą przekraczali granic etycznych, technologie będą raczej wspierały 

ludzi, zamiast ich zastępować, a postęp będzie służył społeczeństwu, a nie je niszczył. Aby to stało się możliwe, 

wszyscy muszą tego chcieć, przekonuje Klaus Schwab w swojej książce. 

 

 

118. Czy da się przechodzić przez ściany? : niezwykłe możliwości kwantowego 

świata / Julien Bobroff ; przekład: Łukasz Musiał.- Łódź : Feeria Science 

Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mechanika kwantowa , Prawa fizyki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2022-12 
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Czy umiesz sobie wyobrazić rzeczywistość, w której jeden przedmiot znajduje się w kilku miejscach naraz,               

w której dwie cząstki oddalone o tysiąc kilometrów natychmiast na siebie oddziałują, w której ściany nie są 

barierami… Ten tajemniczy świat, tak sprzeczny z tym, czego doświadczamy na co dzień, odkrywa przed nami 

fizyka kwantowa, a jej zrozumienie jest wreszcie na wyciągnięcie ręki. Być może jesteś przekonany, że dziedzina 

ta jest potwornie trudna i że nie da się jej pojąć bez znajomości skomplikowanych wzorów czy podstaw nauk 

ścisłych. Nic bardziej mylnego! Francuski fizyk i nałogowy popularyzator mechaniki kwantowej Julien Bobroff 

udowadnia, że każdy może zrozumieć tę dyscyplinę. W dodatku nie wymaga to przyswojenia trudnych fizycznych 

reguł ani żmudnego przekopywania się przez opisy dokonań ojców założycieli. Tego wszystkiego nie ma w tej 

książce! Uruchom za to wyobraźnię, bo zamiast wzorów (w całym tekście jest tylko jeden!) znajdziesz tu suge-

stywne analogie - na przykład filmowe czy muzyczne. Oprócz obrazowych opisów zjawisk fizycznych w książce 

są też przedstawione ich najnowsze zastosowania. Przekonaj się, jak działa komputer kwantowy i na czym polega 

nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej oraz czym zajmuje się biologia kwantowa. Dzięki błyskotliwym 

porównaniom Juliena Bobroffa, a także dowcipnym, przejrzystym rysunkom sześciorga wybitnych ilustratorów, 

którzy współpracowali z autorem podczas pisania tej książki, skomplikowane procesy fizyczne „zobaczy” nawet 

ten, kto uważał, że fizyka kwantowa to po prostu czarna magia.  

 

 

 119. Czy jesteśmy mądrzejsi od szympansów? : sprawdź siebie w porównaniu z 

niesamowitymi umysłami zwierząt / Ben Ambridge ; przełożył Mikołaj 

Golachowski.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inteligencja (psychologia) , Psychologia zwierząt , 

Zachowanie się zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591  

Nowości:  2022-12 

 

Kto jest sprytniejszy – ty czy szympans? Czy kot jest mniej inteligentny od ciebie? Nietoperz mniej mądry?           

A gołąb mniej wnikliwy? Ta książka pozwoli ci to przetestować!  Moment, moment! Czy naprawdę jesteśmy aż 

tak różni? Wiele zwierząt, od szympansów po kury domowe, żyje w grupach z wyraźnie określonym „porządkiem 

dziobania”, a mrówki i pszczoły biorą nawet udział w głosowaniach. Szpaki „tworzą muzykę” w takim sensie, że 

ich pieśni powstają w tych samych skalach, co większość tradycyjnych zachodnich kompozycji. „Myślenie abstra-

kcyjne” wykazano u krukowatych, wiewiórek i żółwi błotnych z rodzaju terapene. Wiele zwierząt (zwłaszcza psy) 

może nauczyć się imponującego zestawu słów. Szympansy z całą pewnością posługują się narzędziami – cho-

ciażby wtedy, gdy zajmują się wyławianiem mrówek z wykorzystaniem gałązki jako łyżki albo polowaniem na 

termity, kiedy cienka gałązka służy im za wędkę. Oczywiście nikt nie przeczy, że ludzie potrafią zrobić mnóstwo 

rzeczy, których inne zwierzęta nie umieją. Jednak – jak to ujął Karol Darwin – „jest to różnica ilościowa, a nie 

jakościowa”: te same zdolności, które pozwalają szpakom śpiewać, papugom liczyć i rybom odnajdywać drogę do 

domu, pozwalają ludziom pisać symfonie, zajmować się matematyką i opracowywać mapy Google. Nie robimy 

niczego innego niż pozostałe zwierzęta. Robimy te same rzeczy – tylko lepiej.   

 

 

 120. Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / 

redakcja naukowa Marek A. Dąbrowski, Andrzej Wojtyna.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel międzynarodowy , Polityka przemysłowa , Rynek 

finansowy , Rynek pracy , Rynki wschodzące , Wzrost gospodarczy , Argentyna , 

Boliwia , Brazylia , Chile , Chiny , Ekwador , Filipiny , Indie , Indonezja , Kolumbia 

, Malezja , Polska , Rosja , Tajlandia , Wietnam , Opracowanie , Praca zbiorowa 
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Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2022-12 

 

„Praca […] podejmuje ważny i aktualny problem zagrożenia sekularną stagnacją krajów na średnim poziomie 

rozwoju. […] Badania nad tym zagadnieniem dotyczyły głównie krajów wysokorozwiniętych, a Autorzy starają 

się pokazać to zjawisko w kontekście krajów na średnim poziomie rozwoju. Taka perspektywa stanowi istotne 

novum tego opracowania naukowego. […] Autorzy dokonali krytycznego doboru bogatych źródeł literaturowych, 

dotyczących badań nad sekularną stagnacją. Wielką wartością tej pracy jest właśnie kompleksowy przegląd 

najnowszej światowej literatury przedmiotu, prezentowany we wszystkich rozdziałach. […] Na podkreślenie za-

sługuje także wykonana praca analityczna Autorów, ciekawa interpretacja zjawisk makroekonomicznych na pod-

stawie właściwie dobranego materiału statystycznego z różnych baz danych, publikowanych m.in. przez Bank 

Światowy, ONZ i OECD. W związku z tym praca ma dużą wartość dla naukowców, osób zainteresowanych 

krajami rozwijającymi się, ale także studentów”. 

 

 

121. Czy ten naród ma zginąć? / o. Joseph Naayem, OI ; przełożył z angielskiego 

Daniel Rucki ; wprowadzenie, przypisy, posłowie, indeksy i redakcja naukowa 

Michael Abdalla ; [przedmowa: Lord Bryce ; z esejem historycznym autorstwa o. 

Gabriela Oussaniego, DD].- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Asyryjczycy (lud 

współczesny) , Ludobójstwo , Prześladowania religijne , Uchodźcy , Irak , Iran , 

Turcja (część wschodnia) , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2022-12 

 

Książka wydana w 1921 roku w USA jest relacją naocznego świadka wydarzeń rozgrywających się w latach pier-

wszej wojny światowej na pograniczu Turcji, Syrii, Iraku oraz Iranu; zawiera także świadectwa innych naocznych 

świadków. Autor opisuje losy własne, swojej rodziny oraz grupy etnicznej, której liczebność w wyniku masakr, 

deportacji i głodu skurczyła się do jednej trzeciej pierwotnego stanu. Szczegółowe wspomnienia ucieczki                   

z rodzinnego miasta Edessa (Urfa) i posługi kapłańskiej w obozach dla jeńców wojennych krajów Ententy na tere-

nie Turcji uzupełnia obszerne wprowadzenie, przypisy, posłowie, bibliografia oraz indeksy, fotografie i mapy. 

 

 

 122. Dawaj innym szczęście : ścieżka pasji, zysku i celu / Tony Hsieh ; przełożyła 

Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna.- Wznowienie.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie , Kultura organizacyjna , Zarządzanie turkusowe 

, Przedsiębiorczość , Przywództwo , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

  

 

Zapłać nowo zatrudnionym pracownikom 2000 dolarów za odejście. Uczyń obsługę klienta odpowiedzialnością 

całej firmy – nie tylko działu. Skup się na kulturze firmy jako na priorytecie nr 1. Wykorzystaj badania nauki                 

o szczęściu do prowadzenia biznesu. Pomóż pracownikom rozwijać się – zarówno osobiście, jak i zawodowo. 

Staraj się zmienić świat. Aaa, i zarabiaj pieniądze… Brzmi jak kompletne szaleństwo? Są to wszystko standar-

dowe procedury operacyjne w Zappos, internetowej firmie detalicznej, która zarabia ponad miliard dolarów                    

w sprzedaży brutto rocznie. Po zadebiutowaniu w roku 2009 jako najwyżej plasująca się nowa firma  na  corocznej 

https://bonito.pl/autor/praca+zbiorowa/
https://bonito.pl/autor/praca+zbiorowa/
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liście „Najlepsze firmy, dla których warto pracować” magazynu „Fortune” Zappos zostało przejęte przez Amazon 

w transakcji wycenionej na ponad 1,2 miliarda dolarów w dniu zamknięcia. "W Dawaj innym szczęście" dyrektor 

generalny Zappos, Tony Hsieh, dzieli się z czytelnikami różnymi lekcjami, jakie odebrał w biznesie i w życiu, 

poczynając od założenia farmy robaków przez prowadzenie pizzerii po powołanie do życia LinkExchange, zarzą-

dzanie Zappos i jeszcze więcej. Prowadzone w szybkim tempie i realistyczne "Dawaj innym szczęście" pokazuje, 

jak mocno odmienny rodzaj kultury korporacyjnej może być potężnym modelem dla osiągania sukcesu – i jak 

poprzez koncentrowanie się na szczęściu otaczających cię ludzi możesz radykalnie zwiększyć swoje szczęście.  

 

 

 123. Demony Rosji / Witold Jurasz.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jurasz, Witold , Putin, Władimir (1952- ) , Bogactwo , 

Dyplomaci , Dyplomacja , Obyczaje i zwyczaje , Polityka wewnętrzna , Polityka 

zagraniczna , Relacje międzyludzkie , Rosjanie , Społeczeństwo , Ubóstwo , Władza , 

Życie codzienne , Polska , Moskwa (Rosja) , Rosja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(47+57)  

Nowości:  2022-12 

 

Witold Jurasz, autor popularnego podcastu Raport międzynarodowy, widział Rosję z bliska - był dyplomatą                  

w polskiej ambasadzie w Moskwie. W swojej książce, przeplatając opisy polityki Władimira Putina z opowieścia-

mi z codziennego życia w Rosji, pokazuje, że Putin nie jest twórcą zła, które widzimy, oglądając relacje i czytając 

reportaże na temat rosyjskich zbrodni popełnianych na Ukrainie. Zło w Rosji - i niestety również zło w Rosjanach 

- było bowiem jedynie uśpione i wystarczyło niewiele, by na nowo zatriumfowało. Co gorsza, zło miało w sobie 

wiele zwodniczego uroku. Uwodziło umiejętnością gry na głęboko skrywanych, zduszonych polityczną popraw-

nością słabościach ludzi Zachodu. W efekcie, mimo że Władimir Putin szczerze, jak mało który przywódca                  

w historii, informował o swoich zamierzeniach, równocześnie zdołał uśpić naszą czujność. A może to nie Putin 

nas uśpił. Może sami chcieliśmy być ślepi? "Lata mojej pracy w Moskwie przypadły na swego rodzaju szczyt 

putinizmu. Moskwa niczym Nowy Jork nigdy nie spała, za to cały czas się bawiła. Ulice były pełne luksusowych 

samochodów. Tylko gdzieś w tle, gdzieś w cieniu, czaiło się coś złowrogiego. Czasami - jak w czasie wojny               

w Gruzji - to coś wychodziło na powierzchnię po to, by się następnie szybko schować, choć w tle cały czas pozo-

stawało." 

 

 

124. Demony śmierci : zbrodniarze z Gross-Rosen / Tomasz Bonek.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gross-Rosen (niemiecki obóz koncentracyjny) , SS , Nazizm , 

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Przestępcy wojenni , Tortury , 

Więźniowie obozów , Rogoźnica (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Strzegom) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2022-12 

 

- Auschwitz? W Auschwitz w porównaniu z tym, co działo się w Gross-Rosen, było jak... w sanatorium – opowia-

da były więzień „kamiennego piekła”. Lekarze z SS zabijający zastrzykami z benzyny i fenolu. Polowanie obozo-

wych strażników na więźniów ze złotymi koronami zębowymi. Mordercza praca w kamieniołomach. Przeraźliwy 

głód i epidemie chorób zakaźnych. To wszystko dziesiątkowało zesłanych do KL Gross-Rosen, jednego z najcięż-

szych obozów III Rzeszy. Tutejszymi kapo i blokowymi zostawali przede wszystkim niemieccy recydywiści: 

gwałciciele, złodzieje i mordercy. To oni wraz ze zwyrodnialcami z SS znęcali się nad uwięzionymi. Tomasz Bo-

nek, reporter, dokumentalista i autor reportaży historycznych, dociera do zeznań więźniów  niemal  już  zapomnia- 
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nego kacetu założonego pod dolnośląską Rogoźnicą. Każdy z kolejnych analizowanych dokumentów jest bardziej 

przerażający. Wszystkie układają się w przejmującą opowieść o demonach śmierci - oprawcach z KL Gross-

Rosen. 

 

 

 125. Depresja : terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży / Chrissie 

Verduyn, Julia Rogers, Alison Wood ; [przekład Mateusz Jastrzębski].- Warszawa : 

Difin, 2022. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Dziecko z depresją , Młodzież z 

depresją , Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

Depresja w okresie dojrzewania ; Terapia poznawczo-behawioralna: wprowadzenie i przegląd ; Ocena poznaw-

czo-behawioralna i formułowanie przypadku ; Rozpoczęcie terapii ; Wczesne etapy terapii ; Metody poznawcze ; 

Ogólne techniki poznawczo-behawioralne ; Zakończenie terapii ; Współpraca z szerszym systemem ; Zagadnienia 

specyficzne: znęcanie się, żałoba, trauma i samobójstwo ; Typowe problemy. 

 

 

 126. Diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy / redakcja naukowa Maciej Otto ; 

[autor Urszula Ambroziak i 21 innych].- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby nadnerczy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia przedstawiająca w ujęciu wielodyscyplinarnym aktualny 

stan wiedzy na patologii gruczołu nadnerczowego oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych aktualnie stoso-

wanych w chorobach nadnerczy. W książce - przygotowanej przez zespół uznanych krajowych autorytetów w tej 

dziedzinie - omówiono m.in. anatomię i fizjologię nadnerczy, metody diagnostyczne, w tym najnowsze badania 

obrazowe, leczenie farmakologiczne i chirurgiczne, wraz z zastosowaniem chirurgii laparoskopowej.  

 

 

127. Diagnostyka obiektów budowlanych. [Cz. 1], Zasady wykonywania ekspertyz / 

pod red. Leonarda Runkiewicza ; [autorzy] Antoni Biegus [i 23 pozostałych].- 

Wydanie 1., dodruk 3.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo , Diagnostyka budowlana , Ekspertyza 

budowlana , Konstrukcje budowlane , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-69 

Nowości:  2022-12 

 

https://pzwl.pl/tag/choro,t,13498492
https://pzwl.pl/tag/metody-diagnostyczne,t,854693
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W niniejszej monografii zaprezentowano najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywa-

nia ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych. Najważniejsi eksper-

ci z branży budowlanej – na co dzień zajmujący się diagnostyką, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej -

w przejrzysty sposób prezentują zasady wykonywana ekspertyz m.in. konstrukcji stalowych, żelbetowych, 

murowych i drewnianych oraz ekspertyz geotechnicznych, mikologicznych i audytów energetycznych. Wszystkie 

wnioski oparte zostały na nowoczesnych metodach badawczych, analitycznych i projektowych oraz zrecenzowane 

przez Komitet Naukowo-Programowy 15 Konferencji Naukowo-Technicznych „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy 

Budowlanego” organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnikę Świę-

tokrzyską oraz Instytut Techniki Budowlanej. 

 

 

128. Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2, Badania i oceny elementów i 

obiektów budowlanych / pod red. Leonarda Runkiewicza ; [autorzy] Grzegorz 

Adamczewski [i 42 pozostałych].- Wydanie 1. - dodruk 1.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka budowlana , Ekspertyza budowlana , Wady 

budowlane , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-69 

Nowości:  2022-12 

 

W niniejszej monografii, będącej kontynuacją serii pod tym samym tytułem, przedstawiono zasady badań oraz 

ocen budynków i budowli, a także uzupełniające diagnostyki budowli o specjalnym przeznaczeniu, w tym doty-

czące m.in.: budynków wielkopłytowych, właściwości cieplnych obiektów budowlanych, bezpieczeństwa ruszto-

wań budowlanych. Wnioski wpływające na określanie zasad wykonywania ekspertyz, diagnostyk i ocen wybra-

nych typów obiektów budowlanych przedstawione w niniejszym opracowaniu były analizowane i recenzowane 

przez Komitet Naukowo-Programowy 16. Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy 

Budowlanego”. 

 

 

 129. Dieta roślinna dla sportowców : kompletny plan zbilansowanej diety, dzięki 

której zwiększysz wydolność, wzmocnisz ciało i łatwiej zregenerujesz się po treningu 

/ Matt Frazier, Robert Cheeke z Rachel Holtzman ; [tłumaczenie: Bartosz 

Bartkiewicz].- Białystok : Vital, 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sportowcy , Sportowcy , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-12 

 

Dieta wegańska dla sportowców to nie tylko lepsza wydajność, ale też gwarancja zdrowia. Dieta wegańska nie 

tylko podnosi sportową wydajność. Czy wiesz, że zastąpienie diety bogatej w białko zwierzęce dietą roślinną nie 

tylko chroni serce, pomaga walczyć z rakiem, pokonać cukrzycę i powstrzymać udary? Ta dieta działa przeciw-

zapalnie, skraca czas regeneracji. Pozwala przyspieszyć metabolizm, a nawet  jak mówią cytowani w tej publikacji 

lekarze - może podsycić w sportowcu pragnienie zwycięstwa. Bez względu na to, czy jesteś największą sportową 

gwiazdą, czy weekendowym wojownikiem. Szansa na stanie się najzdrowszą, najszczęśliwszą i najbardziej wys-

portowaną wersją siebie może zależeć od tego, co kładziesz na talerzu. Wybieraj rozważnie, a po drodze odkryjesz 

swoje najlepsze atletyczne „ja”. Ta przełomowa książka oferuje ci: kluczowe informacje o makroskładnikach                 

i mikroelementach, a także przekonujące dowody na to, że przyjęcie roślinnego stylu życia efektywnie napędza 

organizm; sekrety poświęcone białku, dzięki którym odkryjesz, dlaczego źródła białka roślinnego są lepsze niż 

mięso i jak można wykorzystać je do zwiększenia siły, masy i  mocy  mięśni; ponad  60  przepisów  roślinnych  na  

https://inzynierbudownictwa.pl/sciany-trojwarstwowe-w-budynkach-wielkoplytowych/
https://inzynierbudownictwa.pl/bezpieczne-rusztowania-rola-i-obowiazki-kierownika-budowy-przy-ich-budowie-i-eksploatacji/
https://inzynierbudownictwa.pl/bezpieczne-rusztowania-rola-i-obowiazki-kierownika-budowy-przy-ich-budowie-i-eksploatacji/
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pyszne i pożywne dania, które urozmaicą jadłospis każdego sportowca na diecie wegetariańskiej, w tym wegeta-

riańskie hamburgery, energetyczne owocowe smoothie, tosty francuskie, legendarna zupa ziemniaczana czy 

wegańskie chili; cenne spostrzeżenia odnoszących sukcesy sportowców na diecie roślinnej, w tym ultramara-

tończyków, futbolistów, mistrzów bokserskich, pływaków olimpijskich, profesjonalnych kolarzy, łyżwiarzy i nie 

tylko. dzień z życia sportowca na diecie wegańskiej z konkretnymi przykładami tego, co, kiedy i jak je. 

 

 

 130. Dlaczego marzyciele uratują świat : czyli co nauka o mózgu mówi na temat 

kreatywności / Hilde Ostby ; przełożyła Milena Skoczko-Nakielska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Twórczość , Kreatywność , Wyobraźnia twórcza , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Skąd biorą się dobre pomysły? Czy istnieje sposób, by mieć ich więcej? I dlaczego często przychodzą w dziwnych 

momentach? By odpowiedzieć na te pytania, autorka - niczym Alicja podążająca za Białym Królikiem do Krainy 

Czarów - poszukuje źródeł kreatywności. Rozmawia z neurologami, naukowcami, pisarzami, muzykami, komi-

kami, artystami i filozofami, pozwala przepuścić prąd przez swój płat czołowy, zapisuje się na zajęcia z impro-

wizacji i jogi nidry, odwiedza kapsułę floatingową, nudzi się, celebruje bezcelowość, śni na jawie i uczy się 

uciszać wewnętrznego krytyka - własną Królową Kier. Hilde Østby bada, jaki wpływ na twórcze myślenie mają: 

współczesny systemu edukacji, aktualny tryb pracy w większości zawodów, nuda, przebywanie na łonie natury 

czy… częste kąpiele. Zastanawia się także, czy technologia oddala człowieka od osiągnięcia pełni kreatywnych 

możliwości czy wręcz przeciwnie - umożliwia wzbijanie się na twórcze wyżyny. To książka o nieposkromionej 

wyobraźni i chęci tworzenia, o pomysłach - dobrych i złych - oraz ich wpływie na otaczający świat. Bo jeśli mamy 

przetrwać jako gatunek, musimy chronić tę jedną z naszych najbardziej ludzkich cech - kreatywność.  

 

 

 131. Długie trwanie kultury staropolskiej : ustanowienia, praktyki, rekonstrukcje : 

szkice ofiarowane Profesorowi Markowi Prejsowi / pod redakcją Ady Arendt, 

Aleksandry Jakóbczyk-Goli, Piotra Morawskiego, Igora Piotrowskiego.- Warszawa : 

Wydawnictwo Neriton, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prejs, Marek (1952- ) , Literatura polska , Literatura 

staropolska , Obyczaje i zwyczaje , Teatr polski , Tematy i motywy , Wpływ i 

recepcja , Księga pamiątkowa , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2022-12 

 

Niniejsza publikacja powstała z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Marka Prejsa, historyka kultury                  

i literatury polskiej, pracownika Instytutu Kultury Polskiej UW. Przedstawiony zbiór tekstów nie jest spójny tema-

tycznie i  nie powstał w jednej opcji metodologicznej. Wskazuje raczej na wielość ujęć i perspektyw w badaniu 

kultury staropolskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i w kontekście długiego trwania, aktualizacji i reko-

ntekstualizacji.  
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 132. Do Snowia i dalej / Jarosław Marek Rymkiewicz.- Wydanie 3.- Warszawa : 

Fundacja "Evviva L’arte", 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855) , Spitznagel, Ludwik (1806-

1827) , Literatura polska , Pisarze polscy , Nowogródek (Białoruś, obw. grodzieński, 

rej. nowogródzki ; okolice) , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)-Romantyzm 

Nowości:  2022-12 

 

Autor przygląda się mrocznym tajemnicom polskiego Romantyzmu. Czy w ciemnych głębinach Świtezi żyły stra-

szne dziewice? Czy Mickiewicz w swych balladach nas zwodzi, puszcza wodze wyobraźni, czy mówi nam coś 

prawdziwego, opisuje nam świat rzeczywisty? „Kto powiada, że gminnych baśni nie należy traktować serio, 

powiada tym samym, że jest mądrzejszy od Mickiewicza, że wie coś lepiej niż on.”, pisze przewrotnie autor. Jaro-

sław Marek Rymkiewicz opisuje również przypadek werterowskiego samobójstwa. W szczególny dla siebie spo-

sób przeprowadza śledztwo badające dziwną sprawę z przeszłości. Odkrywanie kolejnych warstw nieistniejącego 

już świata wykracza daleko poza historyczne ustalanie faktów - jest pytaniem o obecność przeszłości w tera-

źniejszości, o ich współistnienie, wreszcie o przenikanie się różnych, jak mogłoby się wydawać, światów: snu                

i jawy, świata żywych i świata martwych, tego, co wyobrażone i co realne. Czwarty tom serii „Jak bajeczne żura-

wie” (wcześniejsze tytuły to, m.in. „Żmut”, „Baket”, „Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze”), poświę-

cony życiu i twórczości Adama Mickiewicza. „Ci, którzy ośmielili się ujawnić tajemnicę ukrytą gdzieś poza wi-

dzialnością czy w głębi widzialności i którzy zuchwale wydobyli z głębi widzialności to, co jest niewidzialne i co 

niewidzialne powinno pozostać, muszą być za to ukarani. Biada wam, romantyczni śmiałkowie: kto przeniknął              

w niewidzialną strefę istnienia, w której istnieć mu nie wolno, zapłaci za to w tej strefie istnienia, w której istnieje 

widzialnie. Zapłata w srebrnych rublach lub w złotych dukatach: tyle, ile kosztowały sieci i łodzie użyte w ope-

racji łowienia tego, co niewidzialne.” fragment książki  

 

 

 133. Dobra praktyka pszczelarska : dostosowana do gatunku, bez zanieczyszczeń, 

ponadczasowa / Wolfgang Ritter ; tłumaczenie Krystyna Mazur.- Warszawa : 

Multico Oficyna Wydawnicza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miód , Pasieka (pszczelarstwo) , Produkcja żywności , 

Pszczelarstwo , Pszczoła miodna , Ul , Poradnik 

Sygnatura:  WG-636/638  

Nowości:  2022-12 

 

Dobra praktyka pszczelarska to przełożone na pracę w pasiecie zasady tzw. dobrej praktyki rolniczej. Od kilku-

dziesięciu lat w rolnictwie, w tym w chowie i hodowli zwierząt, zwraca się szczególną uwagę na uzyskiwanie ży-

wności dobrej jakości oraz dobrostan zwierząt. Dla pszczelarstwa dobra praktyka oznacza umiejętne postępowanie 

z pszczołami i uzyskiwanie wartościowych produktów pszczelich. Prowadzenie pasieki stosownie do potrzeb 

pszczół, w sposób przyjazny dla środowiska, i produkowanie miodu bez zanieczyszczeń powinno być celem każ-

dego pszczelarza. W książce opisano pożądane działania pszczelarskie, uwzględniające też regularną kontrolę wy-

ników. Na szczególną uwagę zasługują podane w książce obszerne informacje na temat zapobiegania występowa-

niu i zwalczania ostatnio zawleczonego do Europy małego chrząszcza ulowego.  
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 134. Dobranoc : przewodnik po zdrowym śnie / Bożena Stasiak.- Warszawa : Harde 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Higiena snu , Sen , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Bezsenność jest w Polsce plagą – niemal połowa z nas sypia źle przynajmniej czasami. W ostatnim okresie męka 

bezsenności dotyka nas zdecydowanie częściej – to jeden z najczęściej odnotowywanych skutków przechodzenia 

Covid-19. Tymczasem brak snu z powodzeniem stosowany był jako… tortura. Doskonała dziennikarka specja-

lizująca się w tematyce medycznej wraz z grupą wybitnych lekarzy zanalizuje najnowsze, nigdy jeszcze nie pub-

likowane badania nad polską bezsennością i zapyta ich, gdzie szukać ratunku.  

 

 

 135. Dolina Białej Wody / Piotr Narwaniec.- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion - Bezdroża, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korczak, Piotr (1961- ) , Alpiniści , Alpinizm , Wspinaczka 

(sport) , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Kultowa lektura w duchu wspinaczki ekskrementalnej Dolina Białej Wody jest osobistą sondą zapuszczoną przez 

autora w różne warstwy interakcji zaszłych w latach 1980 - 88 między postaciami rzeczywistymi, ściśle związa-

nymi z rozwojem wspinaczki skalnej. Utwór pełen jest niezwykłych (choć może aż za dobrze znanych) zapachów 

i odgłosów, pokazuje wewnętrzny świat autora ujęty w sposób wybitnie subiektywny. To opowieść o ludziach, 

drogach przez nich przebytych i odruchach ludzkiej natury... choć nie brak tu także rzeczy, które się śniły... i nie 

śniły filozofom.  

 

 

 136. Doładuj swój mózg : jak zwiększyć sprawność i efektywność swojego umysłu / 

James Goodwin ; [przekład Dariusz Rossowski].- Warszawa : Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Dobrostan psychiczny , Mózg , Techniki 

samopomocy , Umysł , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-12 

 

 

Dr James Goodwin, profesor fizjologii, przekonuje, że kondycja umysłowa w dużym stopniu zależna jest nie od 

uwarunkowań genetycznych, a od naszych zachowań, tj.: sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej, higieny 

snu, ekspozycji na stres, częstotliwości i  jakości  kontaktów  towarzyskich  czy  zdolności  odczuwania  szczęścia. 



60 
 

Prezentuje innowacyjne metody stymulacji mózgu, w tym z wykorzystaniem medycyny regeneracyjnej, odwołując 

się do różnorodnych dziedzin medycznych: dietetyki, mikrobiologii czy psychologii, a także najnowszych badań 

naukowych. Książka zawiera szereg praktycznych porad oraz program treningowy dla mózgu do samodzielnego 

wykonania w domu.  

 

 

 137. Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / 

Mirosław Banasik.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NATO , Bezpieczeństwo międzynarodowe , Hegemonia , 

Polityka międzynarodowa , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , Monografia 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty osiągania przez Federację Rosyjską dominacji międzyna-

rodowej. Prezentowane treści odnoszą się głównie do środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, które jest 

kształtowane poprzez agresywną politykę zagraniczną, prowadzenie wojny nowej generacji i stosowanie siły. 

Większość treści jest poświęcona mechanizmom osiągania dominacji międzynarodowej i wykorzystania sił zbroj-

nych dla osiągania tej dominacji. W monografii starano się dokonać oceny tych mechanizmów, w odniesieniu do 

głównych podmiotów występujących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, za które uznano Stany 

Zjednoczone Ameryki i Sojusz Północnoatlantycki, a także konsekwencji dominacji Federacji Rosyjskiej dla bez-

pieczeństwa międzynarodowego. 

 

 

 138. Dookoła świata : niepokorny przewodnik kulinarny / Anthony Bourdain i Laurie 

Woolever ; ilustracje: Wesley Allsbrook ; tłumaczenie: Katarzyna Makaruk.- 

Warszawa : Buchmann, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Kuchnie świata , Turystyka kulinarna , Świat , 

Przewodnik tematyczny 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Dookoła świata. Niepokorny przewodnik kulinarny" to praktyczny przewodnik po najbardziej fascynujących 

miejscach, które odwiedził znany i kontrowersyjny prezenter telewizyjny - Anthony Bourdain. Znajdziemy w nim 

ulubione adresy kucharza, porady, jak się do danych miejsc dostać, gdzie zatrzymać a często też, czego warto 

unikać. Całość napisana jest w charakterystyczny dla Bourdaina zabawny i kąśliwy sposób, który sprawia, że czu-

jemy się jakbyśmy faktycznie byli w opisywanych miejscach. Całość uzupełniona jest o eseje przyjaciół i rodziny 

prezentera, którzy wspominają tragicznie zmarłego Bourdaina.  
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 139. Dopaść Morawieckiego : życie doczesne i wieczne Kornela Buntownika / 

Bogdan Rymanowski.- Poznań : Zysk i S-Ka Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morawiecki, Kornel (1941-2019) , Opozycja polityczna 

nielegalna , Politycy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Morawiecki K. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Najnowsza książka jednego z najpopularniejszych dziennikarzy telewizyjnych. Autora bestselleru „Ubek” o funk-

cjonariuszu bezpieki, który łamie po latachzmowę milczenia, i prosi swoje ofiary o wybaczenie. Rymanowskiego 

zawsze interesowali bohaterowie działający na przekór otoczeniu, posiadający jakąś tajemnicę. Dziennikarz lubi 

wykładać kawę na ławę, stawia najtrudniejsze pytania, nie stawiając jednak kropki nad „i”. Tym razem z dziesią-

tków rozmów, wspomnień i dokumentów kreśli portret Kornela Morawieckiego, ojca Mateusza, który w wielu 

wymiarach dokonywał innych wyborów niż jego sławny syn. Przez jednych uważany za odważnego polskiego 

patriotę, przez innych za szaleńca, który mógł zgotować Polsce powstańczą rzeź. Lech Wałęsa nazwał go zdrajcą, 

Jerzy Urban oskarżał o terroryzm, a władze PRL deportowały z kraju tuż przed obradami Okrągłego Stołu. Z jed-

nej strony wojownik, marzyciel i współczesny brat Albert pochylający się nad każdym człowiekiem. Z drugiej 

strony pięknoduch, abnegat i ktoś kto w tych czasach nie nadawał się na polityka. Utalentowany fizyk, z wizjami 

technicznej rewolucji na miarę Tesli i Muska, który mógł zostać wybitnym naukowcem. Książka Rymanowskiego 

nie jest hagiografią ojca premiera. To pełnowymiarowa biografia lidera Solidarności Walczącej. Bez zamiatania 

pod dywan niewygodnych faktów. Bez tematów tabu. Bez tworzenia nieprawdziwej legendy. Wciągająca opo-

wieść o człowieku z krwi i kości. 

 

 

 140. Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany / redakcja naukowa Katarzyna 

Popiołek.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys psychiczny , Samotność , Stres , Trauma , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Wprowadzenie ; Dorota Kubacka-Jasiecka : Pokolenie „cyfrowych dzieci” z perspektywy zagrożeń zdrowia ; Zo-

fia Dołęga : Poczucie samotności chronicznej w spektrum traumatyzującego się rozwoju psychicznego dzieci                 

i młodzieży ; Patrycja Stawiarska, Anna Buk : Doświadczenie stresu mniejszościowego, sposoby radzenia sobie ze 

stresem a depresja u osób nieheteroseksualnych ; Patrycja Siemiginowska, Wanda Osikowska, Iwona Sikorska, 

Joanna Moczyńska, Irena Iskra-Golec : Relacja praca –  rodzina, satysfakcja małżeńska i zaangażowanie w pracę 

w kontekście poczucia własnej skuteczności u mężczyzn ; Agnieszka Rożek, Katarzyna Popiołek : Bliskie związki 

w kontekście poczucia możliwości osobistego rozwoju, zaangażowania, asertywności, satysfakcji ze wzajemnych 

relacji i obciążenia obowiązkami domowymi ; Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Kinga Tucholska : Temporalność            

a kryzys ; Stefan Florek : Czas do zabicia „pod celą”. O racjonalności kary pozbawienia wolności w zakładach 

typu zamkniętego ; Zofia Dołęga, Sylwia Kita : Poczucie samotności w toku terapii integracyjnej ; Piotr Passowicz 

: Trening psychologiczny wobec procesu kształtowania tożsamości (zawodowej) przyszłych psychologów stoso-

wanych. Pomiędzy inicjacją a inspiracją.  
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 141. Doświadczając starości : zdrowie psychiczne osób starszych / Ewa Zasępa, 

Monika Misiec.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Starość , Zdrowie psychiczne , 

Polska , Opracowanie , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-159.922  

Nowości:  2022-12 

 

Proponowana książka poświęcona jest zdrowiu psychicznemu osób starszych, a także doświadczanym problemom. 

W części teoretycznej omówione zostały dane dotyczące najczęściej spotykanych problemów zdrowia psychiczne-

go w wieku starszym, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące zdrowie psychiczne, a także metody psychologi-

cznej pomocy. W części empirycznej zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 300 

polskich seniorów, a dotyczące nasilenia różnych problemów zdrowia psychicznego. Uwzględniono różne proble-

my funkcjonowania, tzn. poznawcze, emocjonalne, społeczne. Porównano to jak sami seniorzy widzą swoje pro-

blemy i to jak oceniają ich funkcjonowanie osoby dobrze ich znające. Zastosowane narzędzia oceny pozwalają 

wieloaspektowo spojrzeć na funkcjonowanie osób starszych, a także uwzględnić szereg korelatów stanu funkcjo-

nowania. 

 

 

 142. Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa 

Zasępa.- Warszawa : Difin, 2020. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Chorzy , Jakość życia , Niepełnosprawność , 

Osoby z niepełnosprawnością , Rodzina , Sens życia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Każdy człowiek w najgłębszym wymiarze przeżywa swoje życie w indywidualny i charakterystyczny dla siebie 

sposób. Ma swoją jedyną jego interpretację. Ale niekiedy, aby lepiej rozumieć swoje doświadczenia, zwłaszcza te 

trudne potrzebuje wsparcia lub nawet informacji, jak inni je przeżywają i radzą sobie z nimi. Może mu to pomóc 

trafniej oceniać swoją sytuację i mieć nadzieję na pomyślne jej rozwiązanie. Dlatego wydaje się ważne, aby przed-

stawiać w literaturze przedmiotu dane dotyczące doświadczeń człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach 

życiowych. Dane te mogą mieć ostać studiów przypadku, metaanalizy wyników badań oraz wyników badań empi-

rycznych. Te dane są też ważne dla innych osób, które są związane czy to na drodze osobistych relacji, czy też 

profesjonalnej pomocy z osobą przeżywającą trudne doświadczenia. Pomagają ją lepiej zrozumieć i skuteczniej 

pomóc. Biorąc te fakty pod uwagę, autorzy mają nadzieję, że ich prace będą pomocne w zrozumieniu doświadczeń 

człowieka, tak zdrowego jak i chorego, i przyczynią się do udzielania mu jak najskuteczniejszej pomocy. 

 

 143. Droga do własnej firmy : 17 kroków do sukcesu i wolności finansowej / John 

Lee Dumas ; przekład Bartosz Sałbut.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwestycje , Przedsiębiorstwo , Sukces , Zarządzanie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 
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Ta książka to pierwszy krok dla wielu przyszłych przedsiębiorców! Przed założeniem firmy dręczą nas miliony 

wątpliwości, a potem, kiedy już prowadzimy własną działalność, mamy do podjęcia tysiące decyzji. Każdą z tych 

decyzji można przyrównać do wyboru dróg na rozstaju. Iść w lewo czy w prawo? Niestety często wybieramy źle.  

I dlatego powstała ta książka. To zbiór konkretnych wskazówek, jak odnieść sukces we własnym biznesie, sfor-

mułowanych na podstawie ponad tysiąca godzin rozmów z najbardziej inspirującymi ludźmi z całego świata. John 

Lee Dumas jest twórcą i gospodarzem nagradzanego podcastu Entrepreneurs on Fire. Przeprowadził wywiady           

z ponad 3 tysiącami znanych przedsiębiorców, które zostały odsłuchane przez ponad 100 milionów ludzi. Jego 

gośćmi byli między innymi Tony Robbins, Barbara Corcoran i Gary Vaynerchuk. Na podstawie tych rozmów 

Dumas opracował listę 17 prostych kroków, umożliwiających pokonanie drogi od pomysłu, przez rozwój sprze-

daży i marketingu, aż do stabilnej finansowo firmy.  

 

 

 144. Dwie dekady walki z terroryzmem / redakcja naukowa Paulina Piasecka, 

Katarzyna Maniszewska, Robert Borkowski.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antyterroryzm , Bezpieczeństwo międzynarodowe , 

Terroryzm , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-323.27/.28  

Nowości:  2022-12 

 

 

Dramatyczne wydarzenia 11 września 2001 r. zostały uznane przez cały świat za symboliczny początek obecnego 

stulecia. Pod wpływem zamachu i wojny z terroryzmem doszło do szeregu zmian ogarniających niemal wszystkie 

sfery polityki oraz bezpieczeństwa społeczeństw. W dwudziestolecie „9/11” zespół badaczy skupionych wokół 

Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela postanowił dać wyraz pamięci tej tragedii podejmując 

realizację projektu monografii naukowej. Tematem książki jest bezpieczeństwo współczesnego świata w minio-

nych dwóch dekadach w kontekście zagrożeń XXI wieku rozwijających się pod wpływem ataku terrorystycznego 

z 11 września 2001 roku. Autorzy postawili sobie zadanie udzielenia odpowiedzi na pytania o dalekosiężne i dłu-

gofalowe skutki „9/11”. 

 

 

 145. Dwunastu cesarzy : przedstawienie władzy od starożytności do czasów 

współczesnych / Mary Beard ; przełożył Norbert Radomski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , August (cesarz rzymski ; 63 p.n.e.-14) , 

Tyberiusz (cesarz rzymski ; 42 p.n.e.-37) , Kaligula (cesarz rzymski ; 12-41) , 

Klaudiusz (cesarz rzymski ; 10 p.n.e.-54) , Neron (cesarz rzymski ; 37-68) , Galba 

(cesarz rzymski ; 3 p.n.e.-69) , Oton (cesarz rzymski ; 32-69) , Witeliusz (cesarz 

rzymski ; 15-69) , Wespazjan (cesarz rzymski ; 9-79) , Tytus (cesarz rzymski ; 39-81) 

, Domicjan (cesarz rzymski ; 51-96) , Recepcja antyku , Sztuka , Tematy i motywy , 

Władcy , Starożytny Rzym , Opracowanie 

          Sygnatura:  WG-94(3)  

                                 Nowości:  2022-12 

 

Fascynująca opowieść autorki bestsellera SPQR: Historia starożytnego Rzymu o tym, jak wizerunki rzymskich 

autokratów od przeszło dwóch tysięcy lat wpływają na sztukę, kulturę i reprezentacje władzy. Jak wygląda oblicze 

władzy? Kto i dlaczego zostaje upamiętniony w sztuce? Jak reagujemy na pomniki polityków, których nie 

darzymy aprobatą? W niniejszej książce - na tle dzisiejszych „wojen z pomnikami” - Mary Beard snuje opowieść 

o  tym,  jak  portrety  bogatych,  potężnych  i  sławnych  zachodniego  świata  były  kształtowane  przez  wizerunki 
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władców rzymskich, zwłaszcza „dwunastu cesarzy”: od bezwzględnego Juliusza Cezara po znęcającego się nad 

muchami Domicjana. Autorka zadaje pytania, dlaczego ci zbrodniczy autokraci odgrywali tak wielką rolę w sztuce 

od starożytności po czasy obecne, kiedy karykaturzyści wciąż przedstawiają nieszczęsnych przywódców jako Ne-

ronów muzykujących podczas pożaru Rzymu. Podkreśliwszy znaczenie cesarskich portretów w polityce rzym-

skiej, Beard w tej bogato ilustrowanej książce prowadzi czytelnika przez dwa tysiące lat historii sztuki i kultury; 

oferuje świeże spojrzenie na dzieła artystów od Memlinga i Mantegni, a także pokoleń tkaczy, ebenistów, złot-

ników, rytowników i ceramików. Śledzimy zaskakującą historię zamieniania tożsamości płynącego z niewiedzy 

lub celowych błędnych identyfikacji, fałszerstw i nierzadko ambiwalentnych przedstawień władzy. Od dokonanej 

przez badaczkę rekonstrukcji wspaniałej, nieistniejącej już Sali Cesarzy Tycjana po jej reinterpretację słynnych 

cezariańskich tapiserii Henryka VIII - Dwunastu cesarzy przedstawia zawiłe losy jednych z najbardziej ambitnych 

i niepokojących portretów władzy, jakie stworzono.  

 

 

 146. Dyktatorzy mody: wzloty, upadki, skandale / Iwona Kienzler.- Warszawa : 

Wydawnictwo Lira, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chanel, Coco (1883-1971) , Dior, Christian (1905-1957) , 

Gucci, Maurizio (1948-1995) , Saint Laurent, Yves (1936-2008) , Schiaparelli, Elsa 

(1890-1973) , Westwood, Vivienne (1941-2022) , McQueen, Alexander (1969-2010) 

, Moda , Projektanci mody , Biografia 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2022-12 

 

Kto uwolnił kobiety z gorsetów? Kim była matka chrzestna stylu punk? Dlaczego zginęli Maurizio Gucci i Gianni 

Versace? Którego ze słynnych projektantów nazywano „Małym Księciem” mody? Biografie wybitnych projektan-

tów są często nie mniej ciekawe niż tworzone przez nich kreacje. Wielki świat mody to przede wszystkim pokazy, 

wybiegi i haute couture, ale również nazwiska znanych kreatorów, których wizje zmieniają oblicze branży i styl 

ubierania się milionów ludzi. Któż nie zna takich postaci jak: Chanel, Dior, Gucci, Versace czy Yves Saint 

Laurent? Projektanci mody to zazwyczaj osoby nietuzinkowe, utalentowane, o dużej wyobraźni, silnej osobowości 

i o życiorysach często naznaczonych traumą. Najnowsza książka Iwony Kienzler opowiada o najważniejszych dy-

ktatorach światowej mody, ich sukcesach, wzlotach i upadkach, odsłaniając jednocześnie kulisy ich prywatnego 

życia. „Dyktatorzy mody” to książka znakomita na prezent, bogato ilustrowana, wydana w starannej szacie gra-

ficznej.  

 

 

 147. Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w 

trakcie pandemii / Cezary Tomiczek.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo publiczne , Epidemie , Służba zdrowia , 

Zarządzanie kryzysowe , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2022-12 

 

 

Przygotowanie podmiotów leczniczych, będące następstwem trafnego określenia charakteru potencjalnego niebez-

pieczeństwa, pozwoli na podjęcie sprawnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pow-

szechnego. Problem ten z punktu widzenia oczekiwań społecznych jest niezwykle istotny, a z naukowego punktu 

wymaga rozstrzygnięć w zakresie doskonalenia rozwiązań w przedmiocie organizacji działania podmiotów lecz-

niczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Należy ponadto  podkreślić  aktualność  podjętej 
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tematyki oraz jej znaczenie dla rozwoju teorii w tym zakresie oraz praktyki stosowanych na tym polu rozwiązań, 

gdyż paradoks w rozwoju ludzkości wyraża się tym, że mimo postępu cywilizacyjnego, wzrostu zarówno sił wyt-

wórczych człowieka, jak i możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rośnie liczba zjawisk dezorgani-

zujących życie człowieka na wszystkich jego płaszczyznach. 

 

 

 148. Dziecko w rodzinie : kontekst prawno-metodyczny / [Jolanta Zozula, 

Małgorzata Czarkowska, Monika Zima-Parjaszewska] ; redakcja naukowa Ewa 

Grudziewska.- Warszawa : Difin, 2022. 

(Engram) 

(Metodyka Pracy Socjalnej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alimenty , Dzieci , Dziecko z niepełnosprawnością , Opieka 

społeczna , Piecza zastępcza , Prawo rodzinne , Prawo socjalne , Przemoc w rodzinie 

, Przemoc wobec dzieci , Rodzice , Rodzina , Rodzina wieloproblemowa , Wsparcie 

społeczne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-347.6  

Nowości:  2022-12 

 

Jolanta Zozula: Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-

czych ; Małgorzata Czarkowska: Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie ; Monika Zima-Parjaszewska: 

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie ; Jolanta Zozula: Piecza zastępcza jako forma pomocy dziecku i rodzi-

nie ; Jolanta Zozula: Obowiązek alimentacyjny rodziców na rzecz dzieci oraz subsydiarna pomoc państwa osobom 

uprawnionym do alimentów ; Małgorzata Czarkowska: Wsparcie finansowe dziecka w rodzinie. 

 

 

 149. Dzieje Polski. T. 5, 1572-1632 : Imperium Rzeczypospolitej / Andrzej 

Nowak.- Kraków : Biały Kruk, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).04 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Ten tom „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka wprowadza nas w czasy, które w rodzimej historiografii 

zwykło się nazywać epoką królów elekcyjnych. W opisywanym okresie – od 1572 do 1632 r. – Rzeczpospolita 

trzykrotnie zmierzyła się z bezkrólewiem. Autor w mistrzowski, literacki sposób przekonuje nas, że historia powi-

nna być nauczycielką życia również w XXI wieku.  

 

150. Dziennik wojenny : (22 III 1942 - 31 III 1944) / Józef Czapski ; odczytał Janusz 

S. Nowak ; opracował Mikołaj Nowak-Rogoziński.- Warszawa : Wydawnictwo 

Próby : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czapski, Józef (1896-1993) , Armia Polska na Wschodzie , 

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1941-1942) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Malarze polscy , Oficerowie , Pisarze polscy , Polacy za granicą , Egipt , Meszhed 

(Iran) , Palestyna , ZSRR , Dzienniki 
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Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Czapski J. 

Nowości:  2022-12 

 

Józef Czapski należy do najważniejszych polskich malarzy i pisarzy. Jest także niezwykłym świadkiem historii 

XX wieku. Publikowane po raz pierwszy dzienniki Józefa Czapskiego prowadzone w latach 1942-1944 po wyjściu 

z sowieckiego obozu, podczas wędrówki z Armią Andersa, to nie tylko dzienniki malarza i pisarza, ale i żołnierza. 

Prowadzenie dziennika Czapski nazywał „kontrolą oddechu dnia”. Codzienny rytuał zapisywania i rysowania był 

dla niego równie ważny jak kontakt z ludźmi, a rozłąka z dziennikiem równie bolesna jak rozstanie z bliskimi.             

W dzienniku miały początek wszystkie jego szkice literackie i obrazy. Zeszyty wypełnione rysunkami i niemal 

hieroglificznymi zapiskami były repozytorium pamięci i inspiracji malarskich. Wyjątkowe dzieło literackie            

i bezcenne świadectwo historyczne: zapis wyjścia polskich żołnierzy z ZSRR, z „nieludzkiej ziemi” i ich tułaczki 

przez Bliski Wschód aż do Włoch. Kronika codzienności i malarskich inspiracji. Sprawozdanie ze szkoły uczuć,            

z miłości i cierpienia. Opis tworzących się w armii więzi przyjaźni, które doprowadzą do powstania paryskiej 

„Kultury”. Także niezwykły dziennik lektury - pisarzy francuskich, angielskich i rosyjskich: dowód miłości do 

literatury i jej znaczenia w radzeniu sobie z wojną i jej okropnościami, z samotnością, wygnaniem i rozpaczą. Jest 

to pierwsza edycja dziennika Czapskiego bez cenzury i skrótów, a także pierwsza edycja pośmiertna. Dotychcza-

sowe wydanie dzienników z różnych lat - Wyrwane strony - było zbiorem fragmentów publikowanych na łamach 

paryskiej „Kultury”, „Zeszytów Literackich” i „ResPubliki” przygotowanych przez autora do druku.  

 

 

 151. Dziewczyna z ferajny : życie kobiety w świecie przestępczym / Teresa 

Carpenter ; przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa.- Warszawa : Poradnia K, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brickman, Arlyne (1934- ) , Kobieta , Przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Tajni współpracownicy służb specjalnych , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

Prawdziwa historia kobiety mafii. Urodzona w 1934 roku Arlyne Brickman dorasta na nowojorskim Lower East 

Side w rodzinie żydowskiego gangstera. Od najmłodszych lat fascynuje się Virginią Hill, słynną kochanką mafio-

sów. Arlyne marzy, by - podobnie jak jej idolka wieść pełne splendoru, ekscytujące życie. Zaczyna pogoń za 

wpływami jako dziewczyna na posyłki. Wkrótce samodzielnie rozkręca biznes bukmacherski i narkotykowy. Staje 

się pełnoprawny członkiem mafii. Wreszcie jednak brutalizm podziemnego świata dotyka ją w niemal najgorszy 

sposób -  pada ofiarą zbiorowego gwałtu i - jako kobieta, i z pochodzenia Żydówka - nie otrzymuje pomocy od 

nikogo. Gwałt, lata przemocy i wreszcie - groźby pod adresem jej córki sprawiają, że w tytułowej Dziewczynie              

z Ferajny dokonuje się ogromna przemiana. Przechodzi na drugą stronę i zostaje informatorką FBI. Wkrótce 

doprowadza do aresztowania Anthonego Scarpatiego i innych, ważnych członków słynnej rodziny Colombo. Arlo-

ne Brickman jest autorką niezwykłego życia kobiety, która radykalnie zmieniła swój los. Teresa Carpenter jest 

znakomitą dziennikarki kryminalnej, zdobywczyni nagrody Pulitzera, autorką książek, które nie długo nie schodzą 

z listy bestsellerów New York Timesa. Książka, która je połączyła jest wybitnie fascynującą historią, która                   

z jednej strony jest świadectwem okrucieństwa podziemnego świata mafii, a z drugiej opowieścią o niezwykłych 

losach kobiety, która postanowiła przeciw niemu działać i postawiła na na szali swoje życie. Opowieść ta nie 

mogła nie doczekać się ekranizacji. Wkrótce premiera filmu na podstawie książki w reżyserii Paolo Sorrentino             

z Jennifer Lawrence w roli głównej.  
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152. Dzięki Bogu jestem zakonnicą! : historie spełnionych kobiet / rozmawiała 

Małgorzata Terlikowska.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość zakonna , Katolicyzm , Kobiecość , Powołanie 

zakonne , Szczęście , Zakonnice , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-27-788/-789  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Teresa Pawlak, albertynka, jeździ na Przystanek Jezus na Woodstocku i z więźniami śpiewa piosenki Dżemu. 

Iwona Szwajca, klaryska, najszczęśliwsza jest za klauzurą. Justyna Papież, służebniczka dębicka, towarzyszy alko-

holikom i codziennie modli się za uzależnionych. Maksymiliana Kamińska, misjonarka Chrystusa Króla, jako 

dwunastolatka złożyła uroczyste przyrzeczenie, że nigdy nie pójdzie do zakonu. Tymoteusza Agnieszka Gil, domi-

nikanka, w zakonie została specjalistką od PR, księgową i pedagogiem specjalnym.  

 

 

 153. Ekonomia umiaru : realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. 

Kołodko / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja ; 

autorzy Grzegorz W. Kołodko [i 35 pozostałych].- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kołodko, Grzegorz W. (1949- ) , Ekonomia , Prognozy 

gospodarcze , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-33  

Nowości:  2022-12 

 

Ekonomia umiaru – jako nowy paradygmat – jest promowana przez prof. Grzegorza W. Kołodko w jego licznych 

publikacjach. Książka ma stanowić próbę wyjaśnienia tego zjawiska i dać odpowiedzi na pytanie, czy ta koncepcja 

jest realna w realizacji. Podejście do ekonomii w perspektywie umiaru może rodzić dziś wiele pytań i kontrower-

sji. W epoce konsumeryzmu, silnej presji marketingowej zorientowanej na kreowanie potrzeb i dość powsze-

chnym traktowaniu PKB jako celu polityki gospodarczej, reguła umiarkowania, dostosowania się do realiów danej 

gospodarki nie dla wszystkich może być przekonująca i zrozumiała. Temat jest obecnie bardzo istotny i budzi 

ogromne zainteresowanie, szczególnie że czasy w których żyjemy to czasy dotkliwych kryzysów, ogromnych dys-

proporcji rozwojowych i dochodowych świata, narastającego skażenia środowiska naturalnego, a także ewolucji 

sposobu myślenia o racjonalności w procesie gospodarowania. 

 

 

 154. Ekspansja Kremla : historia podbijania świata / Douglas Boyd ; [tłumaczenie: 

Rafał Orleański].- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo RM, [2022]. 

(Sekrety Historii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geopolityka , Polityka międzynarodowa , Totalitaryzm , 

Zimna wojna , Rosja , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57)  

Nowości:  2022-12 
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Dziś Ukraina, a jutro? Możliwy scenariusz podpowiada historia, gdyż współcześni ludzie Kremla kierują się tymi 

samymi intencjami co Iwan Groźny, Katarzyna Wielka czy Józef Stalin. Ta książka to odważna i mocna opowieść 

o mocarstwowych dążeniach Rosji. Autor prześwietla kilkaset lat historii, obfitujących w nieustanne zażarte wojny 

i podboje, dzięki którym niewielkie księstwo moskiewskie rozrosło się do imperium zajmującego znaczną część 

Europy i Azji. Często oddaje głos uczestnikom wydarzeń, które ukształtowały współczesnych Rosjan. Ekspansy-

jna polityka Rosji była widoczna gołym okiem w XX wieku, choć często realizowana przez inne kraje podczas 

zimnej wojny. Dziś, korzystając z potężnych rezerw energetycznych i zasobów surowców naturalnych, Rosja Puti-

na ponownie pręży muskuły. Douglas Boyd jest chyba jedynym brytyjskim pisarzem, który stanął twarzą w twarz 

z KGB podczas pobytu w więzieniu politycznym Stasi. Przez pewien czas również stykał się zawodowo z urzę-

dnikami bloku radzieckiego, w tym z oficerami wywiadu. Dzięki temu miał okazję doświadczyć zimnej wojny po 

obu stronach żelaznej kurtyny.  

 

 

 155. Elastyczne zarządzanie czasem / Izabela Krejca-Pawski.- Warszawa : Edgard, 

2017. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie czasem , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

 

Nie masz na nic czasu? Pracujesz po godzinach i często zabierasz pracę do domu? Kończysz dni z poczuciem, że 

niewiele udało ci się zrobić? Masz tyle na głowie, że nie wiesz, od czego zacząć, i w rezultacie odkładasz zadania 

na później? Poznaj sprawdzone techniki zarządzania czasem i przekonaj się, że dobrej organizacji można się nau-

czyć! Ta książka przeprowadzi Cię przez strategię 5 kroków, dzięki którym odzyskasz kontrolę nad codziennymi 

zadaniami i zaczniesz reagować elastycznie na nieprzewidziane sytuacje. Autorka zdradza praktyczne rozwiązania 

najczęściej spotykanych problemów i podpowiada, jak unikać pułapek w zarządzaniu czasem, by efektywnie pla-

nować zadania.  

 

 

156. Elżbieta i Małgorzata : prywatny świat sióstr Windsor / [Andrew Morton] ; 

przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; 1926-2022) , 

Małgorzata (księżniczka ; hrabina Snowdon ; 1930-2002) , Windsorowie (dynastia) , 

Dynastie , Książęta i księżne , Monarchia , Siostry , Władcy , Wielka Brytania , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Elżbieta II 

Nowości:  2022-12 

 

W dzieciństwie i młodości były najbliższymi sobie osobami i najlepszymi przyjaciółkami. Kiedy jednak zrządze-

niem losu ich wuj Edward VIII postanowił abdykować, relacje między Elżbietą a Małgorzatą uległy drastycznej 

zmianie. Małgorzata już zawsze musiała dygać przed siostrą, którą nazywała dotąd „Lillibet”, i spełniać jej życze-

nia. Elżbieta patrzyła na wybryki młodszej siostry ze stoickim rozbawieniem, ale walka Małgorzaty o znalezienie 

sobie miejsca i pozycji w królewskim systemie – a także to, że niekiedy nie umiała sprostać jego oczekiwaniom – 

często były źródłem spięć i nieprzyjemności. Ta fascynująca książka bada relacje sióstr na przestrzeni lat: od idylli 

wczesnego, odizolowanego od świata życia, poprzez trudne lata wojny, aż po rozejście się ich dróg po śmierci ojca 
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i wstąpieniu Elżbiety na tron. Andrew Morton dzięki swojej wyjątkowej pozycji na dworze królewskim zapewnia 

wgląd w życie tych dwóch jakże różnych sióstr – jednej pełnej obowiązku i odpowiedzialności, drugiej pełnej bun-

tu i niezgody – oraz opisuje trwały wpływ, jaki wywarły na Koronę, rodzinę królewską i sposoby jej dostosowania 

się do zmieniających się obyczajów XX wieku.   

 

 

 157. Emocje komunikacja akceptacja : program profilaktyczno-terapeutyczny dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia / Agnieszka 

Lasota, Dominika Jońca SM ; [ilustracje: Agnieszka Lasota, Dominika Jońca, Adam 

Lasota].- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobre praktyki , Dziecko w wieku przedszkolnym , Dziecko 

w wieku wczesnoszkolnym , Kompetencje emocjonalne , Kompetencje społeczne , 

Rozwój społeczny , Terapia zajęciowa , Kielce (woj. świętokrzyskie) , Opracowanie , 

Scenariusz zajęć 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

           Nowości:  2022-12 

 

Rozdział 1. Rozwój kompetencji emocjonalnych w średnim i późnym dzieciństwie: Pojęcie emocji ; Zdolność 

reprezentacji emocji w dzieciństwie ; Nabywanie kompetencji emocjonalnych przez uczniów ; Doświadczanie 

trudnych emocji w młodszym wieku szkolnym ; Doświadczanie strachu przez dzieci ; Przeżywanie przez dzieci 

złości ; Rozmowa i modelowanie – sposoby na trudne emocje. Rozdział 2. Rozwój kompetencji społecznych 

dzieci w młodszym wieku szkolnym: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych ; Wzory zachowań społecznych 

uczniów ; Znaczenie samopoznania dla rozwoju społecznego ; Obszary rozwoju kompetencji społeczno-emocjo-

nalnych. Rozdział 3. Praca w grupie jako forma wspomagania rozwoju i terapii: Istota pracy w grupie ; Procesy 

grupowe ; Metody i techniki wykorzystywane w pracy z grupą. Rozdział 4. Kompetencje społeczno-emocjonalne 

dzieci 6-letnich. Badania własne. Rozdział 5. Projektowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego: Diagnoza 

potrzeb uczestników ; Ogólna charakterystyka programu profilaktyczno-terapeutycznego– „Plecak szczęśliwego 

ucznia” ; Idea scenariuszy zajęć programu „Plecak szczęśliwego ucznia” ; Bloki tematyczne i cele zajęć. Rozdział 

6. Scenariusze zajęć w ramach programu „Plecak szczęśliwego ucznia”: Scenariusze realizujące temat I – tworze-

nie i integracja grupy ; Scenariusze realizujące temat II – poznawanie siebie samego i innych ; Scenariusze reali-

zujące temat III – relacje z innymi ; Scenariusze realizujące temat IV – świat emocji i uczuć ; Scenariusze reali-

zujące temat V – komunikacja w grupie ; Scenariusze realizujące temat VI – zamknięcie pracy z grupą. 

 

 

 158. Emocje na talerzu : jak odbudować zdrową relację z jedzeniem / Elżbieta 

Lange.- Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jedzenie (czynność) , Odżywianie , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Dlaczego głodne są twoje emocje, a nie żołądek? Warto przyjrzeć się bliżej naszej relacji z jedzeniem. Czy jest 

ono jedynie paliwem, czy gości w naszym życiu zdecydowanie częściej, niż to potrzebne? Odpowiedzmy sobie na 

pytania: Czy gdy dopada nas smutek, zamiast z kimś porozmawiać, sięgamy po czekoladę? Czy sukcesu nie na-

gradzamy na przykład wystawną kolacją? Jakim przysmakiem próbujemy zrekompensować sobie strach i samot-

ność i czy na pewno po nim czujemy się lepiej? Powinno się jeść, by żyć, a nie żyć, by  jeść. Pora  umieścić  siebie 
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wyżej na liście priorytetów, nie zagłuszać bólu jedzeniem. Nie bać się go poczuć, w końcu każda emocja jest po 

coś. Dajmy sobie uwagę, troskę i czułość zamiast kolejnego ciastka. I co najważniejsze, nauczmy się wyrażać na-

sze emocje, zamiast je zajadać. Ta książka ci w tym pomoże!  

 

 

 159. Energiewende : nowe niemieckie imperium / Jakub Wiech.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Defence24, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo energetyczne państwa , Polityka 

energetyczna , Transformacja energetyczna , Europa , Niemcy , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nowe wydanie książki „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” autorstwa Jakuba Wiecha. Wydanie drugie 

zostało uzupełnione o aneks, w którym autor analizuje zmiany w niemieckiej polityce energetycznej po 24 lutego 

2022 r., czyli rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jakub Wiech - prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora 

naczelnego serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, 

nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej oraz nagrody 

Dobry Dziennikarz 2021. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dzien-

nikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książki „Globalne ociep-

lenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”. Czy można ukryć potężne plany geopolityczne pod płaszczykiem walki 

ze zmianami klimatu? Czy można wykorzystać transformację energetyczną do wzmocnienia swojej pozycji gospo-

darczej? Czy można pozorować działania ekologiczne, by uzależniać od swoich zasobów państwa ościenne? Ener-

giewende, zaprojektowana przez Niemców transformacja energetyczna, udowadnia, że można. Niniejsza książka 

opowiada o tym, jak Berlin zaprojektował i wdrożył misterną machinę polityczno-gospodarczą, która - pod maską 

ochrony środowiska - pomaga budować nowe niemieckie imperium w Europie.  

 

 

 160. Etyka życia codziennego / Jan Hartman.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN SA, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2022-12 

 

 

Jeśli sądzisz, że wybory moralne pojawiają się w Twoim życiu wyjątkowo lub że „moja moralność to moja 

sprawa”, przeczytaj tę książkę. Etyka bywa postrzegana jako dziedzina abstrakcyjna, która o zwykłych, życiowych 

sprawach niewiele ma do powiedzenia. Na co dzień unikamy języka moralności i myślenia w kategoriach etycz-

nych. Bardziej obchodzi nas zgodność naszych czynów z prawem niż ich status moralny. Ponadto wolimy nikogo 

nie potępiać, a zamiast tego staramy się zrozumieć psychologiczne powody czyjegoś destrukcyjnego postępowa-

nia. Paradoksalnie – zauważa Autor – doszło do tego, że „moralizowanie i ocenianie uchodzi dzisiaj niemalże za 

niemoralne”.  Etyka życia codziennego pokazuje, że to wielki błąd. Analizując dziesiątki konkretnych, życiowych 

sytuacji, Jan Hartman udowadnia, że zdolność do trzeźwego moralnego osądu własnego i cudzego zachowania jest 

kluczowa zarówno dla funkcjonowania społeczeństwa, jak i osobistego rozwoju. Książka omawia niezwykle 

szeroki zakres tematów, od bardziej błahych – jak jazda  tramwajem  „na  gapę”, aż  po  niezwykle  poważne – jak 
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aborcja. Choć Autor formułuje własne oceny, jego celem nie jest orzekać, jak należy postępować, lecz pokazać, 

jak poprawnie rozpoznać etyczny wymiar sytuacji, z którymi konfrontuje nas życie. Czyni to bez nadmiernego 

teoretyzowania i akademickich dyskusji, za to z dużą dawką zdrowego rozsądku, szczerości i życzliwości.  

 

 

 161. Etykieta wartości / Andrzej S. Nartowski ; [ilustracje Beata Żaczek].- Warszawa : 

Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Image , Interakcje społeczne , Praca , 

Przedsiębiorcy , Savoir-vivre , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Książka nominowana w konkursie ECONOMICUS 2020 w kategorii: najlepszy poradnik biznesowy. Książka 

adresowana jest do środowisk gospodarczych. Sednem biznesu jest transakcja, sednem transakcji porozumienie 

stron, sednem porozumienia – wzajemne zaufanie. Etykieta może wspomóc zaufanie, przysłużyć się porozumie-

niu. Na tym polega kreowana przez nią wartość. Autor wskazuje, na czym ta wartość polega i jak ją spożytkować.  

 

 

 162. Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw : rozwój przez 

umiędzynarodowienie / Krzysztof Wach.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Europeizacja , Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) , Kraje 

Unii Europejskiej , Województwo małopolskie (1999- ) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2022-12 

 

Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynaro-

dowienia zajmuje względnie niewiele miejsca (...). Znaczenie MŚP w gospodarkach poszczególnych krajów jest 

jednak bardzo duże – ich udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej wynosi 99,8%, w zatru-

dnieniu daje 70%, a wytwarzają prawie 60% jej produktu globalnego brutto. Stopniowo rośnie także ich znaczenie 

w handlu i inwestycjach zagranicznych, co należy przypisać m.in. (...) rozwojowi współczesnych technologii 

komunikacyjnych, znakomicie ułatwiających i zmniejszających koszty międzynarodowego porozumiewania się. 

Ten ostatni czynnik zdecydował o powstaniu struktur wirtualnych i w ich ramach przedsiębiorstw globalnych od 

powstania (born global), którymi są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. (...) W związku z tym książkę dr. K. 

Wacha należy powitać jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej naukowej literaturze 

ekonomicznej i jako pierwsze tak kompleksowo ujmujące badane zjawisko. 

 

 163. Fabryka splendoru : światowe festiwale filmowe / Ewa Szponar.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berlinale , Festiwal Filmowy w Cannes , Mostra Internazionale 

d'Arte Cinematografica di Venezia , Artyści , Film , Konkursy i festiwale filmowe , 

Życie kulturalne , Berlin (Niemcy) , Cannes (Francja) , Polska , Wenecja (Włochy) , 

Opracowanie 

https://pzwl.pl/tag/MSP,t,796004
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       Sygnatura:  WG-791 

       Nowości:  2022-12 

 

Berlin, Cannes i Wenecja są w środowisku filmowym nazywane „potrójną koroną festiwali”. Sukces podczas tych 

trzech wydarzeń to kinematograficzny hat trick. Nie każdy może dostać nagrodę, ale każdy może zwrócić na się-

bie uwagę. A to w świecie sztuki, biznesu i blichtru niemała wartość. Ewa Szponar, która przez wiele lat obser-

wowała i opisywała najważniejsze festiwale filmowe, opowiada w książce ich historię, odkrywa niepisane zasady 

działania, dzieli się doświadczeniami ze spotkań z gwiazdami, wreszcie – pisze o polityce, która tym wszystkim 

rządzi. Pokazuje również, jak festiwal filmowy przestaje być wydarzeniem, a staje się pewnym sposobem na 

życie. Fabryka splendoru to złożona i bogata opowieść o splocie kultury i biznesu, w którym sztuka jest tylko 

jednym z elementów. Zdawałoby się, że nie ma tu tajemnicy: parada gwiazd, rewia mody, gorące dyskusje o fil-

mach i rytuał ich oglądania – a jednak jest w festiwalach coś nieprzemijającego, co rokrocznie ściąga na nie 

tysiące kinomanów, dziennikarzy, twórców i producentów: doświadczenie wspólnoty. 

 

 

164. Fall Rot : upadek Francji 1940 / Robert Forczyk ; przełożył Jan Szkudliński.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wehrmacht , II wojna światowa (1939-1945) , Bitwy , 

Niemcy , Francja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4 

Nowości:  2022-12 

 

Nawet po legendarnej ewakuacji z Dunkierki we Francji w czerwcu 1940 roku nadal przebywały znaczne siły 

brytyjskie, które walczyły ramię w ramię z sojusznikiem. Aby przypieczętować zwycięstwo, Niemcy przeprowa-

dzili Fall Rot (Wariant czerwony). Ofensywa w ciągu kilku tygodni doprowadziła do całkowitego załamania 

alianckiego oporu i kolejnej ewakuacji, tym razem z portów w Hawrze, Cherbourgu, Breście i Saint-Nazaire. Gdy 

Francja upadała, politycy planowali zawieszenie broni, a część żołnierzy zamiast kapitulacji wybierała ucieczkę do 

Anglii lub Afryki Północnej. Robert Forczyk szczegółowo opisuje cały przebieg najazdu na Francję, łącznie                   

z rzadko analizowaną w opracowaniach drugą połową kampanii. Przedstawia ignorowane często przez historyków 

działania polskich jednostek lądowych i lotniczych w czerwcu 1940 roku. Demaskuje mity o niekompetencji fran-

cuskich żołnierzy i ich braku chęci do walki. Ukazuje w nowym świetle wojskowy, polityczny i ludzki dramat 

upadku Francji i wyjaśnia, jak ta katastrofa wpłynęła na stosunki między aliantami na dalszym etapie wojny.  

 

 

 165. Feng shui : sekret szczęścia, miłości i bogactwa / Marzena Gęsiarz.- Wydanie 

II - dodruk.- Białystok : Studio Astropsychologii, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fengshui , Projektowanie wnętrz , Poradnik 

Sygnatura:  WG-72  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Dzięki tej publikacji dowiesz się, że możesz zastosować zasady feng shui nie tylko w dużych pomieszczeniach jak 

gabinet, ale również na tak małej przestrzeni jak biurko. Ponieważ odpowiednie ustawienie komputera, zdjęć, 

książek czy akcesoriów pomaga odbudować pewność siebie, osiągnąć lepsze wyniki w pracy  i  odzyskać  uznanie  
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szefa. Gdy zastosujesz tradycyjne zasady feng shui w gabinecie wyzwolisz pozytywną energię, rozbudzisz kreaty-

wność oraz twórczy potencjał. A w konsekwencji odniesiesz zawodowy sukces i zarobisz duże pieniądze.  

 

 

 166. Fenomen Junga : dzieło, inspiracje, współczesność / redakcja naukowa 

Krzysztof Maurin, Alina Motycka.- Warszawa : Eneteia Wydawnictwo, 2002. 

(Biblioteka Jungowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Freud, Sigmund (1856-1939) , Jung, Carl Gustav (1875-

1961) , Filozofia , Psycholodzy , Psychologia głębi , Psychologia jungowska , 

Biografia , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Książka poświęcona jednemu z najbardziej znanych psychologów i psychiatrów w historii. Jego wpływ na naukę 

wykraczał jednak daleko poza te dwie dyscypliny. "Fenomen Junga" to dzieło zbiorowe przygotowane na bazie 

materiałów z VI Forum Inspiracji Jungowskich. Spotkanie to zostało zorganizowane przed laty (2001 r.) przez 

redakcję czasopisma "ALBO albo". Zgromadziło szerokie grono ekspertów reprezentujących różne dziedziny nau-

ki. Dzięki temu książka, która powstała jako pokłosie tego wydarzenia, stała się pierwszym w Polsce 

opracowaniem poświęconym wpływowi koncepcji Junga na inne dziedziny wiedzy i mającym tak interdyscy-

plinarny charakter. Publikacja ta do dziś jest znakomitym źródłem wiedzy na temat wpływu Junga na psychologię, 

psychiatrię, ale też teologię, fizykę kwantową, antropologię kulturową, socjologię oraz inne nauki społeczne,               

a także na szeroko pojętą kulturę i sztukę. 

 

 

 167. Filozofia cyberbezpieczeństwa : jak zmienia się świat? : od złośliwego 

oprogramowania do cyberwojny / Łukasz Olejnik, Artur Kurasiński.- Warszawa : 

PWN, copyright 2022. 

(Seria Bezpieczeństwo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Bezpieczeństwo osobiste , 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne , Filozofia bezpieczeństwa , Materiały 

pomocnicze 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2022-12 

 

„Filozofia cyberbezpieczeństwa” to ambitna i nowatorska próba spojrzenia na rozległą dziedzinę naukową z zupe-

łnie nowej perspektywy. Dostępne są dziś na rynku setki książek, które skupiają się na aspektach technicznych 

ataków na systemy komputerowe lub analizują konsekwencje społeczne wybranych technologii. Publikacja, którą 

trzymacie w ręku, oferuje Czytelnikowi coś więcej. Przedstawia spójny model intelektualny obejmujący ryzyko na 

przestrzeni całej branży – od obrony przed phishingiem po realia cyberkonfliktów między wrogimi państwami. 

Książka Łukasza Olejnika i Artura Kurasińskiego, okraszona licznymi anegdotami i odniesieniami do bieżących 

wydarzeń, jest cenną lekturą dla każdej osoby pracującej w branży IT lub hobbystycznie zainteresowanej tą tema-

tyką. 
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 168. Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / 

redakcja naukowa Stanisław Owsiak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse publiczne , Polityka fiskalna , Zarządzanie , Kraje 

Unii Europejskiej , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-336  

Nowości:  2022-12 

 

Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdys-

cyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słabe strony insty-

tucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej 

oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji fiskalnych państw członko-

wskich. Krytycznej analizie poddana została polityka austerity jako metoda konsolidacji finansów publicznych              

i wiążące się z nią tzw. niekeynesowskie efekty polityki fiskalnej. Szczegółowo omówione są metody dyscyplino-

wania finansów publicznych takich krajów jak: Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Polska. Uwzględniono także 

charakterystyczne doświadczenia innych państw członkowskich w celu wskazania zalet i wad realizowanych stra-

tegii konsolidacji fiskalnej. Zastosowane metody ilościowe wykorzystane zostały zarówno do zbadania zależności 

między saldem budżetowym a innymi zmiennymi makroekonomicznymi, jak też do identyfikacji zmian w poten-

cjale ekonomicznym państw członkowskich oraz w ocenie procesów konwergencji gospodarczej. 

 

 

 169. Finanse samorządowe : teoria i praktyka / Piotr Sołtyk.- Wydanie 2, stan 

prawny na 1 sierpnia 2020 roku.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyscyplina finansów publicznych , Finanse publiczne , 

Samorząd terytorialny , Polska , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-336  

 Nowości:  2022-12 

 

 

 

1. Uwarunkowania prawne oraz zasady działania samorządu terytorialnego ; 2. Budżet jednostki samorządu teryto-

rialnego ; 3. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego ; 

4. Wybrane zagadnienia przekazywania dotacji z budżetu samorządowego ; 5. Sprawozdawczość budżetowa oraz 

nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego ; 6. Problematyka naruszenia dyscy-

pliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego ; 7. Absolutorium samorządowe jako instru-

ment oceny wykonania budżetu. 

 

 

170. Firma : Bracia Jabłkowscy 1883-2021 / wybór, opracowanie, koordynacja 

Adam Safaryjski.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jabłkowscy (rodzina) , Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy 

(Warszawa) , Dom towarowy , Handel , Rody , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-929.5/.9 

Nowości:  2022-12 
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Pasjonująca opowieść o historii słynnej warszawskiej firmy rodzinnej Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy któ-

rej początki sięgają 1883 roku. Przedstawiamy bogato ilustrowany album wraz z wyborem tekstów źródłowych 

(wspomnień, dzienników, artykułów prasowych) opowiadających o najważniejszych momentach w dziejach tej 

niezwykłej inicjatywy: budowie fundamentów przedsiębiorstwa na przełomie XIX i XX wieku, sukcesie w latach 

30., trwaniu podczas obu wojen światowych oraz grabieży Firmy przez państwo ludowe w roku 1950, a także 

latach starań spadkobierców o odzyskanie rodzinnego majątku i wreszcie przywracaniu dawnej świetności Firmy 

w nowej rzeczywistości handlowej.  

 

 

 171. Flow : stan przepływu : zanurzyć się w doświadczeniu, płynąć z jego nurtem, 

smakować życie / Mihaly Csikszentmihalyi ; przekład Aleksandra Haduła. - Łódź : 

Feeria Wydawnictwo, 2022.  

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Samorealizacja , Szczęście , Uczucia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Poznaj teorię przepływu, czyli specyficznego stanu umysłu, w którym czujemy się najszczęśliwsi. Dlaczego tak 

wielu z nas czuje, że jakość ich życia jest niewystarczająca? Dlaczego tak często dyskretnie towarzyszy nam pus-

tka? Jak doświadczać własnego życia, czując głębokie zadowolenie i wewnętrzny spokój, w świecie, w którym 

wydaje się to niemożliwe? Mihaly Csikszentmihalyi to węgiersko-amerykański psycholog, który przez lata szukał 

odpowiedzi na te pytania. W tej książce przedstawia sformułowaną na ich podstawie teorię przepływu, czyli spe-

cyficznego stanu umysłu, w którym czujemy się najszczęśliwsi. Pokazuje też na przykładach, jak ona działa                 

w praktyce. Wszyscy badani – niezależnie od wykonywanego zawodu, pochodzenia czy wieku – doświadczali            

w swoim życiu zjawiska przepływu, co więcej, opisywali je w niemal identyczny sposób. Dzięki tej książce 

zrozumiesz, na czym polega istota „optymalnego doświadczenia” oraz dlaczego niektórzy ludzie bezskutecznie 

walczą ze złym samopoczuciem, choć osiągają w życiu to, czego chcieli, i dowiesz się, jak odnaleźć radość w po-

zornie beznadziejnych sytuacjach.  

 

 

 172. Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w 

Polsce / Małgorzata Paszkowska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Domy pomocy społecznej , Opieka długoterminowa , Opieka 

nad osobami starszymi , Opieka społeczna , Osoby w wieku starszym , Osoby z 

niepełnosprawnością , Prawa pacjenta , Służba zdrowia , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2022-12 

 

W książce przedstawiono w sposób kompleksowy aktualną organizację i funkcjonowanie opieki długoterminowej 

w Polsce. Omówiono w niej uwarunkowania społeczne, w tym problematykę niepełnosprawności i starości,                  

a przede wszystkim formy opieki długoterminowej formalnej, funkcjonujące obecnie zarówno w systemie ochrony 

zdrowia, jak i w systemie pomocy społecznej. 
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 173. Frida : wojna mojej nieznanej babki / Nina F. Grünfeld ; z norweskiego przełożył 

Paweł Urbaniak.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grünfeld, Frida (1908-1945) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Holokaust , Pamięć autobiograficzna , Prostytucja , 

Więźniowie obozów , Żydzi , Czechosłowacja , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2022-12 

 

Autorka, uznana norweska dokumentalistka, rekonstruuje losy swojej babci Fridy – Żydówki, prostytutki, która 

przeszła przez obozy Auschwitz i Ravensbrück. Przed wojną oddała do adopcji syna, który trafił jako dziecko                 

z paszportem nansenowskim do Norwegii. Został później uznanym psychiatrą, stąd dalsza norweska historia 

rodziny. Po raz pierwszy Frida została zarejestrowana w kronikach policyjnych wiosną 1931, podejrzana o szpie-

gostwo. W swojej książce Nina F. Grünfeld odtwarza historię babci na podstawie odnalezionych w archiwach 

protokołów przesłuchań i akt sądowych, z których wyłania się tragiczny los samotnej młodej Żydówki na tle wo-

jennej historii Europy: rozpadających się granic, szalejącego nazizmu, Holokaustu. Drugą bohaterką książki jest 

sama autorka, która barwnie opisuje swoje poszukiwania i pomaga zrozumieć, jak dramatyczna przeszłość przod-

ków może wpłynąć na całe życie następnych pokoleń.  

 

 

174. Galeria szaleńca : najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów 

sztuki / Edward Brooke-Hitching ; przełożył Janusz Szczepański.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarstwo (sztuka) , Osobliwości , Rzeźba , Sztuka , 

Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-7.03(091)  

Nowości:  2022-12 

 

Oto "Galeria szaleńca" – błyskotliwy rezultat szeroko zakrojonych poszukiwań najdziwniejszych obrazów, rzeźb, 

grafik i innych artystycznych osobliwości stworzonych przez człowieka (i nie tylko). Znajdziecie tu ponad sto 

wspaniałych dzieł wybranych dla ich niebanalnego piękna oraz fascynujących opowieści o kulisach ich powsta-

wania. Nieznane i zapomniane skarby sąsiadują w niej ze słynnymi arcydziełami z tajemniczą historią. Są tu wizje 

końca świata, krzyczące rzeźby, magiczne rękopisy, niemożliwa architektura, święci o psich głowach i pierwszy        

w dziejach portret kanibala. Sztuka kradziona, sztuka marginesu, sztuka duchów i sztuka zemsty, malowidła two-

rzone na dnie morza przeplatają się ze skandalami artystycznymi, fałszerstwami i mistyfikacjami, sztuką snów                 

i koszmarów, a także zakodowanymi obrazami wciąż czekającymi na rozszyfrowanie. Odkryjcie intrygujące elż-

bietańskie portrety mężczyzn w płomieniach, sekret nagiej Mony Lizy, makabryczne składniki pewnych pigmen-

tów i historię włoskiego mnicha, który lewitował tak często, że niektórzy uznają go za patrona pasażerów samo-

lotów. Autor, obficie czerpiąc z efektów niezwykle wnikliwych badań i szerokiego spektrum dzieł – od prehisto-

rycznych rysunków naskalnych do obrazów wykonanych przez sztuczną inteligencję – stworzył nadzwyczajną 

książkę, która nie przestaje zaskakiwać czytelnika i może być uznana za bogato ilustrowany pean na cześć niesko-

ńczonej potęgi i kreatywności ludzkiej wyobraźni.   
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 175. Garbo : najbardziej tajemnicza gwiazda Hollywood / Robert Gottlieb ; 

tłumaczenie Monika Bukowska ; wstęp do polskiego wydania Tomasz Raczek.- 

Kraków : Znak Litera Nowa - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Garbo, Greta (1905-1990) , Aktorzy amerykańscy , Aktorzy 

szwedzcy , Film amerykański , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Garbo G. 

Nowości:  2022-12 

 

Kobieta-sfinks, której nikt nie był w stanie pojąć. Zimna jak lód Szwedka. Przeurocza, nieśmiała dziewczyna. Iko-

na kina, która w wieku zaledwie 36 lat zniknęła z ekranów. Albo po prostu: Garbo. Nie lubiła ludzi, ale swoim 

spojrzeniem uwodziła miliony. Zarabiała astronomiczne sumy i jednocześnie była legendarnie skąpa. Mimo szafy 

pełnej zjawiskowych sukien chodziła głównie w męskich spodniach i nie zawsze czystych swetrach. Mężczyźni 

się o nią zabijali, ale najdłuższy związek stworzyła z kobietą. Romansem z pisarzem E.M. Remarkiem dopro-

wadziła do szału Marlenę Dietrich (która wcześniej sama ukradła jej kochankę). Choć chorobliwie strzegła swojej 

prywatności i uciekała fotoreporterom, aż do śmierci elektryzowała tłumy – po 20 latach od ostatniego filmu na jej 

widok na ulicach Nowego Jorku tworzyły się kilometrowe korki. Robert Gottlieb – legendarny redaktor, znawca 

teatru i kina złotej ery Hollywood – ze znawstwem i ogromną pasją próbuje rozwiązać zagadkę, jaką była Greta 

Garbo. Jak wstydliwej Szwedce z robotniczej rodziny udało się podbić Hollywood? Czy karierę zawdzięczała 

wpływowym kochankom, których umiejętnie dobierała sobie już jako nastolatka? Czy ta niebywale piękna kobieta 

tak naprawdę czuła się mężczyzną? I dlaczego będąc u szczytu sławy, nagle zakończyła karierę?  

 

 

 176. Giełda dla firm rodzinnych : pozyskiwanie kapitału i zarządzanie majątkiem / 

Szymon Filipczak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Giełda Papierów Wartościowych (GPW) , Emisja papierów 

wartościowych , Finanse przedsiębiorstw , Przedsiębiorstwo rodzinne , Rynek 

kapitałowy , Zarządzanie finansami , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-334  

Nowości:  2022-12 

 

Publikacja stanowi przewodnik po rynku kapitałowym dla, menedżerów pracujących w firmach rodzinnych i ich 

konsultantów. Jest to również przydatne źródło wiedzy dla doradców świadczących usługi związane z przepro-

wadzaniem transakcji IPO oraz inwestorów. 

 

 

 177. Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem / 

redakcja naukowa Krzysztof Kociubiński, Elżbieta Szyszlak.- Warszawa : Difin, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NATO , Antyterroryzm , Bezpieczeństwo energetyczne 

państwa , Bezpieczeństwo publiczne , Bezpieczeństwo zdrowotne , Glokalizacja , 

Grekokatolicy , Wojna rosyjsko-ukraińska (2014- ) , Konflikt w Kosowie (1998) , 

Luteranie , Nauki o bezpieczeństwie , Samorząd terytorialny , Stosunki etniczne , 

Arabia Saudyjska , Czarnogóra , Kosowo , Polska , Ukraina , Materiały pomocnicze , 

Opracowanie , Praca zbiorowa 
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Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12 

 

Przygotowana w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego publikacja porusza zaga-

dnienia wciąż marginalnie obecne w polskiej literaturze naukowej, a mianowicie bezpieczeństwa na poziomie lo-

kalnym, postrzeganego jednak w szerszej – narodowej i międzynarodowej – perspektywie. Redaktorzy tomu opra-

cowali zbiór studiów przypadku, w których autorzy przybliżają problemy różnych sektorów bezpieczeństwa – 

społecznego, kulturowego, politycznego, militarnego, ekologicznego i ekonomicznego w perspektywie lokalnej,  

w warunkach pokoju i stabilności, ale również kryzysu i konfliktu, nie ograniczając się przy tym tylko do naszego 

kraju. Teksty dotyczą bowiem Polski, jak również innych regionów Europy i świata. Odbiorcami książki są zaró-

wno naukowcy, specjaliści zajmujący się w swojej pracy problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale 

także studenci kierunków związanych z bezpieczeństwem (wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym), jak 

również wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tematyki będącej przed-

miotem zainteresowania autorów. 

 

 

178. Gotowi na zabawę w biznes? : startup! / Krystian Gontarek, Krzysztof 

Gontarek.- Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gontarek, Krystian (2001- ) , Gontarek, Krzysztof 

(informatyk) , Dzieci , Start-up , Technologia informacyjna (IT) , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2022-12 

 

 

Gotowi na zabawę w biznes? Startup! Jeśli jesteś nastolatkiem, który uwielbia gry komputerowe i ma głowę pełną 

marzeń…. Jeśli jesteś rodzicem,  który chce pomóc dziecku rozwijać pasje w świecie nowych technologii… ta 

książka jest dla Ciebie! Książka napisana przez ojca i syna. Dwa punkty widzenia, jeden cel - wykorzystać inter-

net, komputer, smartfona do mądrej, twórczej i wspólnej zabawy. Moja przygoda opisana w tej książce zaczęła się, 

gdy miałem 10 lat. Uwielbiałem wtedy jeździć na deskorolce i grać na komputerze. Miałem różne marzenia. 

Jednym z nich było to, żeby stworzyć swoją własną grę komputerową. Kiedyś tata opowiedział mi o startupach. 

Na początku nie rozumiałem, o co w tym chodzi. Zapytałem tatę, czy startup to może być też gra. Okazało się, że 

tak. Po kilku latach zabawy w startupowanie już wiem, że startup to projekt związany z nowoczesnymi techno-

logiami - internetem, smartfonami, komputerami - który kiedyś może stać się prawdziwą firmą. Krystian, 15 lat ; 

Czy zabawa w biznes jest tematem zbyt poważnym dla dzieci? Według niektórych opinii dzieci nie powinny 

zaprzątać sobie głowy pieniędzmi i sposobami ich zarabiania. Jednak czy nam się to podoba, czy nie, pieniądze 

przewijają się w większości obszarów naszego życia - pośrednio lub bezpośrednio, i to niezależnie od wieku. Od 

małego uczymy się, że za wszystko trzeba płacić. Skoro dzieci mogą bawić się w wojnę (sic!), to dlaczego nie 

mogą pobawić się w biznes? Dzięki temu mogą rozwinąć kreatywność, lepiej przygotować się do wejścia w doro-

słe życie oraz stać się świadomymi konsumentami. Krzysztof, tata Krystiana  

 

 179. Góry Polski : 43 nieoczywiste trasy na jeden i na kilka dni / [autorzy 

przewodnika: Krzysztof Bzowski, Mariola Borecka ; współpraca: Marcin Winkiel, 

Natalia Figiel, Paweł Klimek, Jan Czerwiński].- Gliwice : Bezdroża - Helion, 

copyright 2022. 

(Mountainbook) 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Turystyka górska , Polska , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)  

Nowości:  2022-12 
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Wymagające trasy dla wymagających turystów - tak najkrócej można opisać ten przewodnik. To propozycje wy-

cieczek prowadzących przez najpiękniejsze miejsca w Sudetach, Beskidach i Tatrach, ale nie tymi najpopu-

larniejszymi, zadeptanymi i zatłoczonymi szlakami. Ba, czasem podczas tych wypraw będziemy wędrować... bez 

szlaku, za to z fantastycznymi widokami! To długie trasy, nawet kilkudniowe, wymagające od turysty kondycji 

nieco powyżej średniej oraz pewnego doświadczenia w górach, bo niektóre odcinki trzeba pokonać z pomocą 

łańcuchów i klamr, wędrować wąskimi graniami i nad przepastnymi urwiskami. Do tego na wielu wyprawach po 

drodze nie będzie schronisk, a nawet zasięgu sieci komórkowych! Czasami będziemy przemierzać najdziksze 

tereny i być może przez cały dzień nie zobaczymy na trasie żywego ducha! Jeśli lubicie takie wyzwania – zapra-

szamy na fascynujące i emocjonujące wyprawy po polskich górach z naszym przewodnikiem!  

 

 

 180. Gra ciałem : praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie / Honorata 

Jakubowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Płeć , Sport , Monografia 

Sygnatura:  WG-796  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Nowatorska monografia ukazująca miejsce oraz znaczenie cielesności i płci w dyskursie na temat sportu oraz 

samych praktyk sportowych. Autorka bada dwie pozostające ze sobą w pewnym napięciu kwestie: równość (płci)  

i różnicy (płciowej) w sporcie. Pokazuje, jakie aktywności sportowe uznawane są za "męskie", a które za "kobie-

ce", i jakie ma to konsekwencje instytucjonalne (dyscypliny olimpijskie dotowane przez państwo, infrastruktura 

sportowa), ale także i społeczne (rozwój fizyczny dziewcząt i chłopców, socjalizacja, sposoby spędzania wolnego 

czasu). Na czym polega segregacja płci w zawodach sportowych i z czego ona wynika? Dlaczego tak duże kontro-

wersje wzbudza kobiecy boks czy piłka nożna? Na takie pytania stara się odpowiedzieć autorka, bazując na szero-

kich badaniach empirycznych.  

 

 

 181. Grażdanin N.N. : życie codzienne w ZSRR / Marta Panas-Goworska, Andrzej 

Goworski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  ZSRR , Życie codzienne , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

"Grażdanina N.N.", czyli obywatela nomen nescio - niewiadomego imienia - poświęciliśmy powojennym losom 

mieszkańców Związku Radzieckiego. Kraj ten nie istnieje już od ćwierćwiecza i dla najmłodszych czytelników 

może być równie odległy jak Cesarstwo Rzymskie. Przez ten czas zdążyły już przylgnąć do niego etykiety 

supermocarstwa, hegemona czy imperium zła. Dzięki nim łatwiej było rozstać się ze światem, który utożsamiał. 

Dla trzystu milionów obywateli był jednak domem, który z dnia na dzień przestał istnieć. Rozsypała się, zdawało 

się, nienaruszalna konstrukcja. Wniwecz obróciły się nie tylko butne deklaracje pierwszych sekretarzy, ale też 

pielęgnowane w cichości ducha marzenia o ukwieconej daczy pod Leningradem czy prychającym zaporożcu.             

W naszej książce postanowiliśmy wyciągnąć dłoń po kawałek tej najmniejszej, ludzkiej Atlantydy, by z bliska 

przyjrzeć się jej barwom.  
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182. Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1873 : (na 

przykładzie diecezji przemyskiej) / Roman Pelczar.- Krosno : Wydawnictwo 

Ruthenus : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkolnictwo podstawowe , Szkoły katolickie , Galicja 

(kraina historyczna) , Przemyska, diecezja (greckokatol.) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-373/378 

Nowości:  2022-12 

 

Tematem książki są dzieje greckokatolickich szkół trywialnych, czyli jednego z typów szkół ludowych, funkcjo-

nujących na terenie Galicji w ramach austriackiego systemu szkolnictwa elementarnego dla ludności plebejskiej. 

Ustalenia zawarte w pracy odnoszą się do okresu od 1774 do 1873 r. 

 

 

 183. Grupy apozycyjne w staropolszczyźnie / Piotr Zbróg.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gramatyka historyczna , Język polski , Semantyka 

lingwistyczna , Składnia , Monografia 

Sygnatura:  WG-811.162.1'36 

Nowości:  2022-12 

 

 

I. Stan badań nad grupami apozycyjnymi ; II. Wybrane aspekty analizy i interpretacji grup apozycyjnych w okre-

sie staropolskim ; III. Wybrane ekwiwalenty apozycji w zabytkach języka polskiego ; IV. Budowa średniowiecz-

nych grup apozycyjnych ; V. Relacje semantyczne w grupach apozycyjnych ; VI. Składnia wewnętrzna i zewnę-

trzna staropolskich grup apozycyjnych. 

 

 

 184. Grzegorz Lato : król mundiali / Piotr Dobrowolski i Grzegorz Lato.- Kraków : 

Wydawnictwo SQN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lato, Grzegorz (1950- ) , Polski Związek Piłki Nożnej , 

Kluby piłkarskie , Piłkarze nożni , Piłka nożna , Prezesi , Trenerzy i instruktorzy 

sportowi , Polska , Autobiografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-12 

 

Grzegorza Latę zna każdy polski kibic. Napisano już o nim wiele, ale tym razem on sam zabiera głos, by opowie-

dzieć najbarwniejsze historie ze swojego życia. Król strzelców mundialu w 1974 roku zdradza kulisy piłkarskiej 

kariery i reprezentacyjnej szatni. Wspomina selekcjonerów, rywali i kolegów z boiska, ale też wyjaśnia głośne 

kwestie z czasów, gdy stał na czele polskiej piłki: aferę biletową czy wojnę o Orzełka. Dlaczego Lato mógł wyle-

cieć z kadry Jacka Gmocha? Po co piłkarze Stali Mielec wzięli ze sobą do Szwecji 200 butelek wódki? Jak bardzo 

w wybory w PZPN w 2008 roku chciał się wmieszać Hryhorij Surkis? I co tak naprawdę było przyczyną wyrzu-

cenia Roberta Gadochy z drużyny Orłów Górskiego? To nie jest klasyczna biografia. To zbiór barwnych historii            

o ludziach i zdarzeniach, przyjaźniach  i  kłótniach,  triumfach  i  towarzyszących  im  skandalach.  Lato  opowiada 
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o znikającym sprzęcie, kłótniach o pieniądze, pazernych działaczach i nie zawsze lojalnych kolegach. A wszystko 

to podlewa gęstym sosem absurdów „amatorskiej” piłki nożnej w PRL. I robi to w charakterystycznym dla siebie 

stylu: prosto z mostu i dosadnie. Poznaj opowieść pełną barwnych anegdot i nieopowiedzianych wcześniej historii. 

Przekonaj się jak wyglądały największe sukcesy polskiego futbolu od wewnątrz. To historia bez upiększeń i uni-

ków. Bez owijania w bawełnę.  

 

 

 185. Hardkorowy romans : "Pięćdziesiąt twarzy Greya", bestsellery i społeczeństwo / 

Eva Illouz ; przekład Jacek Konieczny ; przedmowa do polskiego wydania Alicja 

Długołęcka.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  James, E. L. (1963- ). Pięćdziesiąt twarzy Greya , Socjologia 

literatury , Literatura angielska , Powieść erotyczna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2022-12 

 

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" od momentu publikacji stało się światowym bestsellerem - milionach sprzedanych 

kopii w kilkudziesięciu tłumaczeniach na wszystkie języki świata pokazuje, że mamy tu do czynienia nie tylko ze 

światowym marketingiem, lecz przede wszystkim z fenomenem kulturowym. Socjolożka Eva Illouz, od lat bada-

jąca emocje w świecie kapitalizmu, zastanawia się nad tym, w jaki sposób książka, której daleko do dobrej 

literatury, mogła rozpalić serca tak wielu czytelniczek i czytelników w różnych zakątkach globu. Na jaką potrzebę 

odpowiada przedstawiony w niej romans? Jest to zarazem analiza z zakresu socjologii literatury, pokazująca od 

nowej strony relacje między literaturą a społeczeństwem. 

 

 

 186. Hipotezy szczęścia : odnaleźć nadzieję w klasycznej mądrości / Jonathan Haidt 

; przekład: Agnieszka Nowak-Młynikowska.- Łódź : Feeria Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia pozytywna , Psychologia społeczna , Szczęście , 

Umysł , Zachowanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

Każdy chce być szczęśliwy – ale co tak naprawdę wiemy o szczęściu? Gdzie powinniśmy go szukać i czym ono  

w rzeczywistości jest? W poszukiwaniu odpowiedzi Jonathan Haidt, ceniony psycholog i jeden z najbardziej wpły-

wowych naukowców na świecie, postanowił przyjrzeć się dziedzictwu kulturowemu cywilizacji z różnych stron 

świata i przeanalizować, jak ich mądrość może stać się drogowskazem dla współczesnego człowieka. Haidt roz-

waża, co kryje się za powtarzanymi dziś maksymami takimi jak: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, „pie-

niądze szczęścia nie dają” i „co cię nie zabije, to cię wzmocni”, i skąd pochodzą wielkie idee pojawiające się na 

przestrzeni dziejów. Pokazuje, jak niektóre z nich mogą wzbogacić nasze codzienne życie. Sprawnie i z lekkością 

łączy wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, ekonomii, ewolucji i neurologii, ujawniając m.in. źródła altruizmu 

czy potrzeby oddania się pod opiekę „czemuś większemu”. Hipotezy szczęścia to książka, na której opiera się 

psychologia pozytywna, i prawdziwy must read dla każdego, kogo interesuje tematyka szczęścia. Jeśli czasem się 

nad nim zastanawiasz, zacznij od tej właśnie lektury.  
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 187. Historia bankowości inwestycyjnej : zarys / Krzysztof Borowski.- Warszawa : 

Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki inwestycyjne , Historia gospodarcza , Rynek 

kapitałowy , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-336.71  

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestycyjnej z sektora bankowego – od czasów starożytnych 

aż po współczesność. Zawarte zostały informacje na temat przełomowych wydarzeń, procesów które wpłynęły na 

funkcjonowanie bankowości inwestycyjnej w wybranych krajach świata (głównie USA, Wielka Brytania, Japonia 

i Polska). 

 

 

 188. Historia LEGO : opowieść o rodzinie, która stworzyła najsłynniejszą zabawkę 

na świecie / Jens Andersen ; tłumaczenie: Justyna Haber-Biały, Agata Lubowicka.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kirk Kristiansen (rodzina) , LEGO (firma) , Klocki Lego , 

Przedsiębiorstwo rodzinne , Przemysł zabawkarski , Rodzina , Dania , Biografia 

Sygnatura:  WG-334 

Nowości:  2022-12 

 

LEGO. I chyba nie trzeba mówić już nic więcej. Każdy je zna. Każdy się nim bawił. Każdy kupił kiedyś na 

prezent. I prawie każdy na swój sposób je kocha. „Historia LEGO” to niezwykła opowieść o trzech pokoleniach, 

które od dziewięćdziesięciu lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Książka Jensa 

Andersena, wybitnego duńskiego biografa i dziennikarza, to nie tylko inspirująca historia rozwoju globalnej firmy, 

ale przede wszystkim fascynująca opowieść o wyjątkowej rodzinie, która prawie od stulecia walczy o prawo do 

nieskrępowanej zabawy. Biografia LEGO, bogato ilustrowana wcześniej niepublikowanymi zdjęciami, jest wspa-

niałą propozycją zarówno dla fanów LEGO, którzy chcieliby poznać kulisy powstania swoich ulubionych kloc-

ków, jak i dla wszystkich, którzy chcieliby zgłębić i zrozumieć ten światowy fenomen.  

 

 

 189. Historia psychologii w Europie Środkowej : badacze, inspiracje i koncepcje / 

Cezary W. Domański.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia , Psycholodzy , Europa Środkowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

W tej książce przedstawione zostały podstawowe fakty i godne uwagi nazwiska psychologów, którzy żyli i praco-

wali w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji, na Węgrzech oraz w Słowenii. Jej główne ramy czasowe 

to okres od 1879 do 1939  roku, a  więc  od  daty  zorganizowania  przez  Wilhelma  Wundta  w  Lipsku  pierwszej 
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pracowni psychologicznej do wybuchu drugiej wojny światowej. Obie te daty wytyczają istotny etap w dziejach 

psychologii. 

 

 

 190. Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce / Robert Socha.- 

Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo publiczne , Bezpieczeństwo narodowe , 

Policja , Policjanci , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12 

 

 

Celem rozważań naukowych jest m.in. poddanie dyskusji, czy w zwrocie zawartym w ustawie z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji „utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego” są zawarte dwa pojęcia „bezpieczeństwo 

publiczne” i „porządek publiczny”. Ten aspekt historycznego podejścia do pojęcia „policja” wymaga ponownego, 

naukowego spojrzenia na istotę postrzegania policji w Polsce. W ocenie autora konieczny jest przegląd zastanych, 

a bezzasadnych poglądów i zastąpienie ich nowymi, opartymi zarówno o analizę semantyczną, jak i o analizę do-

tychczasowego dorobku naukowego i polskiego prawodawstwa. 

 

 

 191. Humanokracja : jak uwolnić potencjał pracowników i budować innowacyjne i 

zwinne firmy / Gary Hamel, Michele Zanini ; przekład: Magda Witkowska.- 

Warszawa : MT Biznes, 2022. 

(Zarządzanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biurokracja , Kreatywność , Kultura organizacyjna , 

Przedsiębiorczość (postawa) , Przedsiębiorstwo , Sukces , Zaangażowanie 

pracowników , Zarządzanie zmianą , Zwinne zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658  

Nowości:  2022-12 

 

Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce budować organizacje zdolne wyprzedzać zmiany 

– dla każdego, kto dąży do tego, by zapewnić wszystkim członkom zespołu możliwość zdobywania wiedzy, roz-

wijania się i wnoszenia własnego wkładu. To gotowy przewodnik dla menedżerów marzących o tym, by każdy 

pracownik stał się mikroprzedsiębiorcą odpowiedzialnym za firmę, w której pracuje. Dla liderów pragnących oba-

lać przestarzałe systemy zarządzania i wycofywać niepraktyczne procesy. 

 

 

 192. I am real : opowieść matki / Margrét Dagmar Ericsdóttir ; przekład z 

islandzkiego Jacek Godek ; [z przedmową Kate Winslet].- Warszawa : Grupa 

Wydawnicza Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Margrét Dagmar Ericsdóttir (1962- ) , Autyzm , Dziecko 

autystyczne , Rodzina , Islandia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 
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„I am real”. Jestem prawdziwy. To pierwszy komunikat, który Keli przekazał słowami. Miał wtedy dziesięć lat,             

a jego dotychczasowe życie było zdrowotnym rollercoasterem, który przetrwał dzięki nieprawdopodobnej sile 

swojej matki. Margrét Dagmar Ericsdottir miała świetną pracę, dwóch zdrowych synów i udane życie rodzinne. 

Razem z mężem marzyli o małej córeczce, ale kiedy na świat przyszedł trzeci synek, byli równie szczęśliwi. Chło-

pczyk wydawał się w pełni zdrowy, po kilku dniach matka wiedziała jednak, że coś jest nie tak. Kolejni lekarze 

rozkładali bezradnie ręce, tymczasem dziecko nieustannie płakało, dręczone cierpieniem o nieznanej przyczynie.            

I tak mijały tygodnie, miesiące i lata, naznaczone bezradnością i walką o życie dziecka. „I am real” to opowieść           

o ciężkiej próbie, na jaką została wystawiona rodzina Keliego i on sam. To rozdzierająca serce historia bezgra-

nicznej miłości, uporu, odwagi i wytrwałości o dosłownie hollywoodzkim zakończeniu. Kiedy Margrét planuje 

nagranie krótkiego programu telewizyjnego o autyzmie na potrzeby islandzkiej telewizji, kończy się to przepro-

wadzką całej rodziny do USA, stworzeniem filmu dokumentalnego, współpracą z Kate Winslet i założeniem z nią 

fundacji na rzecz osób z autyzmem. Margrét Dagmar Ericsdottir pokazuje swoją drogę radzenia sobie z przeciw-

nościami losu. Mówi o wzlotach i upadkach, chwilach triumfu i załamania. Płacze, kiedy wspomina udrękę syna            

i swoją, śmieje się, kiedy opowiada o rozmaitych dziwacznych terapiach, które wynajdywała, z miłością pisze          

o wsparciu i pomocy ze strony rodziców i przyjaciół. Jej książka porusza, inspiruje i na zawsze zapada w pamięć.  

 

 

 193. Idee i wartości społeczne w polskiej myśli pozytywistycznej (1864-1914) / 

Ryszard Adam Podgórski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia polska , Filozofia społeczna , Pozytywizm , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2022-12 

 

Rozprawa dra Ryszarda A. Podgórskiego stanowi ciekawą i ambitną próbę prezentacji polskiej myśli pozyty-

wistycznej w perspektywie aksjologicznej. W dorobku autora nie jest to pierwsze spotkanie z poztywizmem, lecz 

rozwinięcie i podsumowanie wieloletnich badań zarówno nad społeczną refleksją tego nurtu, jak i pozytywisty-

czną filozofią człowieka. (...) Prof. Dr hab. Józef Lipiec 

 

 

 194. Ikony normalizacji : kultury wizualne Niemiec 1945-1949 / Magdalena 

Saryusz-Wolska.- Wydanie 2., zmienione.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura masowa , Niemcy , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka omawia znaczenie obrazów w odbudowie powojennych społeczeństw niemieckich. Filmy, fotografie pra-

sowe, ulotki, plakaty, reklamy czy znaczki pocztowe to ważne czynniki przemian i powrotu do "normalności"               

w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej. W bogato ilustrowanej pracy Magdalena Saryusz-

Wolska przedstawia szeroki zakres powojennych tematów i prezentuje panoramę niemieckich mediów w latach 

1945-1949. Głównymi obszarami analizy autorki są: wizualne rozliczenie z nazizmem, obrazy ruin i odbudowy, 

popularne reprezentacje ciała. Autorka nie tylko pokazuje, jak Niemcy odtwarzali zniszczone wcześniej struktury 

społeczne i jak "układali życie na nowo", lecz przede wszystkim koncentruje  się  na  sposobach  wizualizacji  tego 
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procesu. Obrazy odegrały bowiem istotną rolę w rozrachunku z przeszłością, oferowały też atrakcyjne wyobra-

żenia o przyszłości. Książka jest adresowana do historyków, kulturoznawców, osób zainteresowanych historią wi-

zualną, historią codzienności, powojennymi dziejami Niemiec.  

 

 

 195. Imiona anomii : literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego / redakcja 

naukowa Piotr Sadzik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anomia , Kryzys , Literatura , Literatura polska , Stan 

wyjątkowy , Tematy i motywy , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)  

Nowości:  2022-12 

 

 

"Stan wyjątkowy, w którym żyjemy, jest regułą". Teza Waltera Benjamina, postawiona w obliczu II wojny świa-

towej, nie straciła nic ze swej aktualności. Według włoskiego filozofa Giorgia Agambena, stan wyjątkowy stał się 

wręcz paradygmatem nowoczesnego rządzenia, kształtującym wszystkie dzisiejsze instytucje społeczne, polity-

czne i ekonomiczne. Choć zagadnienie logiki wyjątku wyznacza oś najważniejszych dyskusji humanistyki, wciąż 

niewystarczająco dobrze wybrzmiało pytanie: w jaki sposób problem anomii pozwala przemyśleć literatura? 

"Imiona anomii" to pierwsza w Polsce monografia poświęcona analizie relacji między literaturą a problematyką 

stanu wyjątkowego. Wychodząc od intuicji, że język literatury pozwala na oryginalne ujęcie złożonych moda-

lności problemu, książka bada zdolność literatury do zakwestionowania dominującego modelu stanu wyjątkowego 

i do wynajdywania odmiennych postaci anomii, ustanawianych już nie dla rozciągnięcia władzy nad życiem, ale w 

celu wzmocnienia życia bezwzględnie jednostkowego. Umożliwiając odczytywanie „imion anomii”, literatura po-

dsuwa nam scenariusze prawdziwego wybawienia. Pozwala wreszcie wyobrażać sobie wyjście ze stanu wyjąt-

kowego, który stał się regułą.   

 

 

 196. Inaczej o motywacji / Andrzej Moszczyński.- Gdańsk ; [Warszawa] : Andrew 

Moszczynski Group sp. z o.o., 2021. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

Motywacja to siła, która pcha nas do przodu, wyzwala w nas chęć działania i entuzjazm. Dzięki niej nasze wysiłki 

są nakierowane na cel i skoncentrowane na drodze prowadzącej do niego. Czym się różni motywacja wewnętrzna 

od zewnętrznej? Jakimi sposobami możemy wzbudzać motywację w sobie? Czy może nam w tym pomóc wizua-

lizacja celu albo rozważanie korzyści, jakie wypływają z jego osiągnięcia? Czy warto motywować innych? Jak 

wykorzystać pozytywnie emocje i potrzeby? Na takie właśnie pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym pora-

dniku.  
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 197. Inaczej o podejmowaniu decyzji / Andrzej Moszczyński.- Gdańsk ; [Warszawa] 

: Andrew Moszczynski Group sp. z o.o., 2021. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Wybory życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

Całe nasze życie składa się z niezliczonej ilości decyzji podejmowanych co chwilę. Są to zwykle decyzje bezre-

fleksyjne i automatyczne, dokonywane codziennie w błahych sprawach. Jednak często musimy też decydować              

w sprawach ważnych i doniosłych, wymagających uprzedniego zdobycia wiedzy i gruntownego przemyślenia. 

Czytając tę książkę, dowiesz się, jak wybierać samodzielnie, świadomie i właściwie, w zgodzie ze swoimi prag-

nieniami i wartościami. Poznasz etapy podejmowania decyzji i metody kształtujące umiejętność ich podej-

mowania. Nauczysz się, jak radzić sobie z przeszkodami, takimi jak stres, i jak pozytywnie wykorzystać swoje 

błędy.  

 

 

 198. Inaczej o uczeniu się / Andrzej Moszczyński.- Gdańsk ; [Warszawa] : Andrew 

Moszczynski Group sp. z o.o., 2021. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samokształcenie , Strategie uczenia się , Trening pamięci , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-12 

 

 

Thomas Alva Edison, naukowiec i wynalazca, twierdził, że geniusz to 1% natchnienia i 99% mozołu. To przede 

wszystkim wiedza i praca, a nie sam talent. Nic nie jest dane na zawsze z góry, wszystkiego można się nauczyć. 

Ale jak uczyć się skutecznie, zdobywając nowe umiejętności i wzbogacając swoje życie osobiste? Czytając tę 

książkę, poznasz najlepsze metody uczenia się i techniki, które je wspomagają: mnemotechniki, notowanie nieli-

nearne (mapy pojęć i mapy myśli), aktywne powtarzanie, szybkie czytanie, przyswajanie wiedzy w stanie relaksu, 

a także zrozumiesz potęgę samokształcenia.  

 

 

 199. Inaczej o wierze w siebie / Andrzej Moszczyński.- Gdańsk ; [Warszawa] : 

Andrew Moszczynski Group sp. z o.o., 2021. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej skuteczności , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 
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Nie ma potężniejszej siły popychającej człowieka do czynu niż wiara w siebie, czyli głębokie przekonanie, że to, 

co robimy lub zamierzamy zrobić, w końcu przyniesie spodziewany efekt. Nie daje ona gwarancji sukcesu, ale bez 

niej żaden sukces nie jest możliwy. Skąd wyrasta wiara w siebie i czym się rożni od poczucia własnej wartości? 

Dlaczego wiara nie jest sprzeczna z wiedzą, lecz się na niej wspiera? Jak znajdować pasję i tworzyć własną wizję 

życia? Jak dzięki wierze w siebie pokonywać przeszkody, które stawia przed nami życie? Czego uczą nas przy-

kłady ludzi, którzy nigdy nie utracili wiary? O tym wszystkim przeczytasz w środku.  

 

 

 200. Indie Spółka z o.o. / Joanna Irzabek.- Warszawa : Imprint - Dom Wydawniczy 

PWN, 2014. 

(Bieguny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5)  

Nowości:  2022-12 

 

 

Przedsiębiorczy i ambitny, aspirujący do statusu superpotęgi. Skorumpowany i zachłanny, żądny zasobów i ziemi. 

Naród zaklinaczy węży, który przepoczwarza się w zaklinaczy komputerowych myszek. Indie XXI wieku są kra-

jem wielkich ambicji i groźnych frustracji. Stara cywilizacja odradza się w nowym wcieleniu, by przeżyć swój 

„pozłacany wiek”. To ta sama dziecięca choroba, przez którą musiało przejść USA, zanim stało się supermoca-

rstwem. Jej symptomy są podobne: drapieżna industrializacja, masy migrantów napierające na wielkie miasta, 

skandale korupcyjne i upadek autorytetu starych elit. Rośnie już nowa wielkomiejska klasa średnia. Na razie liczy 

tyle, ile niecałe pół Europy, ale za dziesięć lat sześćset milionów nowych konsumentów ruszy po wyższy standard 

życia. Teraz przeciętny Hindus to łaknący dobrobytu człowiek na dorobku. Jego aspiracje i marzenia sięgają               

o wiele dalej niż rodzinne opłotki i odwieczne tradycje. O czym marzy? Co robi z pieniędzmi? Czy jest religijny? 

Kto jest jego idolem, a kto wrogiem? Ile kosztuje jego sukces? Autorka portretuje indyjskich Kowalskich i Obu-

rzonych, ambitnych yuppies i niedotykalnych, którzy stali się milionerami, nacjonalistów wierzących w telepatię            

i żarliwych ekofundamentalistów. Pokazuje Hindusów, którzy biorą udział w epokowych przemianach (a bywa, że 

są ich sprawcami), i tych, którzy się im opierają (choć czasem czują się rozdarci między tradycją a nowocze-

snością).  

 

 

 201. Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski / 

redakcja naukowa Mirosław Banasik.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne , Cyberterroryzm , Dezinformacja , Polityka zagraniczna , Służby 

specjalne , Walka informacyjna , Wojna hybrydowa , Chiny , Polska , Rosja , 

Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-004.7  

Nowości:  2022-12 

 

W monografii zaprezentowana została problematyka wykorzystania przez państwo, głównie Federację Rosyjską, 

informacji w wymiarze międzynarodowym. Dokonano w niej identyfikacji procesu pozyskiwania informacji oraz 

oceny wpływu prowadzonej przez Federację Rosyjską wojny informacyjnej na bezpieczeństwo międzynarodowe            

i wybranych państw europejskich, a także czynników warunkujących osiąganie dominacji w sferze informacyjnej. 

W monografii wyjaśnia się, w jaki sposób informacja może być narzędziem stosowanym do osiągania celów ry-

walizacji międzynarodowej. 
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 202. Innowacje w opakowaniach żywności i napojów : rynki, materiały, technologie 

/ redakcja naukowa Neil Farmer ; [tłumacz: WITKOM Witold Sikorski, Maciej 

Baranowski].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Opakowania , Przemysł , Zastosowanie i 

wykorzystanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-663/664 

Nowości:  2022-12 

 

To książka dla osób poszukujących nisz w innowacyjnej działalności gospodarczej i naukowej. Na podstawie 

analizy informacji zamieszczonych w publikacji można wyrobić sobie opinię o kierunku, w którym idzie światowa 

gospodarka w zakresie opakowań żywności i innych łatwo zbywalnych produktów, oraz jak wielki i rozwojowy 

jest to rynek w poszczególnych regionach. 

 

 

 203. Instagram bez filtra / Sarah Frier ; przekład: Jarosław Irzykowski.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Influencerzy , Instagram , Przejęcie 

przedsiębiorstwa , Rzeczywistość wirtualna , Start-up , Dolina Krzemowa (Stany 

Zjednoczone) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-07  

Nowości:  2022-12 

 

Sarah Frier, czy pamiętasz jeszcze czasy sprzed powstania Instagrama i publikowania zdjęć w obrębie tego 

serwisu społecznościowego? Miało to miejsce stosunkowo niedawno, bo przed 2010 rokiem. Jak to się stało, że 

powstał Instagram? Jak jego twórcy walczyli o swoje miejsce w social mediach? O tym wszystkim przeczytasz             

w książce Instagram bez filtra, napisanej przez Sarah Frier. Krótka historia Instagrama. W 2010 roku Kevin 

Systrom wraz z Mikiem Kriegerem uruchomili wspólnymi siłami fotograficzny serwis społecznościowy, który 

połączony był z prostą w obsłudze aplikacją mobilną. Nie minęło dużo czasu, a Instagram cieszył się już ogromną 

popularnością, wspieraną przez celebrytów entuzjastycznie podchodzących do perspektywy dzielenia się z fanami 

swoim życiem w ramach tej platformy. Być może orientujesz się, że już po dwóch latach od uruchomienia 

Instagrama został on przejęty przez giganta sfery social mediów, Facebook, za – bagatela – miliard dolarów. 

Wówczas w firmie zatrudnionych było zaledwie 13 osób. Tajemnice funkcjonowania Instagrama. Jak to się stało, 

że idealistyczne podejście twórców Instagrama zaowocowało stworzeniem takiego popularnego serwisu? W jaki 

sposób z obecności na Instagramie korzystają celebryci i tzw. influencerzy? Sarah Frier w swojej książce Insta-

gram bez filtra odsłania po kolei tajemnice funkcjonowania tego serwisu. Dowiedz się, jak wygląda uruchomienie 

startupu w słynnej Dolinie Krzemowej i poznaj zasady funkcjonowania usług, turystyki i handlu w ramach 

Instagrama. To książka, która pomoże Ci zrozumieć fenomen tego serwisu.  

 

 204. Instrumenty finansowe : wycena, ewidencja, sprawozdawczość / Monika 

Szczerbak, Ryszard Waśkiewicz, Agnieszka Wikarczyk.- Stan prawny na dzień 30 

października 2020 roku.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Instrumenty finansowe , Rachunkowość , Sprawozdawczość 

finansowa , Wycena , Polska , Materiały pomocnicze , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-657  

Nowości:  2022-12 
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Książka obejmuje zaprezentowanie - na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (ogólnych i szczegóło-

wych) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawo-

zdawczości Finansowej (MSSF) - zasad klasyfikowania instrumentów finansowych, sposobów określania ich war-

tości, prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych, wykorzystania instrumentów finansowych w rachunko-

wości zabezpieczeń, a także sposobów ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu fina-

nsowym podmiotu gospodarczego. 

 

 

 205. Inteligencja emocjonalna w działaniu : jak korzystać z inteligencji emocjonalnej 

na co dzień / Justin Bariso ; przełożył Aleksander Gomola.- Wydanie 1. (dodruk).- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inteligencja emocjonalna , Relacje międzyludzkie , 

Samorealizacja , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

W dzisiejszych czasach wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej, czyli EQ, jest nam potrzebny jak nigdy wcześniej. 

Dzięki tej książce nauczysz się korzystać z inteligencji emocjonalnej w kontaktach z bliskimi, ze współpracow-

nikami i w innych relacjach. Dowiesz się m.in., jak utarte myśli i nawyki wpływają na emocje, jak inni ludzie 

mogą wykorzystywać twoje uczucia, by tobą manipulować, i jak się przed tym bronić. Znajdziesz tu także zestaw 

praktycznych narzędzi i ćwiczeń, które pomogą ci zostawić za sobą dawne urazy i stać się w pełni sobą.  

 

 

 206. Inteligentny inwestor : najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym / 

Benjamin Graham ; wprowadzenie i appendixy Warren Buffett ; wstęp i aktualizujące 

komentarze Jason Zweig ; przekład Dariusz Bakalarz, Radosław Madejski.- Warszawa 

: Studio Emka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Giełda papierów wartościowych , Inwestycje , Papiery 

wartościowe , Rynek kapitałowy , Rynek finansowy , Spekulacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336.76  

Nowości:  2022-12 

 

Ta książka to jedna z podstawowych pozycji jakie należy przeczytać zanim zacznie się inwestować, jest również 

przydatna dla studentów. Graham jest postrzegany jako guru doradców inwestycyjnych, a jego przemyślenia są 

uaktualnione komentarzami współczesnych praktyków i zilustrowane współczesnymi przykładami. Książka jest 

napisana przystępnym językiem, więc mogą się z nią zapoznać nawet początkujący inwestorzy. 

 

 

 207. Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech / Nelly 

Daszkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internacjonalizacja przedsiębiorstw , Przemysły wysokiej 

techniki , Monografia 

Sygnatura:  WG-33  

Nowości:  2022-12 
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Publikacja jest monografią naukową, zawierającą całościowe ujęcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw          

z branż wysokich technologii. Książka może być inspiracją dla naukowców, badaczy i doktorantów do prowadze-

nia dalszych badań. Może być również polecana jako literatura uzupełniająca studentom kierunków ekonomicz-

nych i zarządzania, zgłębiającym zagadnienia związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw, wysokimi technolo-

giami i innowacyjnością. 

 

 

 208. Inżynierowie Niepodległej / Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dybowski, Benedykt (1833-1930) , Jankowski, Michał 

(1842-1912) , Kierbedź, Stanisław (1810-1899) , Koziełł-Poklewski, Alfons (1809-

1890) , Piekarski, Edward (1858-1934) , Szymanowska, Maria (1789-1831) , 

Zglenicki, Witold (1850-1904) , Inżynierowie , Językoznawcy , Muzycy polscy , 

Polacy , Pracownicy naukowi , Przedsiębiorcy , Przyrodnicy , Sufrażystki , Zesłańcy 

, Rosja , Syberia (Rosja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

           Nowości:  2022-12 

 

11 listopada 1918 roku Polska po ponad stu latach niewoli powróciła na mapę polityczną Europy. Zazwyczaj pod-

kreśla sie trud znanych polityków, dowódców i żołnierzy, którzy walczyli na różnych polach bitew I wojny świa-

towej. Często nie pamięta się jednak o wszystkich tych którzy dzięki swej aktywności i zaradności przez cały 

okres zaborów przyczynili się do rozwoju polskich ziem: kulturalnego, społecznego czy gospodarczego, którzy              

0 nawet jeśli dożyli niepodległej Polski - byli jej prawdziwymi inżynierami. Kim byli bohaterowie tej książki - 

inżynierowi Niepodległej? W XIX i na początku XX wieku wielu Polaków trafiło w głąb Carstwa Rosyjskiego:             

w efekcie poboru do wojska, jako zesłańcy skazani za udział w powstaniach lub za działalność polityczną. Inni 

prowadzili badania, wyjeżdżali do szkół, jako urzędnicy otrzymywali zatrudnienia w najdalszych regionach impe-

rium, rozwijali też swoją działalność gospodarczą. Na początku I wojny światowej na Wschód ruszyły całe masy 

bieżeńców uciekających przez Niemcami. Wielu z nich, mimo skrajnie trudnych warunków umiało na rosyjskiej 

ziemi ze skazańca przeistoczyć się w cenionego naukowca czy podróżnika lub z biednego studenta petersburskiej 

uczelni - w głównego konstruktora mostów. Rosły fortuny polskich przedsiębiorców i zdolnych zarządców, którzy 

imali się różnych zajęć. I to dzięki nim możliwe było zbudowanie w 1918 roku niepodległego państwa.  

 

 

 209. Jak być dobrym dla siebie : życie bez presji otoczenia, przygnębienia i 

poczucia winy / Kristin Neff ; [tłumaczenie: Krzysztof Sołowiej].- Wydanie II, 

dodruk.- Białystok : Studio Astropsychologii, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Techniki samopomocy , 

Współczucie wobec samego siebie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

Autorka pokaże Ci, jak przestać stale porównywać się z innymi ludźmi i dzięki odpowiedniemu podejściu pozbyć 

się kompleksów, które nie pozwalają Ci w pełni cieszyć się życiem. Dokładnie opracowane plany działania ułat-

wią Ci radzenie sobie z każdą trudną emocjonalnie sytuacją, bez znaczenia czy będzie chodziło o zrzucenie kilo-

gramów czy problemy rodzicielskie. Proste ćwiczenia nie tylko pokażą Ci jak cieszyć się drobnych sukcesów, ale 

przede wszystkim nauczą akceptować swoje ograniczenia i słabości. Pokochaj siebie, a szczęście i pozytywna 

energia będą towarzyszyły Ci każdego dnia, niezależnie od sytuacji.  
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210. Jak być szczęśliwym / [zespół autorski: Andrew Moszczynski ; Institute LLC].- 

Gdańsk : Andrew Moszczynski Group sp. z o.o., copyright 2020. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Szczęście , Techniki samopomocy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

Prezentowany wykład zabiera słuchacza w fascynującą podróż. Celem jest zdefiniowanie własnego pojęcia szczę-

ścia. To podstawa, na której można dokonać takich zmian w swoim życiu, aby odczuwać satysfakcję we wszys-

tkich jego sferach: osobistej, rodzinnej i zawodowej. Różnimy się od siebie, więc trudno wymagać, żebyśmy tak 

samo rozumieli szczęście. Ponieważ jest to pojęcie abstrakcyjne i bardzo pojemne, każdy dla własnych potrzeb 

powinien się zastanowić, co musiałby osiągnąć, żeby móc powiedzieć: jestem szczęśliwy. Zazwyczaj wiąże się to 

z zaspokojeniem potrzeb w różnych sferach życia. Warto więc te potrzeby sobie uzmysłowić i nazwać. Ten pier-

wszy krok jest bardzo ważny, bo porządkuje nasze myślenie o szczęściu i pozwala wyobrazić sobie przyszłość           

w kształcie, który najbardziej nam odpowiada, a potem zająć się wypełnieniem tego kształtu szczegółami. Szczęś-

cie nie jest cudem ani przypadkiem. O swoim szczęściu w znaczniej mierze możemy decydować sami, wykorzy-

stajmy więc tę szansę.  

 

 

211. Jak inwestować i pomnażać oszczędności? / Maciej Samcik.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Edgard, 2014. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwestycje , Rynek finansowy , Poradniki 

Sygnatura:  WG-336.76  

Nowości:  2022-12 

 

 

Poznaj rady doświadczonego dziennikarza i inwestora. Maciej Samcik przeprowadzi Cię przez labirynt różnych 

metod inwestowania i uchroni przed popełnieniem kosztownych błędów. Poznasz zalety i wady lokat bankowych, 

obligacji skarbowych czy polis ubezpieczeniowych, a także szerokie możliwości inwestycji alternatywnych, np.            

w nieruchomości, sztukę czy złoto. Zrozumiesz zasady działania giełdy oraz mechanizmy funkcjonowania rynków 

międzynarodowych. Dowiesz się, jak ostatnie zmiany w OFE wpłyną na twoją emeryturę. Wydanie zostało roz-

szerzone i uaktualnione zgodnie z realiami rynkowymi oraz stanem prawnym na 2014 r.  

 

212. Jak pisać prace dyplomowe z psychologii : rady nie tylko dla psychologów / 

Wojciech Kulesza, Dariusz Doliński.- Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca dyplomowa , Psychologia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2022-12 
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Gdy kończyliśmy pracę nad tym poradnikiem, cztery nasze artykuły znajdowały się w recenzji (w zachodnich 

czasopismach: psychologicznych, medycznych, marketingowych), cztery kolejne pisaliśmy, przygotowywaliśmy 

trzy granty, prowadziliśmy międzynarodowe badania stanowiące podstawę kilku następnych prac, a kilka szkiców 

opartych na już policzonych danych czekało na dokończenie. Kiedy zaczynaliśmy przygodę z pisaniem, takie tem-

po było nie do wyobrażenia, gdyż przygotowanie nawet polskiego tekstu wymagało co najmniej 12 miesięcy. 

Napisaliśmy więc poradnik, który kiedyś, na początku naszej drogi, sami chcielibyśmy przeczytać. I podpowia-

damy w nim, jak zacząć swoją przygodę z pisaniem. Ufamy, że dzięki niemu droga od „kiedyś” do „dzisiaj” nie 

zajmie Czytelnikowi tyle czasu, co nam: kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Praca dyplomowa powinna być zrozu-

miała nie tylko dla autora, lecz także – i przede wszystkim – dla czytelnika. Wojciech Kulesza i Dariusz Doliński 

piszą, w jaki sposób pracować nad pisaniem pracy dyplomowej, aby to osiągnąć. Jak powiadają: „Łatwo jest pisać 

trudno. Trudno jest pisać łatwo”. I pokazują, jak pisać tekst łatwy dla czytelnika. - Bogdan Wojciszke    

 

 

 213. Jak pomóc nastolatkom : w walce ze stresem, lękiem i depresją / Roy Petitfils ; 

przekład: Laura Bigaj.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2021. 

(Wychowanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Duchowość katolicka , Nastolatki , Osoby z 

zaburzeniami psychicznymi , Stres , Zaburzenia psychiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2022-12 

 

Wsłuchaj się w problemy nastolatka i dowiedz się, jak go wspierać w zmaganiu z nimi! Jakie objawy mogą suge-

rować, że nastolatek cierpi z powodu depresji, nadmiernego lęku, uzależnienia lub zaburzeń odżywiania? Jak roz-

mawiać z młodymi ludźmi, by naprawdę ich zrozumieć i przekonać do przyjęcia pomocy? Na te i wiele innych 

niezwykle ważnych pytań odpowiedzi daje Roy Petifils, terapeuta specjalizujący się w pracy z młodzieżą w wieku 

14-20 lat. Swoją książkę kieruje zarówno do rodziców niepokojących się o swoje dzieci, jak i do nauczycieli oraz 

wychowawców, którzy powinni umieć zauważyć różnego rodzaju problemy swych podopiecznych i właściwie na 

nie zareagować. Dzięki cennym radom Roya Petifilsa wszyscy mający kontakt z nastolatkami mogą poznać: - 

zjawiska psychologiczne towarzyszące procesowi dojrzewania; - metody skutecznej komunikacji z nastolatkiem; - 

najczęstsze przyczyny zaburzeń psychicznych wśród nastolatków; - sposoby wspierania nastolatków w najtrudnie-

jszych chwilach; - niepokojące objawy i zachowania, które wymagają konsultacji specjalistycznej; - zasady wła-

ściwego doboru specjalistów.  

 

 

 214. Jak przeprogramować swój mózg : przejmij kontrolę nad umysłem i przełam 

negatywne wzorce / dr Joe Dispenza ; [tłumaczenie: Juliusz Poznański ; ilustracje: 

Lariss Hise Henoch].- Wydanie 1 - dodruk.- Białystok : Studio Astropsychologii, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontemplacja , Kontrola emocjonalna , Mózg , Pamięć , 

Schematy poznawcze , Stres , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Dr Joe Dispenza spędził dziesięciolecia badając ludzki umysł - jak działa, w jaki sposób przechowuje informacje             

i dlaczego powtarza te same wzorce zachowań. W tej książce, która jest jego pierwszą publikacją, opisuje, jak 

ewoluuje mózg - ucząc się  nowych  umiejętności,  rozwijając  zdolność  koncentracji, a  nawet  uzdrawiając  ciało 
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i psychikę. Dzięki tej książce w końcu przejmiesz kontrolę nad swoim umysłem i przeprogramujesz podświa-

domość. Dowiesz się w jaki sposób twoje myśli uruchamiają reakcje chemiczne, odpowiedzialne za uzależnienie 

od wzorców, uczuć i emocji. Wykorzystując oparte na neuronauce terapie, takie jak ćwiczenia mentalne czy me-

dytacje, przełamiesz złe nawyki i przeprogramujesz mózg na te pozytywne. Już nic nie powstrzyma cię przed 

rozwojem osobistym i szczęściem. Rozwiń swój mózg i zrób pierwszy krok w kierunku prawdziwej ewolucji!  

 

 

 215. Jak przeżyć koniec świata : plan na niepewne czasy / James Wesley Rawles ; z 

angielskiego przełożyli Rafał "Rufus" Wierzbicki i Tomasz Jurewicz.- Warszawa : 

Kompania Mediowa, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koniec świata , Sztuka przetrwania , Poradnik 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pandemia. Atak terrorystyczny. Katastrofa naturalna. Globalne załamanie finansowe. Czasem wystarczy jedno 

wydarzenie, aby odwrócić nasz świat do góry nogami. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy damy radę stawić 

czoła niespodziewanym problemom: od ogromnego bezrobocia, drastycznego spadku wartości pieniądza, niedo-

boru żywności po odcięcie dostaw energii lub wody? Na ile pomoże nam w tym rząd, a na ile będziemy musieli 

liczyć tylko na siebie? Ta książka przygotuje Cię na największe katastrofy. Przybliży też sposoby na to, jak zabez-

pieczyć się przed ich skutkami. James Rawles, były oficer wywiadu armii Stanów Zjednoczonych i założyciel 

SurvivalBlog.com, w "Jak przeżyć koniec świata”, wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć, aby chronić siebie               

i swoją rodzinę w najtrudniejszych sytuacjach. Rawles dzieli się taktykami i technikami przetrwania na własną 

rękę. Bardzo konkretnie podpowiada ile jedzenia powinniśmy zabezpieczyć w domu, jak filtrować wodę deszczo-

wą oraz jak chronić własne pieniądze. Przeczytaj i przygotuj się na Koniec Świata jaki znamy.  

 

 

 216. Jak przeżyć w starożytnej Grecji / Robert Garland ; przełożył Jan Szkudliński.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hellenizm , Kultura klasyczna , Obyczaje i zwyczaje , Rytuały 

i ceremonie , Życie codzienne , Ateny (Grecja) , Starożytna Grecja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Podróż do Grecji inna niż wszystkie! Poczytaj o Grecji, jakiej z pewnością nie znasz - ten fascynujący przewodnik 

podróżnika w czasie przeniesie Cię prosto do Aten z 420 roku p.n.e.! Daj się zaskoczyć antycznej przygodzie               

i odkryj to, co musiałbyś wiedzieć, aby przetrwać choć jeden dzień w krainie igrzysk i demokracji. Jaki widok roz-

postarłby się przed Tobą? Jak zachowywaliby się ludzie, co myśleli i w co wierzyli? Gdzie byś mieszkał i co jadł? 

Na jaką pomoc mógłbyś liczyć podczas choroby? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziesz w tej wciągającej 

kompilacji poradnika i przewodnika przetrwania, który zanurzy Cię w starożytnej społeczności, wyjaśni wiele pro-

blemów i nieoczekiwanych zdarzeń, z którymi musiałbyś się zmierzyć, gdybyś zamieszkał pod dawnym Akro-

polem.  
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 217. Jak przeżyć w starożytnym Egipcie / Charlotte Booth ; przełożył Maciej 

Miłkowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , Starożytny Egipt , 

Teby (Egipt ; miasto dawne) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Starożytne Teby są wyraźnie przedzielone Nilem: żywi zajmują wschodni brzeg, a martwi - zachodni. W małym, 

czteropokojowych domach o powierzchni czterdziestu metrów kwadratowych żyje nawet dwanaście osób. Mało 

tego - większość osób ma w domu jeszcze osobne kapliczki. Jednak wybór różnych rodzajów chleba jest niemal 

tak bogaty, jak współcześnie a kobiety i mężczyźni  używają na co dzień wielu wykwintnych kosmetyków. Staro-

żytny Egipt fascynuje od wielu lat. Nie tylko za sprawą monumentalnych piramid, ale dzięki swoim hieroglifom. 

Z tej książki dowiecie się jak wyglądało życie zwykłych ludzi w kraju nad Nilem: w co wierzyli, gdzie zrobili 

zakupy, co jedli, na co mogli zachorować i jak chowali zmarłych.  

 

 

218. Jak przeżyć w starożytnym Rzymie / L. J. Trafford ; przełożyła Monika 

Skowron.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , Starożytny Rzym , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Ile trzeba było mieć denarów, aby przetrwać w starożytnym Rzymie? Gdyby podróż w czasie stała się możliwa,            

a celem tej podróży było Wieczne Miasto, to książka L.J. Trafford byłaby najlepszym przewodnikiem i towa-

rzyszem w tej antycznej przygodzie! Z niej dowiesz się wszystkiego o zachowaniach, zwyczajach i codziennych 

rytuałach starożytnych Rzymian. Co wówczas jedzono? Gdzie obcinano włosy, gdzie leczono, a gdzie się szło                

w wypadku napaści na ulicy? Prezentowana przez autorkę wizja historii starożytnej pokazuje, jak radzić sobie             

z wieloma problemami i nowymi doświadczeniami, z którymi możesz się zmierzyć, wędrując po tym olbrzymim            

i pełnym tajemnic mieście. Oprócz tego dowiesz się, że: chata Remusa i Romulusa po 800 latach nadal stała,               

w czasach republiki tylko w jednym roku Rzymianie nie prowadzili wojen, Juliusz Cezar utrzymywał, że pochodzi 

od bogini Wenus, cesarz Neron trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu, pewien wyzwoleniec był posiadaczem 

przeszło czterech tysięcy niewolników, za bycie singlem czy singielką trzeba było płacić podatek, …i wiele, wiele 

innych!  

 

 219. Jak rozumieć, nazywać i regulować swoje emocje / Olga Daliga.- Warszawa : 

Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dystans do siebie , Emocje podstawowe , Inteligencja 

emocjonalna , Rozwój emocjonalny , Regulacja emocji , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 
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O emocjach mówi się dużo i często. Większość osób ma trudności w rozpoznawaniu i regulowaniu emocji. Czują 

się przytłoczeni i zalewani uczuciami albo przeciwnie, deklarują, że nie czują nic. Autorka, psycholożka i media-

torka, podejmuje w książce poniższe zagadnienia: funkcjonowanie mózgu i biologiczne uwarunkowania związane 

z tworzeniem się emocji ; kształtowanie się emocji w procesie rozwoju dziecka i nastolatka ; wpływ procesów wy-

chowawczych na emocje rozpoznawanie swoich emocji (duża grupa osób ma trudności w ich nazywaniu) ;  

sposoby radzenia sobie z poszczególnymi trudnymi emocjami (strach i lęk, bezsilność, złość) ; rozumienie swoich 

uczuć - odróżnianie zakochania, miłości, związania sposoby radzenia sobie z sytuacjami, które są efektem naszych 

trudności emocjonalnych ; postępowanie wobec zachowań innych osób wywołujących silne emocje czyli np. nau-

ka stawiania granic, ale także udzielanie wsparcia, rozmowa ; związek emocji z ciałem ; zdrowe wyrażania emocji 

; rozwiązywanie kryzysów emocjonalnych. W publikacji znalazło się sporo praktycznych zadań i ćwiczeń, które 

pozwalają zapoznać się z materiałem poprzez doświadczanie. Autorka przytacza również historie pacjentów oraz 

przykłady z własnego życia, co pozwala zobrazować przedstawiany problem.  

 

 

 220. Jak rozwinąć poczucie własnej wartości / [zespół autorski: Andrew 

Moszczynski ; Institute LLC].- Gdańsk ; [Warszawa] : Andrew Moszczynski Group 

sp. z o.o., copyright 2020. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

Jak rozwinąć poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości daje siłę wewnętrzną i spokój ducha ważne            

w podejmowaniu trudnych decyzji oraz utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych. Wykład zawiera opisy 

wielu skutecznych narzędzi pozwalających uniezależnić się od innych, poprawić poziom samoakceptacji i rozwi-

nąć odwagę przydatną w dążeniu do celu. Czym jest poczucie własnej wartości? To wewnętrzne przekonanie o nas 

samych. Jego miejsce znajduje się w przestrzeni pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: zakompleksieniem 

a zadufaniem. Stabilne poczucie własnej wartości wzmacnia nasze działania na drodze do osiągnięcia życiowej 

satysfakcji. Powinniśmy o nie zadbać, ponieważ łatwo ulega obniżeniu w wyniku chwilowych niepowodzeń lub 

niespodziewanych trudności. Metody wpływania na samoocenę proponowane w wykładzie mogą mieć działanie 

oczyszczające. Ich stosowanie może także wpłynąć na wzrost motywacji i wzmocnić pozytywne myślenie o włas-

nych możliwościach, wyglądzie i cechach osobowości.  

 

 

 221. Jak się zostaje albinosem : wojna w Afganistanie oczami sowieckiego żołnierza 

1979-1981 / Zigmas Stankus ; z litewskiego przełożył Jan Sienkiewicz.- Warszawa : 

Ośrodek Karta, 2021. 

(Świadectwa. Polska XX Wiek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stankus, Zigmas (1960-2019) , Armia Radziecka , Wojna w 

Afganistanie (1979-1989) , Żołnierze , Afganistan , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2022-12 

 

Zigmas Stankus walczył w Afganistanie półtora roku. Ocierał się o śmierć i sam ją zadawał. Pisze o tym, co wi-

dział i czego doświadczył, nie kryje swoich wad, przyznaje się do strachu i słabości. Jego wspomnienia to potę-

pienie niesprawiedliwej wojny i gloryfikacja zahartowanej w walkach przyjaźni prostych sowieckich żołnierzy – 

nieważne, jakiej narodowości.  
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 222. Jak słuchać, kiedy Bóg mówi : przewodnik dla współczesnych katolików / Mitch 

Pacwa SJ ; przełożyła Dominika Krupińska.- Wydanie I.- Kraków : Wydawnictwo 

Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ignacy Loyola (święty ; 1491-1556). Ćwiczenia duchowe , 

Duchowość ignacjańska , Modlitwa , Rozeznawanie duchowe , Rozeznawanie duchów 

, Poradnik duchowy , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

Słuchaj słowa Bożego i żyj nim na co dzień! Współczesny świat – oparty na ciągłym pędzie i odarty z duchowości 

– nie pozwala nam wsłuchiwać się w kierowane do nas słowa Boga. Czy istnieje sposób, by to zmienić? Jak nau-

czyć się rozpoznawać głos Pana? Mitch Pacwa SJ opracował specjalny przewodnik dla współczesnych katolików, 

którzy chcą podążać za głosem Boga. Czerpiąc z Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli i przywołując odpo-

wiednie fragmenty Pisma Świętego oraz konkretne życiowe przykłady, autor pokazuje, na czym polegają rozez-

nawanie i modlitwa Słowem. Daje czytelnikom wskazówki, jak walczyć z rozproszeniami w codziennym modli-

tewnym spotkaniu z Bogiem.  

 

 

 223. Jak stać się mężczyzną : odkryj w sobie pewność siebie, siłę i odwagę 

wojownika / Jason M. Craig ; przekład: Marek Król.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzałość psychiczna , Duchowość katolicka , Inicjacja , 

Męskość , Mężczyzna , Rozwój tożsamości , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-12 

 

Tę książkę powinien przeczytać każdy mężczyzna! Jak odkryć swoją męską tożsamość? Jak przestać być wreszcie 

chłopcem, a stać się dojrzałym mężczyzną? Jak ukształtować młodych chłopaków, aby w przyszłości byli odpo-

wiedzialnymi mężami i ojcami, a także by potrafili prowadzić innych mężczyzn? Jason M. Craig napisał inspi-

rującą książkę, która - łącząc dobrze udokumentowane badania naukowe, Pismo Święte i praktyczne przykłady              

z życia - zajmuje się procesem przejścia od chłopięctwa do dojrzałem męskości. Autor wskazuje na ważną rolę, 

jaką w tym procesie odgrywają: ojcowskie przywództwo, inicjacja w męskość, dyscyplina oraz rytuały. Dzieli się 

doświadczeniami, dzięki którym sam stał się mężczyzną, i podpowiada, co trzeba zrobić, aby odnaleźć w sobie ta-

ką męskość, jakiej oczekuje od nas Bóg.  Pasjonująca lektura dla mężczyzny, który chce odkryć swoją prawdziwą 

tożsamość!  

 

 

 224. Jak stać się odważnym / [zespół autorski: Andrew Moszczynski ; Institute 

LLC].- Gdańsk ; [Warszawa] : Andrew Moszczynski Group sp. z o.o., copyright 

2020. 

(Inspirujący poradnik / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odwaga , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 
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Jak stać się odważnym? Czym jest odwaga w dzisiejszych czasach? Jakie ma funkcje poza zaspokajaniem po-

trzeby bezpieczeństwa? Co zrobić, by ułatwiała podejmowanie ambitnych wyzwań i wspomagała realizację pla-

nów? Skąd czerpać jej zasoby? Jak dbać o jej właściwy poziom, czyli zarówno chronić się przed rezygnacją               

z marzeń z powodu braku odwagi, jak i nie działać brawurowo wskutek jej nadmiaru? Odwaga potrzebna jest 

każdemu. Także i Tobie, jeśli chcesz, by Twoje życie było satysfakcjonujące. To wewnętrzna siła, która pozwoli 

Ci iść własną drogą i realizować niestandardowe projekty. Rozwiń więc w sobie odwagę i zapanuj nad lękami, 

które mają źródło w Twoim umyśle. Sposoby prowadzące do tego celu odkryjesz, zapoznając się z wykładem. Jak 

stać się odważnym.  

 

 

 225. Jak uwolnić się od kompulsywnego objadania się : naukowy plan pokonania 

bulimii i eliminacji zaburzeń odżywiania / Kathryn Hansen ; [tłumaczenie: Anna 

Polaków].- Białystok : Vital, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bulimia , Kompulsywne objadanie się , Kontrola 

emocjonalna , Odżywianie , Osoby z bulimią , Samoleczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

Książka jest kontynuacją światowego bestsellera "Kompulsywne objadanie się". Autorka ujawnia w niej skuteczną 

metodę, która, w oparciu o neuronaukę i moc własnego mózgu, pozwala samodzielnie pokonać bulimię i uwolnić 

sie od zaburzeń odżywiania. Oferuje swój autorski plan wyzdrowienia, jako jedną z alternatyw dla terapii i progra-

mów leczenia związanych z zaburzeniami odżywiania. Uświadamia, że przy kompulsywnym objadaniu się powrót 

do zdrowia nie musi być skomplikowany. Swoim przykładem udowadnia, że całkowite wyzdrowienie jest możli-

we. Dzięki tej książce odkryjesz metodę, która opiera się na dwóch celach - odrzuceniu pojawiających się pokus              

i dopasowaniu odpowiedniego do Twoich potrzeb sposobu odżywiania. Z jej pomocą poradzisz sobie z wieloma 

problemami dotyczącymi zasad odżywiania, porzucisz wszelkie diety oraz nauczysz się kontrolować swoją wagę, 

a przede wszystkim rozpoznawać uczucie głodu i sytości.  

 

 

 226. Jak wychować rapera : bezradnik / Marcin Matczak.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak , 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mata (raper) , Matczak, Marcin (1976- ) , Metody 

wychowawcze , Ojcowie i synowie , Postawy , Prawnicy , Rap , Raperzy polscy , 

Światopogląd , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2022-12 

 

Opowieść Taty Maty. O relacji ojca z synem, patodemokracji i potrzebie rebelii. Wychowujemy nasze dzieci do 

posłuszeństwa, a zapominamy wychowywać je do buntu. Tymczasem porządny człowiek, a co za tym idzie – do-

bry obywatel, musi wykształcić w sobie zdolność do rebelii, jeśli okoliczności tego wymagają. Dlatego też w ksią-

żce tej opowiadam historię o chłopaku wychowywanym do posłuszeństwa, który potrafił się zbuntować. Chcę 

pokazać moralną doniosłość nieposłuszeństwa jako cechy obywatela – a więc każdego z nas, bo wszyscy żyjemy 

w społeczeństwie i żaden człowiek nie jest samoistną wyspą. Ostatecznie książka o tym, jak wychować rapera, jest 

o tym, jak wychować obywatela. Ma mieć dzikie serce i empatię, wrażliwość i siłę. Ma być odważny i mówić 

prawdę, nawet jeśli głos mu drży. To także książka o relacji ojca z synem, który się usamodzielnia  i  idzie  własną 
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drogą. Na tej drodze otrzymuje pełne wsparcie, choć jego wybory są inne niż wybory ojca. Ale czy na pewno in-

ne? Może jednak niedaleko pada raper od profesora prawa?  

 

 

 227. Jak wykryć psychopatę? : rozpoznaj sygnały ostrzegawcze i uciekaj! / Dag 

Øyvind Engen Nilsen ; przekład Milena Skoczko-Nakielska.- Sopot : Smak Słowa, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychopaci , Psychopatia , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

SĄ WSZĘDZIE. Psychopatę możesz spotkać w miejscu pracy, wśród znajomych i w najbliższej rodzinie. Psycho-

pata potrafi wzbudzić zaufanie i być czarujący, ale jego jedynym celem, który uświęca wszystkie środki, jest wła-

dza. Ten, kto da się omamić, zostanie zmanipulowany i wykorzystany do tego stopnia, że może minąć wiele lat, 

zanim znów stanie się sobą. Ta książka daje ci wiedzę niezbędną do tego, by dostrzec sygnały ostrzegawcze                 

i przerwać tę grę. "Jak wykryć psychopatę" napisał psycholog Dag Øyvind Engen Nilsen, psycholog wykładający 

metodologię testów psychologicznych na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU) i w Høyskolen 

Kristiania. Opracowany przez Nilsena test daje wgląd w to, czym psychopata różni się od innych ludzi. Książka 

zawiera również historie oparte na rzeczywistych zdarzeniach oraz porady, jak wyrwać się spod kontroli psycho-

paty.  

 

 

 228. Jak zarządzać sobą w czasie : od możliwości do rzeczywistości / Paulina 

Gajewska.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie czasem , Zarządzanie sobą , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Książka jest dedykowana każdej osobie, która pragnie zdobyć wiedzę na temat zarządzania swoim czasem. Syste-

matyzuje ona wiedzę z zakresu zarządzania czasem, ale też porusza zagadnienia motywacji, procesu decyzyjnego 

czy sukcesu.  

 

  

229. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi / Dale Carnegie ; konsultacja Dorothy 

Carnegie ; współpraca Arthur R. Pell ; [tłumaczenie Paweł Cichawa].- Wydanie 

poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Relacje międzyludzkie , 

Postawy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2022-12 
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Sekretem sukcesu tej książki jest jej prostota. Każda rada w niej zawarta wydaje nam się oczywista. Wiedza o ży-

ciu, człowiecza mądrość tkwi w naszej podświadomości. Sztuką jest wydobycie tej mądrości i zastosowanie               

w działaniu. Niewielu to potrafi. Carnegie tak. Po mistrzowsku. Jest prawie pewne, że studiując jego dzieło, kie-

rując się opisanymi w nim regułami odniesiesz sukces. Bo któż nie chciałby: - być człowiekiem nietuzinkowym, - 

mieć grono sprawdzonych przyjaciół i ludzkie zaufanie, - umieć zjednać sobie ludzi, - zyskać popularność, - być 

dobrym mówcą? Ta książka ułatwi ci swobodne poruszanie się w biznesie. Przyda się w życiu rodzinnym i towa-

rzyskim. Sprawdziła się w wielu krajach świata. Z całą pewnością i w Polsce zyskają wszyscy, którzy ją przeczy-

tają. Zawarte w niej reguły to nie tylko teoria. One działają magicznie. Wierz w to albo nie - ich stosowanie całko-

wicie odmieniło życie wielu osób.  

 

 

 230. Joga dla biegaczy : popraw siłę, mobilność i elastyczność oraz przyspiesz 

proces regeneracji po biegu / Christine Felstead ; [tłumaczenie: Marcin Masłowski].- 

Białystok : Vital, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Higiena psychiczna , Joga , Poradnik , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2022-12 

 

Joga to idealna aktywność regeneracyjna dla wszystkich biegaczy. Usuwa ból i napięcie w obciążonych mięś-

niach. Przywraca zakres ruchu, zmniejsza ryzyko kontuzji, eliminuje dokuczliwe bóle, skraca czas regeneracji po 

biegu, zwiększa siłę i elastyczność oraz poprawia codzienne nawyki dbania o prawidłową postawę. Dzięki temu 

praktycznemu poradnikowi odkryjesz unikalny program, który pomoże ci wzmocnić mięśnie oraz stawy kolanowe 

i skokowe, wyćwiczyć stabilizację bioder, poprawić krążenie krwi i ruchomość w stawach. Dodatkowo, poznasz 

plany ćwiczeń, dzięki którym zlikwidujesz przykurcze mięśni, zrelaksujesz się i wyciszysz. Autorka podpowiada, 

jak wprowadzić jogę do swojego treningu, by poprawić jakość oddechu, siłę, elastyczność, wytrzymałość, bystrość 

umysłu i ogólną sprawność sportową.  

 

 

 231. Kanał : co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami / Agnieszka 

Fiedorowicz.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie , Lekarze a pacjenci , Stomatolodzy , Stomatologia 

, Zęby , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Czy naprawdę wyposażenie gabinetu stomatologicznego może kosztować tyle, co willa pod Warszawą? Jak leczą 

dentyści gwiazd i z czym mierzą się stomatolodzy na wakacjach i podczas rodzinnych spotkań? O co walczą mię-

dzy sobą i z czego muszą tłumaczyć się pacjentom? Agnieszka Fiedorowicz, nagradzana dziennikarka, przepytuje 

doświadczonych lekarzy i początkujących studentów, zagląda do luksusowych klinik i szkolnych gabinetów. Spra-

wdza, jak wygląda polska dentofobia, ile kosztuje otwarcie własnego gabinetu i czy nasze dzieci są wciąż w euro-

pejskiej czołówce statystyk próchnicy. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego leczenie zębów 

„na NFZ” praktycznie stało się fikcją. Z opowieści lekarzy i pacjentów wyłuskuje mrożące krew historie – przypa-

dki błędów medycznych, pękających licówek i protez sklejanych domowymi sposobami. Dowiadujemy się też, jak  
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ogromny wpływ na nasze zdrowie ogólne ma stan uzębienia, jakie są najnowsze trendy w stomatologii i o co awa-

nturują się pacjenci. „Bo zęby leczył, leczy albo (jeśli ma szczęście) – dopiero będzie musiał leczyć każdy z nas. 

Nie znam osoby, która nie miałaby na ten temat czegoś do opowiedzenia. Mrożące krew w żyłach opisy nocnych 

poszukiwań lekarza, który na cito uwolni nas od potwornego bólu lewej górnej siódemki, poszukiwanie ortodonty 

dla dziecka na NFZ ciągnące się niczym norweska saga w odcinkach”.  

 

 

 232. Kapłanki czy kury? : historie kobiet, które z macierzyństwa uczyniły prawdziwą 

sztukę / Alina Petrowa-Wasilewicz.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość religijna , Katolicyzm , Kobieta , Macierzyństwo , 

Rodzina , Polska , Pubicystyka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

 

Strażniczki domowego ogniska. Siedem niesamowitych historii o siedmiu niezwykłych kobietach - znakomicie 

wykształconych, o nietypowych zainteresowaniach, z perspektywą wielkiej kariery zawodowej, które zdecydo-

wały postawić wszystko na Boga i rodzinę. Kochające żony, zwariowane matki potrafiące zadbać o dzieci i swój 

osobisty rozwój. Same nazywają siebie „kapłankami domowego ogniska” i oburzają się, gdy inni nazywają je 

„domowymi kurami”. Opowiadają o fizycznym zmęczeniu, codziennych troskach, kryzysach i radościach, sensie 

macierzyństwa oraz miłości romantycznej, takiej na całe życie. Siedem różnych historii i jeden wspólny miano-

wnik: szczęście. O swoim życiu, Bogu i rodzinie opowiadają: Małgorzata Terlikowska Urszula Bernaś Teresa Ka-

pela Olga Rudzińska Joanna Puzyna-Krupska Iga Stolar-Łypczak Paulina Guzik.  

 

 

 233. Karta prekariatu / Guy Standing ; przekład Piotr Juskowiak, Paweł Kaczmarski, 

Maciej Szlinder ; słowo wstępne Jacek Żakowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Polityka społeczna , Praca , Prekariat , Ubóstwo 

, Wykluczenie społeczne , Zatrudnienie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-12 

 

W swojej bestsellerowej książce z 2011 roku Guy Standing wprowadził do powszechnego obiegu pojęciu "pre-

kariatu" – nowej klasy społecznej, której życie odznacza się daleko posuniętą niepewnością. Prekariat to wszyscy 

ci, którzy pozbawieni są stabilności: pewnego zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, praw obywatelskich, w koń-

cu gwarancji przeżycia. Przez ostatnie lata obserwowaliśmy liczne nowe ruchy społeczne, które za swój główny 

cel obrały walkę z niepewnością. Od ruchów Occupy po rozproszone grupy oburzonych, prekariusze wszystkich 

krajów rozpoczęli polityczną walkę o prawa, których im się odmawia. Także w Polsce. "Karta prekariatu" to kole-

jny głos Standinga w dyskusji o przyszłości naszych sprekaryzowanych czasów. Autor rozwija w książce wizję 

dobrego społeczeństwa, które zapewnia każdej jednostce minimum niezbędne do życia i rozwoju. Przygląda się 

zarówno tym mechanizmom, które pogarszają prawną i społeczną sytuację prekariuszy, jak i nowym, progresy-

wnym rozwiązaniom, które starają się zaradzić pogłębiającej się prekaryzacji.  
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 234. Każdy został człowiekiem / Piotr Nesterowicz.- Wydanie 2.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2016. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awans społeczny , Komunizm , Migracje ze wsi do miast , 

Młodzież wiejska , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-12 

 

"Każdy został człowiekiem" jest zapisem doświadczeń młodych ludzi urodzonych na wsi, których na początku lat 

50. porwał urok nowej Polski. To swoista kronika ich sukcesów i porażek związanych ze zdobywaniem wykształ-

cenia i świadomości politycznej, ze zmianą środowiska i ucieczką do miast w poszukiwaniu własnego miejsca w 

socjalistycznej rzeczywistości. Punktem wyjścia tej niezwykłej reporterskiej opowieści jest monumentalne, dzie-

więciotomowe wydanie pamiętników młodzieży wiejskiej opatrzone wspólnym tytułem Młode pokolenie wsi Pol-

ski Ludowej, nadesłanych na konkurs ogłoszony w 1961 roku przez Związek Młodzieży Wiejskiej, Komitet Badań 

nad Kulturą Współczesną i Zakład Socjologii Wsi PAN oraz Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Autor odnalazł 

inne dokumenty oraz krewnych ówczesnych aktywistów, poszerzając subiektywny i ocenzurowany obraz przed-

stawiony w konkursowych pracach o bezcenne źródła „z pierwszej ręki”. "Każdy został człowiekiem" to pierwsza 

publikacja na temat tworzenia się świadomego klasowo pokolenia „okresu błędów i wypaczeń”, pokolenia, które 

mozolnie budowało od podstaw nowe powojenne państwo. To znakomity literacki przyczynek do toczącej się od 

lat dyskusji o chłopskim pochodzeniu w hierarchii społecznej. To także opowieść o pokoleniu naszych rodziców             

i dziadków, którzy jako pierwsza generacja w historii Polski zyskali szansę wyrwania się do „lepszego świata”.  

 

 

 235. Kiedy cierpisz na zaburzenia odżywiania / Katarzyna Gaber, Bogna Kruk.- 

Warszawa : PZWL, 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychodietetyka , Stereotyp , Zaburzenia odżywiania , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

 

Autorkami poradnika są dwie kobiety, które doświadczyły w swoim życiu problemu, jakim są zaburzenia odży-

wiania: psycholog, pracująca w obszarze pomocy i wsparcia terapeutycznego, oraz młoda dziewczyna, gotowa 

wspomagać i edukować innych. Książka powstała przy współpracy osób, które zmagają się z zaburzeniami odży-

wiania. Szczerość i autentyczność ich wypowiedzi przeplatane sporą dawką wiedzy to ogromne zalety tego wyda-

nia. Publikacja ma na celu pokazanie od strony indywidualnych doświadczeń i przeżyć, czym są zaburzenia odży-

wiania. 

 

236. Kiedy mężczyźni źle się zachowują : ukryte korzenie oszustw, molestowania i 

przemocy seksualnej / David M. Buss ; przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska.- 

Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Bliskie związki międzyludzkie , 

Mężczyzna , Molestowanie seksualne , Oszustwo , Płeć , Popęd płciowy , 

Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , Seksualność , Życie 

seksualne , Opracowanie 
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Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2022-12 

 

Wybitny psycholog, David M. Buss, przedstawia nową teorię konfliktu płci i pokazuje, w jaki sposób ów konflikt 

rozgrywa się w barach, sypialniach i salach konferencyjnych. Konflikt płci przenika pradawne religie – od zakazu 

pożądania żony bliźniego po obowiązki seksualne w małżeństwie. Jest zapisany w prawach, które dyktują, kto             

z kim może uprawiać seks. Jego przejawy kształtują naszą moralność seksualną, wywołując wyrazy najwyższego 

uznania lub pełne pogardy potępienie. Jest źródłem podwójnych standardów, które plenią się we wszystkich 

kulturach świata – nawet tych, w których panuje egalitaryzm płciowy. Mimo że wszyscy borykamy się z konfli-

ktem płci, na ogół widzimy tylko czubek góry lodowej – oszustwa podczas randek, niestosowne zaloty polityka, 

powolny rozpad niegdyś szczęśliwego małżeństwa albo dramatyczne zerwanie.  Książka „Kiedy mężczyźni źle się 

zachowują” pokazuje, że owa „wojna płci” sięga głębiej i jest bardziej wszechobecna, niż sądziliśmy. Ujawnia 

ukryte korzenie konfliktu płci – sięgające zamierzchłych czasów w ewolucji człowieka – które kształtują naszą 

psychologię seksualną. Przedstawia nową, całościową teorię tego zjawiska i oferuje praktyczne rady kobietom                

i mężczyznom, którzy pragną go uniknąć. 

 

 

 237. Klimat to my : ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu / Jonathan Safran 

Foer ; przełożył Andrzej Wojtasik.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropopresja , Degradacja środowiska , Globalne ocieplenie , 

Zmiany klimatyczne , Esej 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2022-12 

 

Niektórzy ludzie odrzucają fakt, że nasza planeta ociepla się z powodu działalności człowieka. Ale czy ci z nas, 

którzy akceptują rzeczywistość spowodowanej przez człowieka katastrofy klimatycznej, naprawdę w nią wierzą? 

Gdybyśmy rzeczywiście w nią uwierzyli, z pewnością zdecydowalibyśmy się na działania zgodne z tym, co wie-

my. A jednak prawie ich nie podejmujemy. W Klimat to my Jonathan Safran Foer bada fundamentalny dylemat 

naszych czasów w zaskakujący i głęboko osobisty sposób. Zadanie ocalenia planety wymaga wielkiego rozlicze-

nia się z naszą. niestety bardzo ludzką, niechęcią do poświęcenia komfortu ze względu na niepewną przyszłość. 

By jeść więcej, smaczniej i taniej, zamieniliśmy naszą planetę w farmę do uprawy produktów zwierzęcych, czego 

konsekwencje są katastrofalne. Tylko wspólne działanie może uratować naszą planetę. Działanie, które zaczyna 

się od tego, co jemy - a czego nie jemy - na śniadanie.  

 

 

 238. Kłamstwa arabskich szejków / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mohammad bin Salman Al Saud (książę, syn Salmana, króla 

Arabii Saudyjskiej ; 1985- ) , Saudowie (dynastia) , Arabowie , Arystokracja , 

Kłamstwo , Książęta i księżne , Ludzie bogaci , Władza , Zabójcy , Zemsta , Arabia 

Saudyjska , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-12 

 

Niebotyczne fortuny szejków sprawiają, że świat pozostaje ślepy na ich kłamstwa. Szokująca opowieść człowieka, 

który był świadkiem najbardziej okrutnej zemsty w saudyjskiej rodzinie królewskiej. Zemsty, za którą świat poko- 
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chał oprawcę. Większość z nas myśli, że szejkowie budują swoją władzę na bogactwie płynącym z ropy, ale tak 

naprawdę opierają ją na kłamstwach, manipulacjach, spiskach i propagandzie. Wszechobecne pudrowanie rzeczy-

wistości kosztuje zdrowie i życie setki ludzi. Następca tronu Arabii Saudyjskiej niemal oficjalnie posługuje się 

grupą tajnych zabójców i bez skrupułów usuwa swoich przeciwników. Mimo tego wciąż przyjmowany jest na sa-

lonach i hołubiony przez najważniejszych polityków świata, bo zadzieranie z naftową potęgą po prostu się nie 

opłaca. Szejkowie od dawna kupują sobie bezkarność, a ich pieniądze sprawiają, że świat wierzy w każde ich kła-

mstwo. Marcin Margielewski w swoich książkach zdemaskował już wiele z nich. Teraz rozprawia się z kole-

jnymi…  

 

 

 239. Kłamstwa czasów wojny : propaganda podczas pierwszej wojny światowej / 

Arthur Ponsonby ; przełożył Rafał Bąkowicz.- Wrocław : Wydawnictwo Wektory, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dezinformacja , I wojna światowa (1914-1918) , Kłamstwo , 

Manipulacja (psychologia) , Prasa (wydawnictwa) , Propaganda wojenna , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2022-12 

 

Wydana po raz pierwszy w 1928 roku książka Kłamstwa czasów wojny była pierwszą tak wnikliwą analizą pro-

pagandy stosowanej przez angielskich polityków i media w okresie pierwszej wojny światowej. Odwołując się do 

artykułów prasowych, korespondencji wojennych, wystąpień parlamentarnych, a nawet rozsiewanych celowo plo-

tek autor precyzyjnie ujawnia metody dezinformacji i manipulacji opinią publiczną stosowane po to, aby prze-

konać ludzi do poparcia działań wojennych i wzięcia w nich udziału. Z książki wynika jednoznacznie, że gdyby 

nie te kłamstwa i gdyby nie propaganda, jest mało prawdopodobne, aby obywatele Wielkiej Brytanii poparli decy-

zję o włączeniu się na front. Aby uzyskać ich przychylność, trzeba było zmienić ich obraz świata. To zaś udało się 

dokonać poprzez odwoływanie się do najbardziej prostych emocji: strachu, nienawiści, chęci odwetu, oburzenia,          

a także dzięki sloganom, w których sięgano do najwyższych wartości: patriotyzmu, sprawiedliwości i wolności.  

 

 

 240. Kłopoty intelektu : między Comte'em a Bergsonem / Barbara Skarga ; redakcja 

naukowa Marcin Pańków ; przedmowa Bartosz Działoszyński.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary 

Skargi, 2017. 

(Dzieła zebrane Barbary Skargi ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia idei , Pozytywizm , Przełom antypozytywistyczny , 

Francja , Monografia 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2022-12 

 

Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem pierwotnie wydane w 1975 roku to pierwsza książka Skargi,           

w której na horyzoncie jej zainteresowań sytuują się zagadnienia formacji intelektualnych oraz mechanizmów, 

które kierują myślą ludzką na polu problemów teoretycznych. Jest to książka tyleż o „kłopotach intelektu”, co                

o „kłopotach rozumu”, czy raczej „kłopotach z rozumem”. Kłopoty intelektu to nie tylko pierwsze sformułowanie 

koncepcji formacji intelektualnych, lecz także wzorcowy przykład zastosowania jej w pracy z zakresu historii filo-

zofii. Można rzec, że mało inspirujący, wręcz kłopotliwy materiał badawczy przyczynił się do sformułowania bar-

dzo inspirującej metody czy idei z zakresu historii filozofii (a nawet szerzej: historii myślenia, albo wręcz: teorii 

myślenia), której zastosowanie zaprowadziło Skargę na zupełnie inne obszary tematyczne. Bartosz Działoszyński 
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 241. Kobe Bryant : showman / Roland Lazenby ; tłumaczenie Michał Rutkowski.- 

Wydanie 3. - Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bryant, Kobe (1978-2020) , Koszykarze (sportowcy) , 

Koszykówka , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.3  

Nowości:  2022-12 

 

 

"Tylko jeden chłopiec na milion trafia do NBA" - zwrócił mu uwagę wychowawca. "Ale ja właśnie będę tym jed-

nym z miliona" - odparł spokojnie 11-letni Kobe. Do najlepszej koszykarskiej ligi świata Kobe Bryant wdarł się 

niczym błyskawica w wieku zaledwie 17 lat. Chicago Bulls zdobyli właśnie czwarte mistrzostwo, kończąc sezon 

zasadniczy z rekordowym bilansem 72-10, a on mówił o Jordanie: "Zamierzam być lepszy od niego. - I dodawał: - 

Rodman by mnie nie zatrzymał!". Jeszcze zanim trafił do NBA, podpisał z Adidasem kontrakt na 10 milionów 

dolarów. I choć początki nie były łatwe, to właśnie Kobe Bryant stał się nowym Królem Koszykówki, pomimo 

izolacji w drużynie Lakers, konfliktu z Shaquille’em O’Nealem, oskarżenia o gwałt i zerwania kontaktów z rodzi-

ną. Żaden inny autor nie opowiedziałby tej historii lepiej niż Roland Lazenby. Twórca bestsellera "Michael Jor-

dan. Życie" postanowił prześwietlić kolejną gwiazdę koszykówki. I znów napisał biografię-arcydzieło, której 

dopełnieniem jest epilog, przygotowany po śmierci Kobego. Odejście "Mamby" poruszyło cały sportowy świat             

i sprawiło, że na moment stanął on w miejscu. Zostanie zapamiętany jako tytan pracy i człowiek, który mimo po-

pełnianych błędów nigdy się nie poddał. Po prostu - chciał być najlepszy.  

 

 

 242. Kobiety globalne w świecie start-upów : rozmowy w Dolinie Krzemowej : 

Patrycja Slawuta, Ela Madej, Julia Krysztofiak-Szopa, Amelia Krysztofiak, Kate 

Scisel, Zuzanna Stańska, Kamila Sidor / Marta Zucker.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Przedsiębiorcy , Start-up , Dolina 

Krzemowa (Stany Zjednoczone) , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2022-12 

 

Książka „Kobiety globalne w świecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej” jest kontynuacją książki 

„Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej. Rozmowy z mistrzami start-upów”. Podczas spotkania autorskiego              

w Palo Alto, w siedzibie US-Polish Trade Council, jedna z czytelniczek zapytała autorkę, dlaczego w „Igrzy-

skach…” brakuje kobiet. Dlaczego stworzyła sztuczny podział damsko - męski. Przypadkowo. Choć to prawda, że 

branża nowych technologii jest zdominowana przez mężczyzn. Coraz głośniej mówi się o niełatwej sytuacji kobiet 

w Dolinie Krzemowej. Kobiety odgrywają coraz silniejszą rolę na wielu płaszczyznach życia gospodarczo - 

politycznego świata. Wciąż jednak stają przed wyzwaniami i trudnościami, które mogą być szczególnie dotkliwe 

w dynamicznie rozwijających się dziedzinach, gdzie pierwszeństwo przypada mężczyznom. Bohaterki książki - 

Patrycja Slawuta, Ela Madej, Julia Krysztofiak-Szopa, Amelia Krysztofiak, Kate Scisel, Zuzanna Stańska, Kamila 

Sidor - to kobiety globalne, które nie boją się nowych wyzwań. W książce dzielą się swoimi historiami, sukce-

sami, potknięciami. Opowiadają, jak to jest tworzyć globalny biznes. Poznajcie siedem przebojowych kobiet, które 

konsekwentnie zdobywają postawione przed sobą cele.  

 

 

 

 

 



105 
 

 243. Kobiety z obrazów : Polki / Małgorzata Czyńska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilińska, Anna (1854-1893) , Boznańska, Olga (1865-1940) , 

Grekowa, Maria (1884-1941) , Jachimecka, Zofia (1886-1973) , Leszczyńska, Eliza 

(1888-1923) , Modrzejewska, Helena (1840-1909) , Roszkowska, Teresa (1904-1992) 

, Rubinstein, Helena (1870-1965) , Stryjeńska, Zofia (1891-1976) , Żeleńska, Zofia 

(1886-1956) , Kobieta , Malarstwo polskie , Malarze polscy , Modelki i modele , 

Portrety , Tematy i motywy , Polska , Biografia , Esej 

Sygnatura:  WG-75 

          Nowości:  2022-12 

 

Opowieści o polskich malarkach, muzach, modelkach, które tworzyły dzieła światowej klasy oraz inspirowały 

najwybitniejszych artystów. Utalentowane i przebojowe, wrażliwe i introwertyczne - każda inna, każda z porywa-

jącą historią. Galeria kobiecych losów zapisanych w obrazach.  

 

 

 244. Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w 

administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze : teksty jednolite.- 26. wydanie, 

stan prawny 11 czerwca 2018 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 

(Edycja Sądowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie administracyjne , Polska , Rozporządzenie , 

Ustawa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2022-12 

 

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks postępowania administracyj-

nego ; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ; 

Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ; Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych ; 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Ustawę o Sądzie Najwyższym 

; Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ; Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów admi-

nistracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

 

 245. Kompilatory : reguły, metody, narzędzia / Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi 

Sethi, Jeffrey D. Ullman ; [przekład Marek Włodarz].- Wydanie 2. (1. w WN 

PWN).- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kompilatory (programy komputerowe) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-12 

 

 

Języki programowania są sposobami zapisu przedstawiającymi obliczenia w sposób zrozumiały dla ludzi i dla ma-

szyn. Świat, jaki dziś znamy, uzależniony jest od języków programowania, gdyż całe  oprogramowanie  działające 
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na wszystkich komputerach zostało napisane w jakimś języku programowania. Jednak zanim możliwe będzie uru-

chomienie programu, musi on najpierw zostać przetłumaczony do postaci, w której komputer będzie mógł go 

wykonać. Tłumaczenie to odbywa się za pomocą specjalnych systemów programowych zwanych kompilatorami.  

II edycja klasycznej książki, znanej na całym świecie jako Dragon Book, jest poświęcona projektowaniu i imple-

mentacji kompilatorów. W dokładniejszym zrozumieniu i przyswojeniu tematu, pomagają czytelnikowi liczne, 

rozbudowane ćwiczenia zawarte w każdym podrozdziale.   

 

 

 246. Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii : wczesna fizjoterapia, 

pielęgnacja i opieka psychologiczna / redakcja naukowa dr n. k. f. Agnieszka 

Piwoda, dr n. k. f.  Dominika Batycka-Stachnik.- Warszawa : PZWL : Wydawnictwo 

Naukowe PWN S.A., 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu krążenia , Kardiochirurgia , Pielęgnacja 

chorych , Pielęgniarstwo kardiologiczne , Rehabilitacja kardiologiczna , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2022-12 

 

Autorzy - lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki - omówili (ilustrując treści odpowiednimi rycinami) specyfikę za-

biegów kardiochirurgicznych, ich rodzaje i konsekwencje, a także powikłania pozabiegowe. Przedstawili też 

zasady oraz metody fizjoterapii i opieki pielęgniarskiej chorych we wczesnym okresie po zabiegach kardiochiru-

rgicznych, takich jak: przeszczepienie serca, przezczepienie płuc, wszczepienie systemu wspomagania lewoko-

mórkowego - LVAD. Osobne rozdziały podręcznika poświęcone zostały najczęstszym zabiegom kardiochirurgi-

cznym u dzieci wraz z metodami wczesnej fizjoterapii i opieki pielęgniarskiej. Na uwagę zaśługuje przybliżenie 

Czytelnikom bardzo ważnych, rzutujących na przebieg operacji, jak i powrót do zdrowia, problemów psycho-

logicznych i psychiatrycznych chorych wymagających operacji kardiochirurgicznej oraz edukacji seksualnej                 

i aktywności fizycznej osób po przebytym zabiegu. 

 

 

 247. Kompulsywne objadanie się : jak dzięki mocy własnego mózgu uwolnić się od 

zaburzeń odżywiania / Kathryn Hansen ; [tłumaczenie: Anna Bergiel].- Wydanie 1., 

dodruk.- Białystok : Vital, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bulimia , Kompulsywne objadanie się , Kontrola 

emocjonalna , Osoby z bulimią , Samoleczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

Po sześciu latach kompulsywnego objadania się i oczyszczania, Autorka samodzielnie pokonała bulimię, korzy-

stając wyłącznie z mocy własnego mózgu. W książce omawia przebieg swojej choroby i dokładnie opisuje meto-

dę, dzięki której udało jej się wyzdrowieć. Przedstawia pozornie skomplikowaną wiedzę dotyczącą ludzkiego 

mózgu i wyjaśnia, jak ją wykorzystać w praktyce. Prezentuje mechanizm powstawania i funkcjonowania niezdro-

wych nawyków oraz podpowiada, jak samodzielnie się ich pozbyć. Podpowiada również, jak nawiązać zdrową 

relację z własnym ciałem, by je czcić bez względu na jego rozmiar, kształt i wiek. A przede wszystkim pomaga 

wykorzystać potencjał wolnej woli, samodzielności i samokontroli.  

 

 

 

 



107 
 

 248. Komputer i Internet dla seniorów / Paweł Olszewski.- [Warszawa] : [Edgard], 

[2019]. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Komputery , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.3  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zastanawiasz się, do czego właściwie może ci się przydać komputer? Przeraża cię perspektywa żmudnej nauki 

obsługi nowego sprzętu? Jeśli tak, sięgnij po ten praktyczny przewodnik po świecie komputerów i internetu, by 

przekonać się, jak szybko i pewnie można wkroczyć w świat nowych technologii. Korzystanie z poradnika ułat-

wiają przystępny język, czytelna czcionka i liczne przykłady z codziennego życia. Dzięki poradnikowi: wybie-

rzesz komputer dostosowany do swoich potrzeb; nauczysz się sprawnie korzystać z systemu Windows 10; wybie-

rzesz optymalne łącze internetowe i odkryjesz różne przeglądarki internetowe; umówisz wizytę u lekarza, kupisz 

leki po najkorzystniejszej cenie, wykonasz przelew, sprawdzisz program telewizyjny lub repertuar kin; przekonasz 

się, jak łatwo korzystać z cyfrowych zdjęć, gier, filmów, muzyki i książek; samodzielnie rozwiążesz najczęstsze 

problemy z komputerem.  

 

 

 249. Komunikowanie śmiercią : medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata 

polityki / Wojciech Jabłoński.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Śmierć , Środki masowego przekazu , 

Opracowanie , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2022-12 

 

Książka jest nowatorskim w skali literatury światowej studium nad medialnym procesem towarzyszącym zgonom 

ludzi władzy. Autor, w przystępnej i barwnej narracji, ukazuje m.in. medialne tworzenie legendy pośmiertnej lide-

ra ("życia po życiu"), zjawisko tzw. wizerunkowej alienacji, kreowanie i funkcjonowanie pośmiertnego wizerunku 

w świadomości konsumentów mediów (społeczeństwa), specyficzny rodzaj komunikowania medialnego/spo-

łecznego związanego ze śmiercią polityków. Wskazuje na czynniki dla których niektóre "śmierci" polityków prze-

chodzą bez echa, a inne mają potencjał medialny, tłumaczy fenomen takich wiecznie żywych postaci jak: Lenin, 

Hitler, Che Guevara oraz funkcje, jakie pełnią zgony liderów. Pokazuje związek świata polityki z show-busines-

sem oraz ich podobieństwa i różnice w kontekście śmierci celebrytów z obydwu sfer.  

 

 

250. Konarzewo Czartoryskich : 1925-1941 / [wybór i opracowanie tekstów: 

Aleksiej Rogozin, Aleksandra Bellwon ; redakcja Aleksandra Bellwon].- Warszawa : 

Ośrodek Karta, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czartoryscy (ród) , Czartoryska, Teresa (1902-1978) , 

Czartoryski, Roman Jacek (1898-1958) , Arystokracja , Pałac w Konarzewie , Życie 

codzienne , Konarzewo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Dopiewo) , Polska 

, Antologia , Listy , Pamiętniki i wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana 
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Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2022-12 

 

Wielowarstwowy obraz rodziny arystokratycznej, widziany z głębi jej wnętrza. Niezwykły, bo wolny i od pompa-

tycznej fasady, jaką zwykle przyjmuje ogromna majętność, i od aury potępieńczej, którą skutecznie osadziła                

w społeczeństwie propaganda powojenna. Biegnące przez kilkanaście lat świadectwo Konarzewa, jako gniazda 

Czartoryskich, można uznać za modelowy wizerunek siedliska ziemiańskiego w okresie dojrzałej II Rzeczpo-

spolitej. Właściciele ziemskich fortun, potomkowie historycznych rodów, stawali wobec popękanego politycznie, 

słabo zarządzanego państwa w roli depozytariuszy tradycji – ponadczasowej rangi Polski. Arystokracja nie urato-

wała II RP. Nie wyjaśnia to jednak powodów, dla których III RP nie zdjęła z niej odium, jakim całą tę warstwę 

spoleczną naznaczył Peerel. By przebić się przez "złą pamięć", warto wracać do pierwotnych źródeł. Przedsta-

wiamy wybór ze spuścizny rodzinnej, dzięki której można odtworzyć grupowe świadectwo, niepoddane zabiegom 

interpretacyjnym. Tradycja pałaców i dworów może tak zyskać bardziej obiektywny wymiar, wzmacniając scho-

dzenie z koturnu, ale i odchodzenie od potępienia.  

 

 

 251. Koniec gry / Dawid Ogrodnik ; rozmawia: Damian Jankowski.- Kraków : 

Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ogrodnik, Dawid (1986- ) , Aktorzy polscy , Aktorstwo , 

Film polski , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Ogrodnik D.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Bez autocenzury. Dawid Ogrodnik pierwszy raz o sobie. Był Tomkiem Beksińskim w Ostatniej rodzinie, Rahi-

mem z Paktofoniki w Jesteś Bogiem, księdzem Janem Kaczkowskim w Johnnym. A jaki naprawdę jest Dawid 

Ogrodnik? W intymnej rozmowie z Damianem Jankowskim mówi o życiu poza planem filmowym: o przemocy, 

mobbingu i nałogach, o szukaniu sobie miejsca, o wychowywaniu córki. Gdzie kończy się gra, a gdzie zaczyna ży-

cie? Czy można pozostać sobą w świecie kłamstwa i ciągłego odgrywania ról? Ile warte są przyjaźń i rodzina? Na 

bilans nigdy nie jest za wcześnie.  

 

 

 252. Konteksty stylistyki : od orędzia do mowy noblowskiej / Elżbieta Sękowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski , Literatura polska , Mowy , Stylistyka , 

Tekstologia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2022-12 

 

 

Styl - gatunek - tekst. Uwagi wstępne ; Praktyczna stylistyka w dydaktyce uniwersyteckiej ; Między językiem ofi-

cjalnym a poetyckim - przemówienia noblowskie Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej ; Orędzie prezy-

denckie w komunikacji publicznej - konwencja i/lub oryginalność a kontekst polityczny ; Powstanie i rozkwit re-

cenzji językoznawczej ; Tekstowe realizacje wypowiedzi krytycznoteatralnych w „Tygodniku Wileńskim” (1815–

1822) ; Stylistyczne wykładniki motywu domu w Rodzinie Połanieckich Henryka Sienkiewicza ; Sposoby wyra-

żania uczuć w Dziennikach Stefana Żeromskiego ; Jak się pisze o malarstwie? Środki stylistyczne w esejach               

o sztuce ; Funkcje stylistyczne zapożyczeń w pamiętnikach kresowych.  
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 253. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa 

Kulińska, Agnieszka Dornfeld.- Wydanie 2.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Audyt wewnętrzny , Finanse publiczne , Kontrola zarządcza , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-336  

Nowości:  2022-12 

 

 

Celem monografii jest przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne eta-

py kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zapewniającego właściwą organizację proce-

sów organizacyjno-zarządczych. W publikacji zaprezentowano podejście, że „dobrze prowadzona kontrola zarzą-

dcza nie stanowi dla jednostki kosztu, lecz wnosi wartość dodaną”. W monografii przyjęto, że kontrola zarządcza 

to działania zarządczo-organizacyjne mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki oraz zwiększenie efe-

ktywności jej funkcjonowania, poprzez eliminację nieprawidłowości wynikających z nienależytej analizy fun-

kcjonowania poszczególnych obszarów działania oraz eliminacji czynników ryzyka występujących w tych obsza-

rach. 

 

 

254. Kopernik : rewolucje / Wojciech Orliński.- Warszawa : Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kopernik, Mikołaj (1473-1543) , Astrolodzy , Astrologia , 

Astronomia , Astronomowie , Duchowieństwo katolickie , Heliocentryzm , Politycy , 

Polityka , Uczeni , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2022-12 

 

 

Rewolucyjna biografia Mikołaja Kopernika Brawurowa opowieść o naukowym przewrocie wszechczasów.                 

W czasach Kopernika nic nie wskazywało na to, że do największej naukowej rewolucji dojdzie w Europie.                  

O gwiazdach Chińczycy i Arabowie wiedzieli więcej, ale to my jako pierwsi zrozumieliśmy, jakie jest miejsce 

Ziemi w kosmosie. Ktoś może powiedzieć, że to przede wszystkim zasługa Keplera, Galileusza, Newtona - ale 

gdybyśmy zapytali tych panów o zdanie, wskazaliby na dzieło bardzo skromnego, genialnego uczonego, który by 

pracować w spokoju nad swoim odkryciem, zaszył się na skraju Europy. Jakich cudów trzeba było, by Kopernik   

w ogóle mógł pojawić się na świecie? Dlaczego właśnie on, półsierota z Torunia, mógł, a nawet musiał zmienić 

nasze miejsce we Wszechświecie? Dlaczego ta wielka rewolucja nie wybuchła w Paryżu, Rzymie czy Florencji, 

ale na Warmii? Dlaczego w Polsce? Żywot Kopernika rozpięty między trzema epokami - średniowieczem, 

renesansem i kontrreformacją - to jednak nie tylko nauka. To również wielka polityka, wojny, spiski, intrygi, 

romanse - a w ich centrum nasz astronom (ale też ekonomista, polityk, lekarz), który zachował w swoich sza-

lonych czasach godność, zdobył szacunek możnych a także miłość kobiety. Kopernik w brawurowej opowieści 

Wojciecha Orlińskiego, choć odległy w czasie, staje się nam bliski jako człowiek szukający miejsca do życia                

i przestrzeni na realizowanie swoich pasji. Odkrywany dziś na nowo zaskakuje skromnością, pokorą, ale też upo-

rem i słabościami, które mogły go zaprowadzić - jak jednego z jego przyjaciół - do lochów Watykanu. Jednak               

w życiu Kopernika amor omnia vincit - miłość zwycięży wszystko. Wzniosła miłość do nauki, ale też jak naj-

bardziej ziemska i ludzka miłość.  Aaa, i jest Polakiem, z całą pewnością Kopernik jest Polakiem - z wyboru.  
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 255. Kościół płonie : czy chrześcijaństwo ma przyszłość? / Andrea Riccardi ; 

przełożył Edward Augustyn.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Katolicyzm , Kryzys wartości , Kryzys 

wiary , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

W nocy z 15 na 16 kwietnia 2019 r. spłonęła katedra Notre-Dame de Paris. Ogień, który zdewastował historyczny 

ośrodek chrześcijaństwa europejskiego, symbolicznie przedstawiał sytuację kryzysową, z jaką Kościół boryka się 

od wielu lat. W Polsce, jak w całej Europie i na świecie, obserwuje się stały spadek praktyk religijnych, spadek 

liczby powołań, malejącą obecność katolików w życiu publicznym. Kościół zmaga się z licznymi skandalami. Czy 

jest to jeden z wielu kryzysów, jakich doświadczyło chrześcijaństwo, czy też jego definitywny upadek? To pytanie 

niepokoi nawet tych, którzy patrzą na chrześcijaństwo z zewnątrz. Ale kryzys niekoniecznie oznacza koniec. Może 

to być szansa na nowe otwarcie. Książka stanowi nie tylko spojrzenie wstecz na historię chrześcijaństwa; przede 

wszystkim jest próbą oceny jego obecnej sytuacji.  

 

 

 256. Krótka historia wojny / Jeremy Black ; tłumaczenie Ignacy Kurowski, Paweł 

Szadkowski.- Warszawa : Wydawnictwo RM, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia wojskowa , Wojna , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Równie przystępne, co kompleksowe wprowadzenie do tematu wojny, zarysowujące dzieje konfliktów od antyku 

po współczesność. W czterdziestu krótkich rozdziałach Jeremy Black rozpatruje wojnę jako zjawisko globalne, nie 

ograniczając swojego spojrzenia jedynie do Europy i Stanów Zjednoczonych, lecz także przyglądając się kon-

fliktom, które rozgrywały się w Azji czy Afryce. Obok zmieniających oblicze wojen innowacji militarnych, autor 

zwraca uwagę na społeczne i kulturowe aspekty konfliktów, podkreślając jak duże znaczenie ma choćby ich różne 

postrzeganie przez poszczególne kultury. Wykorzystując zebraną wiedzę, Black podejmuję także próbę zaryso-

wania możliwego kształtu przyszłych konfliktów zbrojnych.  

 

 

 257. Krótko i szczęśliwie : historie późnych miłości / Agata Romaniuk.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Osoby w wieku starszym , Osoby w wieku średnim , 

Relacje międzyludzkie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-12 
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O pierwszych miłościach powiedziano prawie wszystko - powstało już wiele filmów, piosenek i wierszy. O miło-

ściach ostatnich nie mówi się dużo, a jeśli już, to ze wstydem, półszeptem, jakby ich miejsce było w cieniu.             

A przecież to właśnie uczucia, które zdarzają się późno, kiedy już się ich wcale nie spodziewamy, zostają z nami 

na zawsze. Oto zbiór prawdziwych historii dojrzałych miłości, które nie miały prawa się zdarzyć, a jednak się 

wydarzyły na ostatniej prostej życia. Te nieoczywiste, słodko-gorzkie opowieści, dają nadzieję, że nigdy nie jest 

za późno na przeżycie czegoś ważnego. Powiedzieć komuś "Nie jesteś moją pierwszą miłością, ale wiem, że bę-

dziesz ostatnią" to jedna z najpiękniejszych obietnic, jakie możemy złożyć.  

 

 

 258. Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce / Paweł 

Mielcarz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rynek kapitałowy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336.76  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Co sprawia, że ceny papierów wartościowych reagują na wydanie rekomendacji? Co wpływa na to, że niektóre 

rekomendacje oddziałują na ceny akcji mocniej od innych? Odpowiedzi na te pytania tworzą cenną wiedzę, która 

może przyczynić się do trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Siła oddziaływania rekomendacji na zmiany war-

tości spółek zależy od wielu czynników, przykładowo: od zawartości informacyjnej raportów, cech analityków               

i domów maklerskich, upowszechnienia rekomendacji czy też ogólnej sytuacji rynkowej. W książce zostały zapre-

zentowane wyniki pierwszych w Polsce badań empirycznych nad czynnikami kształtującymi siłę oddziaływania 

rekomendacji na zmiany cen walorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wnioski płynące                

z badań stanowią źródło wiedzy zarówno dla badaczy, jak i praktyków: doradców inwestycyjnych, maklerów oraz 

inwestorów. Książka jest też przydatną lekturą uzupełniającą dla słuchaczy studiów ekonomicznych. 

 

 

 259. Krzywe lustro : dziennik polsko-żydowskiego pojednania / Louise Steinman ; z 

angielskiego przełożyła Dorota Gołębiewska.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Steinman, Louise , Holokaust , Pamięć zbiorowa , Podróże , 

Pojednanie , Polacy , Postpamięć , Tożsamość osobista , Tożsamość żydowska , 

Żydzi , Polska , Radomsko (woj. łódzkie) , Ukraina (część zachodnia) , Pamiętniki i 

wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2022-12 

 

Autorka - amerykańska Żydówka, pisarka, artystka, kuratorka literacka, zajmująca się historią i pamięcią, której 

pochodząca z Radomska rodzina zginęła w większości w Zagładzie - od początku XXI wieku przyjeżdżała do Pol-

ski (zaczynając swoje kontakty z Polakami od międzyreligijnych spotkań organizowanych na terenie byłego obozu 

Auschwitz). We wspomnieniach zapisała wydarzenia i refleksje z niemal dekady tych podróży i zrelacjonowała 

spotkania z ludźmi, proces stopniowego poznawania i lepszego rozumienia Polski i Polaków, odkrywania swoich 

korzeni i wspólnoty polsko-żydowskich losów. Jej książka to reportażowy zapis drogi od niewiedzy i dystansu do 

rozbrojenia wzajemnych napięć związanych z przeszłością i akceptacji wspólnej teraźniejszości. Autorka, odtwa-

rzając losy przodków, stopniowo dochodzi do zrozumienia, że historia stosunków polsko-żydowskich jest znacz-

nie bardziej złożona, niż jej się wydawało. Chociaż okupowana przez Niemców Polska była miejscem przera-

żających   prześladowań   Żydów,  Polska   przez  wieki  była  także  miejscem  ich  życia.  Jej  badania  i  podróże  

https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/rekomendacje,t,438599692
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wielokrotnie prowadzą ją do Radomska, miasta jej dziadków, którego tysiące żydowskich mieszkańców zamo-

rdowano podczas okupacji niemieckiej. Zagłębiając się w historię miasta i swojej rodziny, Steinman odkrywa 

przedwojenną przeszłość, w której społeczności żydowska i polska żyły wspólnie, gdzie katolik malował niebieski 

sufit synagogi w Radomsku, a żydowski blacharz zadaszał iglice kościoła katolickiego. Odkrywa też historie 

Polaków, którzy uratowali swoich żydowskich sąsiadów w Radomsku, i pomaga wydobyć tych bohaterów na 

światło dzienne.  

 

 

 260. Księga czarów Baby Jagi i słowiańskie praktyki magiczne : jak tworzyć 

amulety ochronne i talizmany, pleść wieńce z ziół, robić zaczarowane motanki oraz 

pracować z duchami lasu : kompletny przewodnik / Madame Pamita ; [tłumaczenie 

Kamila Knockenhauer ; ilustracje Sara Koncilja].- Białystok : Studio 

Astropsychologii Jeszcze Lepsze Jutro, 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baba Jaga (postać legendarna) , Amulety , Czarownice i 

czarownicy , Magia , Mitologia słowiańska , Rytuały i praktyki magiczne , 

Talizmany , Wierzenia ludowe , Zaklęcia i czary , Bajki i baśnie , Legendy i podania 

, Opracowanie 

          Sygnatura:  WG-13  

                                  Nowości:  2022-12 

 

Poznaj sekrety magii czarownicy wszechczasów - legendarnej Baby Jagi! Otwórz jej księgę czarów i odkryj praw-

dziwe słowiańskie praktyki magiczne. Znajdziesz wśród nich nieznane dotąd zaklęcia, obrzędy, rytuały, symbole 

magiczne, czy zaklinania, które są domeną szeptuch i podstawą medycyny ludowej. Usiądź wygodnie i wysłuchaj 

opowieści tej słowiańskiej wiedźmy o narodzinach słońca, duchach czy magicznych stworzeniach, takich jak rusa-

łki lub Domowik. Poznaj skuteczne sposoby na wzmocnienie swoich zaklęć, np. dzięki wypowiadaniu ich na 

rozdrożu. Naucz się od Baby Jagi tworzenia amuletów i talizmanów, wianków z ziół, a nawet motanek, które 

pozwolą ci na kontakt z przodkami. Odkryj piękno i potęgę tradycyjnej słowiańskiej magii!   

 

 

 261. Kto zjada wilcze jagody? : o zaburzeniach odżywiania inaczej / Małgorzata 

Jankowska.- Warszawa : Imprint Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Obraz własnego ciała , Osoby z zaburzeniami 

odżywiania , Psychologia ciała , Zaburzenia odżywiania , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

 

Zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie urastają do rangi swoistej epidemii. Bulimia, anoreksja czy 

kompulsywne objadanie się to najczęstsze z nich. Niestety osoby zaburzone na tle żywieniowym zazwyczaj ukry-

wają swój problem. Wstyd, niemoc, lęk przed odrzuceniem i częsty brak zrozumienia (zarówno ze strony najbliż-

szych, jak i pracowników służby zdrowia) nie sprzyjają zdrowieniu, a w wielu przypadkach prowadzą do tragedii. 

Książka "Kto zjada wilcze jagody?" powstała przede wszystkim po to, by pokazać osobom walczącym z zabu-

rzeniami odżywiania, że rozwiązanie ich problemu jest możliwe. Składają się na nią wypowiedzi bohaterów, 

którzy przedstawili swoją drogę do zdrowia i wolności. Ich słowa odkłamują narosłe wokół zjawiska mity (choćby 

dotyczące wieku i płci) i w bezkompromisowy sposób obnażają mechanizmy stojące u jego źródła. Adresatami tej 

książki nie są jedynie osoby zmagające się z bulimią czy kompulsywnym objadaniem się. Publikacja będzie  także 
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wsparciem dla ich bliskich, pomagając im wczuć się w sytuację owładniętego wilczym głodem człowieka. Może 

ona również stanowić istotny głos w dyskusji nad kwestią sposobu leczenia zaburzeń odżywiania w Polsce, 

wprowadzając ożywczy ferment w środowisku psychologów i dietetyków.  

 

 

 262. Ku szczytom : historia i nieodparty urok gór / Henrik Svensen ; przekład z 

norweskiego: Małgorzata Rost.- Sopot : Smak Słowa, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Geologia , Góry , Orogeneza , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2022-12 

 

 

Fascynująca podróż do serca gór. Opowieść o nierozerwalnej więzi między człowiekiem a naturą. Góry odgrywały 

zawsze w dziejach świata niezwykle ważną rolę i budziły fascynację ludzi. Potężne masywy górskie i strome 

szczyty wywoływały lęk i obawę, ale dostrzegano w nich także piękno i symboliczne znaczenia. Przez wieki 

zmieniał się także stosunek ludzkości do gór: bywały obiektem kultu, stanowiły naturalną barierę, budziły zainte-

resowanie artystów i poetów, a także fascynację naukowców, podróżników i wspinaczy. Autor opowiada                    

w przystępny sposób nie tylko o bliskich mu od dziecka górach Norwegii, ale także o najpiękniejszych i najbar-

dziej fascynujących masywach górskich na całym świecie. Dowiadujemy się między innymi o tym, jak istnienie 

gór interpretowali przez lata naukowcy oraz geolodzy i jakimi tropami próbowali dociekać przyczyn ich istnienia. 

W opowieść tą autor wplata również swoje osobiste zmagania związane z odkrywaniem gór, wędrowaniem na 

dużych wysokościach i pokonywaniem własnych słabości. Góra stoi oto owiana białą, postrzępioną aurą tajem-

niczości, jakby jej wierzchołek zrodził się z samego błękitu nieba. Siły, które wyniosły ją z oceanu i ukształ-

towały, ulotniły się, nie pozostawiając po sobie śladu. Nie starcza nam słów, aby opisać znikanie tych sił, nie 

mamy też teorii na temat ich działania innych niż te, które wynikają z ciągłych i niezadowalających badań.  

 

 

263. Kuchnia diabetyka : śniadania, obiady, kolacje i desery na każdą porę roku / 

[autorzy: Katarzyna Wójcik, Katarzyna Szybiak, Katarzyna Gąsior, Maria Janowska, 

Katarzyna Łożyńska].- Warszawa : Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta cukrzycowa , Potrawy dietetyczne , Książka kucharska 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-12 

 

 

W ciągu ostatniego roku do naszej redakcji dotarło ponad 200 wiadomości od diabetyków, które brzmiały bardzo 

podobnie: "Same przepisy nam nie wystarczają". Okazało się, że osoby chorujące na cukrzycę typu II potrzebują 

czegoś EXTRA. Tym czymś są zarówno dokładne wyliczenia kaloryczności posiłków, jak również tabele z dany-

mi dotyczącymi zawartości cukru, białka, tłuszczy, węglowodanów. Takich rzeczy, pokazujących również indeks 

glikemiczny posiłku, brakuje na rynku. Wsłuchując się w te uwagi, postanowiliśmy - wraz z dietetykami i specja-

listami żywienia - stworzyć pakiet przepisów, które sprostają tym wymaganiom. Dlatego, przygotowaliśmy dla 

Ciebie aż 200 stron przepisów wraz z tabelami ich wartości odżywczych. Otrzymujesz od nas gotowe receptury na 

każdą porę dnia, dostosowane do Twoich preferencji i potrzeb. W tej książce znajdziesz zarówno dania? Na słod- 

ko? Wyytrawne, mięsne, jak i wegetariańskie. -śniadania, -lunche, -obiady, -kolacje, -desery, -podwieczorki, -

przekąski.  
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 264. Laryngologia onkologiczna : diagnostyka, leczenie i rehabilitacja / redakcja 

naukowa prof. dr hab. n. med.  Alina Morawiec-Sztandera.- Warszawa : PZWL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka medyczna , Leczenie , Nowotwory głowy i szyi , 

Otorynolaryngologia , Rehabilitacja medyczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 

 

 

Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej 

medycyny. Wiele problemów terapeutycznych wciąż pozostaje nierozwiązanych, a śmiertelność w tej grupie cho-

rych jest jedną z wyższych. Dlatego tak ważne są właściwy dobór badań diagnostycznych i odpowiednia inter-

pretacja ich wyników, pozwalające na skuteczne leczenie. Nowatorstwo tej książki polega na podjęciu prakty-

cznych problemów z zakresu otorynolaryngologii w aspekcie zagadnień onkologicznych, koncentrujących się na 

profilaktyce, nowoczesnej i aktualnej diagnostyce oraz terapii z podkreśleniem kontynuacji leczenia rehabilitacją 

onkologiczną. W publikacji omówione zostały zagadnienia terapii choroby nowotworowej narządów laryngolo-

gicznych, poza terapią chirurgiczną, z naciskiem na oszczędzające metody usuwania guzów za pomocą nowo-

czesnej aparatury i zabiegi rekonstrukcyjne. Dużo miejsca poświęcono dynamicznie rozwijającej się rehabilitacji 

onkologicznej, a także możliwościom fizjoterapii, takim jak rehabilitacja głosu po całkowitym usunięciu krtani, 

rehabilitacja węchu i smaku, metody uelastyczniania blizn pooperacyjnych i wczesnego uruchamiania pacjenta 

oraz leczenie powikłań. Autorzy, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, skoncentrowali się na przeka-

zaniu najważniejszych i najnowszych wiadomości, wynikających z bieżącej praktyki medycznej. 

 

 

 265. Lecznicza moc drzew : wykorzystaj uzdrawiające kąpiele leśne, dzięki którym 

wzmocnisz odporność, odprężysz się i usuniesz negatywne emocje / Marco 

Mencagli, Marco Nieri ; [tłumaczenie: Piotr Leonczuk].- Białystok : Vital, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drzewa , Las , Medycyna niekonwencjonalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2022-12 

 

 

Czy wiesz, że drzewa mogą Ci pomóc w walce z Twoimi dolegliwościami? Z książki dowiesz się o leczniczym 

działaniu drzew, które wpływają uzdrawiająco na Twoją psychikę, a także stan fizyczny. Poznasz wiele różno-

rodnych technik i ćwiczeń, które pozwolą Ci efektywnie korzystać z darmowej siły natury, ładując swoje akumu-

latory. Dzięki nim poprawisz nastrój, ukoisz nerwy, odprężysz się oraz złagodzisz wiele schorzeń, eliminując 

stany zapalne, depresję czy lęk. Dodatkowo poprawisz rytm swojego serca, ustabilizujesz ciśnienie krwi, wzmoc-

nisz odporność i uwolnisz od stresu. W książce znajdziesz informacje, jak skutecznie korzystać z kąpieli leśnych             

i terapii lasem. Przytul się do drzewa i poczuj się dobrze. 
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 266. Lekcje uważności : moderniści i realizm / Ewa Paczoska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

(Nowe Monografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura polska , Modernizm , Powieść , Realizm , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2022-12 

 

Wprowadzenie. Realizm i problem uwagi ; Cz. I. Testowanie granic: 1. Od szkicu do obrazu i z powrotem. Pod 

szychtami Bolesława Prusa ; 2. Lalka w dialogu z Amerykaninem Henry’ego Jamesa ; 3. Wiktorianizm i rytmy 

rozwojowe powieści polskiej drugiej połowy XIX wieku ; 4. Tajemnice konstrukcji. Dramatyzacja w powieściach 

Bolesława Prusa i Henry’ego Jamesa ; 5. Notatki literackie Prusa i Jamesa. Rekonesans ; 6. W poszukiwaniu opo-

wieści o „ludziach czasu wielkiej zmiany” ; Cz. II. Poszerzanie obszaru: 1. „Fałszywy teren”. Rzeczywistość pa-

noramy ; 2. Język halucynacji w prozie modernistów Europy Środkowo-Wschodniej ; 3. Irzykowski i pytania 

pozytywistów ; 4. Karola Irzykowskiego i Virginii Woolf „przygoda w nieznanym kraju” ; 5. Zapomnianym tro-

pem uważności. Virginia Woolf czyta Jane Austen ; 6. Dwie opowieści. Dylematy polskiej pamięci o Wielkiej 

Wojnie ; 7. Kłopoty z normalnością w prozie pierwszej dekady II Rzeczypospolitej ; 8. Realiści po przejściach. 

Powieść pod różą Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego. 

 

 

 267. Lęki u dzieci : jak najmłodsi mogą zmienić niepokój w odporność psychiczną / 

Jodi Richardson, Michael Grose ; przekład: Laura Bigaj.- Kraków : Wydawnictwo 

eSPe, 2022. 

(Twoje Poradniki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Lęk , Pomoc psychologiczna , Relacje 

międzyludzkie , Szkoły , Techniki samopomocy , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2022-12 

 

Zapewnij swoim dzieciom spokojne dzieciństwo i wolną od lęku dorosłość! Każde dziecko czegoś się boi – naj-

pierw oddzielenia od rodziców, później ciemności, nowych miejsc i nieznanych osób. Część tych obaw stanowi 

normalny etap rozwojowy, są jednak i takie, które wynikają z przeżywanych trudności rodzinnych, traum czy nie-

powodzeń szkolnych. Dr Jodi Richardson i Michael Grose, doświadczeni terapeuci, proponują rodzicom i peda-

gogom przystępny przewodnik po świecie dziecięcych lęków. Wskazują w nim, które lęki należą do normy 

rozwojowej, a które mogą stanowić poważne zaburzenia, powodowane na przykład izolacją lub nadmiernym kon-

taktem z nowymi technologiami. Podpowiadają zarówno, jak wesprzeć dziecko w wypadku zwykłych dziecięcych 

strachów, jak i zareagować na fobie lub inne niepokojące objawy lęku, w tym dolegliwości somatyczne. Pomagają 

zrozumieć mechanizm powstawania zaburzeń lękowych u najmłodszych i dają konkretne wskazówki, jak można 

zmienić rodzinną codzienność, by zapewnić dzieciom wolne od niepokoju dzieciństwo i umożliwić im spokojne 

wejście w dorosłe życie. Skorzystaj z rad tego przewodnika, by: uspokoić codzienne życie swojej rodziny, zwię-

kszyć odporność fizyczną i psychiczną najmłodszych, zapewnić dzieciom spokojny sen, nauczyć dziecko skute-

cznych sposobów radzenia sobie z lękiem i stresem.  
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 268. Liczby się liczą : data storytelling czyli jak opowiadać o danych / Chip Heath, 

Karla Starr ; przekład: Marcin Kowalczyk ; [wstęp do wydania polskiego: Janina 

Bąk].- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dane , Komunikacja werbalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

 

Tłumacz wszystko, faworyzuj przyjazne liczby ; Aby pomóc ludziom w zrozumieniu liczb, należy osadzić je               

w znanej, konkretnej i ludzkiej skali ; Wykorzystanie liczb emocjonalnych - takich, które zaskakują i mają głębsze 

znaczenie - aby skłonić ludzi do zmiany sposobu myslenia i zachowania ; Zbuduj model w skali. O ile miliard jest 

większy od miliona? No cóż, milion sekund to 12 dni. Natomiast miliard sekund to… prawie 32 lata! Żyjemy              

w świecie, w którym nasz sukces często zależy od umiejętności przekazywania wartości liczbowych w jasny, 

zrozumiały sposób. Tylko jak sprawić, by liczby przyciągały uwagę - stały się „przyczepne”? Jak przekształcać 

nudne dane w ciekawe opowieści? Czy istnieją jakieś metody pomagające ludziom w zrozumieniu danych i podej-

mowaniu trafniejszych decyzji w oparciu o liczby? Chip Heath zasłynął z tego, że nauczył nas, jak opowiadać 

„przyczepne historie”, czyli takie, które zostają w pamięci na dłużej. A teraz, w swojej najnowszej książce, 

przedstawia zasady pozwalające „przetłumaczyć” liczby na język, który jesteśmy w stanie zrozumieć i wyko-

rzystać. Książka pełna jest praktycznych wskazówek dotyczących właściwego wyjaśniania wartości liczbowych. 

Zawiera także mnóstwo żywych przykładów „przed i po”, pokazujących, jak dla wielu abstrakcyjną liczbę można 

zaprezentować tak, by ludzie pojęli ją bez problemu. Ta książka zarówno tym, którzy kochają matematykę, jak              

i tym, którzy jej nienawidzą, pomoże przekładać wartości liczbowe na język zrozumiały dla innych, dzięki czemu 

będziemy w stanie w większym stopniu opierać nasze decyzje - w szkole, pracy i domu - na twardych danych.  

 

 

 269. Lili Stern-Pohlmann : pytałam Boga, dlaczego mnie ocalił / Katarzyna Kachel, 

Maciej Kwaśniewski, Aleksander B. Skotnicki.- Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : 

Wydawnictwo Austeria, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pohlmann, Lili (1930-2021) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Działacze społeczni , Getto lwowskie , Holokaust , Ocaleni z Holokaustu , 

Ukrywanie się Żydów (1939-1945) , Żydzi , Kraków (woj. małopolskie) , Londyn 

(Wielka Brytania) , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-12 

 

Co to jest przeznaczenie? I kiedy nie jest przypadkiem – pytała, kiedy siedzieliśmy w jej londyńskim mieszkaniu.  

I jeszcze, dlaczego ona? Bo jeśli została wybrana, to przecież tak, jakby ktoś jej powierzył tych wszystkich, 

których pochłonęło piekło Szoah. A ona nie chciała tak o sobie myśleć, bo to by była wielka próżność, wręcz 

zarozumiałość z jej strony. Nie czuła się wybrana. Ale, jeśli ktoś gdzieś jednak widział sens, aby właśnie ona, 

dziewczynka z Krakowa, miała przeżyć, to był w tym naznaczeniu nieomylny. Nikt tak jak Lili Stern nie okazywał 

wdzięczności tym, którzy w czasach nieludzkich znaleźli w sobie ludzkie odruchy. Nikt tak jak Lili nie opowiadał 

o Krakowie, o Polsce, o tym jak ważne jest pojednanie i budowanie mostów. Jak ważne jest mówienie o tym, co 

łączy, nie dzieli. Lili Stern‑Pohlmann, cudem uratowana z Holokaustu przez niemiecką urzędniczkę i biskupa 

Andrzeja Szeptyckiego odeszła 15 września 2021 roku. Nam zostawiła swoją opowieść.  
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 270. Limfa : źródło energii i zdrowia / Lisa Levitt Gainsley ; przekład: Adriana 

Celińska.- Warszawa : Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automasaż , Limfa , Układ limfatyczny , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Mimo że limfa jest niezwykle istotna dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, to - niestety - na co dzień ją 

bagatelizujemy. A limfa prawie jak druga krew non-stop krąży w naszym organizmie, pomaga zwalczać drob-

noustroje chorobotwórcze, komórki nowotworowe, od jej prawidłowego przepływu zależy praca wielu narządów. 

Gdy zawodzi układ limfatyczny, limfa nie może skutecznie wypełniać swoich zadań. Lisa Levitt Gainsley odkry-

wa przed nami wszystkie tajemnice układu limfatycznego, ale też pokazuje, jak skutecznie o niego zadbać.  

 

 

 271. Linkedln w praktyce : workbook z rozwiązaniami do wdrożenia od zaraz! : 

nawiązuj relacje, buduj markę i sprzedawaj bez spamowania / Angelika 

Chimkowska.- Warszawa: MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Kreowanie wizerunku , LinkedIn , Marka 

osobista , Poradnik 

Sygnatura:  WG-07  

Nowości:  2022-12 

 

Obecnie LinkedIn jest nie tylko narzędziem wspierającym procesy rekrutacyjne, ale też skutecznym medium do 

pozyskiwania klientów i partnerów biznesowych. Żeby jednak móc z niego czerpać korzyści, trzeba najpierw 

wśród naszej grupy docelowej zbudować rozpoznawalność, reputację i zaufanie. Z tego właśnie powodu wszelkie 

sprzedażowe próby podejmowane już w pierwszej wiadomości w social mediach zwykle kończą się porażką. Bez 

zbudowania zaufania, a często i relacji, to nie ma szans się udać. Czytając LinkedIn w praktyce, krok po kroku 

dowiesz się, jak: zaprezentować swoją wiedzę ekspercką, zapraszać do kontaktu i nawiązywać relacje biznesowe  

z decydentami z całego świata, sprzedawać i przyciągać nowych klientów, a także promować swoją markę 

osobistą i firmową. Dzięki praktycznym wskazówkom oraz sprawdzonym metodom zbudujesz skuteczny profil 

osobisty w 10 i pół kroku, dowiesz się, jak prowadzić stronę firmową na LinkedIn, poznasz mało znane funkcje            

i ustawienia oraz dowiesz się, co i jak publikować, by budować zaangażowanie odbiorców. A także o czym należy 

pamiętać i jakie zasady netykiety znać, by nie skazać się na kryzys wizerunkowy, a jeśli już wybuchnie, to jak 

sobie z nim poradzić na LinkedIn. Jak zmienić wiedzę w działanie.  

 

 272. Lodołamaczka : Swiatłana Cichanouska / Rusłan Szoszyn.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cichanouska, Swiatłana (1982- ) , Opozycja polityczna 

nielegalna , Opór (postawa) , Polityka , Protesty społeczne na Białorusi (2020- ) , 

Wybory prezydenckie na Białorusi (2020) , Białoruś , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Cichanouska S. 

Nowości:  2022-12 
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Kobieta, która rzuciła wyzwanie tyranowi. Pierwsza książka o liderce białoruskiej opozycji Swiatłanie Cichanou-

skiej! Na kartach "Lodołamaczki" Rusłan Szoszyn, długoletni dziennikarz działu zagranicznego "Rzeczpospo-

litej”, z reporterską swadą kreśli portret Swiatłany Cichanouskiej - zwyczajnej dziewczyny z Mikaszewicz na 

południowych krańcach Białorusi. Po katastrofie w Czarnobylu dzieci z tamtych stron mogły wyjeżdżać na waka-

cje na Zachód, a mała Swiatłana miała okazję zobaczyć Irlandię i nauczyć się biegle angielskiego. Nie miała 

jednak aspiracji politycznych. Koncentrowała się, podobnie jak większość białoruskich kobiet, na rodzinie. Jak to 

się stało, że zaryzykowała wszystko, co było dla niej najcenniejsze, i rzuciła wyzwanie dyktaturze Łukaszenki? 

Dlaczego właśnie jej udało się porwać za sobą miliony Białorusinów? Oto pierwsza na świecie książka o praw-

dziwej „czułej przewodniczce”, która zdobyła nie tylko serca swoich rodaków, lecz także uznanie i szacunek na 

całym świecie. Cichanouska jest dzisiaj przyjmowana na Zachodzie jako przywódczyni na uchodźstwie. 

Przywódczyni kraju, w którym pozostaje za kratami jej mąż oraz kilkuset innych zakładników dyktatury. Kraju, 

który groził jej wieloletnim więzieniem i odebraniem najcenniejszego, co ma - dzieci. Na uwagę zasługuje też to, 

jak Szoszyn podsumowuje wydarzenia na Białorusi ostatnich dekad i przybliża specyfikę białoruskiego społe-

czeństwa. Czyni to "Lodołamaczkę" nie tylko biografią wybitnej postaci, ale również wciągającym kompendium 

wiedzy na temat współczesnej i nieco dawniejszej Białorusi. 

 

 

 273. Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Magdalena K. Gąsowska.- 

Warszawa : Difin, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konkurencyjność , Logistyka gospodarcza , Przedsiębiorstwo 

handlowe , Przedsiębiorstwo produkcyjne , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-658  

Nowości:  2022-12 

 

 

Będące domeną logistyki zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji w przedsiębiorstwie oraz 

między podmiotami gospodarującymi uczestniczącymi w dostarczaniu produktu do klienta w warunkach globali-

zacji i bezprecedensowego poziomu zmienności jest bardzo złożonym procesem, determinuje niezakłócone fun-

kcjonowanie, wyniki działalności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. W książce przedstawiono w szerokim 

zakresie problematykę logistyki w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano 

w niej logistyczny model, pozwalający osiągnąć odpowiedni poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa w dy-

namicznym otoczeniu oraz wnioski z teoretycznych rozważań i prezentowanych badań empirycznych będące 

wkładem własnym autorki w rozwój nauk o zarządzaniu. Publikacja napisana została na podstawie studiów lite-

ratury z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów w skali światowej, wyników badań wykonanych przez 

ośrodki naukowe i instytuty badawcze z różnych krajów oraz własnych badań empirycznych przeprowadzonych 

wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. 

 

 

 274. Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w 

mieście / Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja miejska , Logistyka , Logistyka miejska , 

Opole (woj. opolskie) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-656  

Nowości:  2022-12 
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Książka obejmuje głównie aspekty związane z funkcjonowaniem miast. Zawiera zarówno teoretyczne rozeznanie 

tematu, jak również przedstawia praktyczne możliwości poprawy funkcjonowania miast za pośrednictwem 

różnych narzędzi logistycznych. Autorzy za pośrednictwem szeregu ankiet skierowanych do użytkowników 

systemu miejskiego przedstawili wachlarz badań weryfikujących znaczenie wykorzystania logistyki w miastach. 

W książce zostały przedstawione praktyczne rozwiązania oddziałujące na systemy miejskie, w skład których 

można zaliczyć, m.in.: system rowerów miejskich, zastosowanie metody PERT do optymalizacji objazdu na tere-

nie miast, dynamiczna synchronizacja sygnalizacji świetlnej, system inteligentnego sterowania ruchem w mias-

tach, system dynamicznej informacji kierowców/ pasażerów, system zarządzania ryzykiem w miastach oraz wiele 

innych rozwiązań. Książka jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno do pracowników 

naukowych, jak i menedżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzających systemem miej-

skim. 

 

 

 275. Logistyka oczami kobiet / redakcja naukowa Katarzyna Kolasińska-Morawska, 

Łukasz Sułkowski.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Branża TSL , Kariera , Kobieta , Logistyka , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Książka, będąca osobistą perspektywą kobiet naukowo związanych z logistyką, jest spójnym kompendium wiedzy 

z zakresu logistyki i zarządzania logistycznego. Łączy teorię z szeregiem przykładów z praktyki zawodowej auto-

rek, co umożliwia wykorzystanie przedstawionych treści w działaniach przedsiębiorstw. Szczególnym, unikalnym 

walorem książki jest spojrzenie kobiet na logistykę – perspektywa nieco inna niż ukazywana zazwyczaj z racji 

dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w branży logistycznej i w nauce związanej z logistyką. Jedno-

cześnie autorki to osoby, które tej dziedzinie poświęciły znaczącą część życia zawodowego lub/i naukowego. 

Książka może być swoistym przewodnikiem dla kobiet, które planują rozwój kariery zawodowej w logistyce,               

a także badaczek, które będą rozwijać się naukowo w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Książka 

kierowana jest do szeroko rozumianego środowiska logistycznego, w tym specjalistów, menedżerów i dyrektorów 

logistyki, a także do studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo, logistyka, ekonomia oraz zarządzanie. 

 

 

 276. Lunch z ludźmi sukcesu : 52 spotkania z tymi, którzy zmieniają świat / pod 

redakcją Lionela Barbera ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz ; ilustracje James 

Ferguson.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Celebryci , Intelektualiści , Ludzie sukcesu , Politycy 

, Przedsiębiorcy , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-12 

 

Z KIM SPOŚRÓD WSZYSTKICH LUDZI NA ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ PÓJŚĆ NA LUNCH? Spotkaj się z naj-

większymi osobistościami ze świata sztuki, biznesu, mody, polityki i sportu. To niepowtarzalna okazja, żeby się 

dowiedzieć, na czym polega tajemnica ich sukcesu. Dlaczego Jeff Bezos pracuje przy zwykłym tanim biurku? Jak 

wygląda lunch w „standardzie Ryanaira” z dyrektorem generalnym Michaelem O’Learym? Jak to możliwe, że szef 

największego towarzystwa ubezpieczeniowego uprawia jeden z  najbardziej  ekstremalnych  sportów  na  świecie? 
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Jak George Soros zarobił miliard funtów w ciągu jednego dnia? Co wspólnego z gwiazdą rocka ma Steve Woz-

niak? Dlaczego Dolce i Gabbana nie sprzedają ubrań za gotówkę, a założycielka marki Jimmy Choo osobiście 

farbuje buty celebrytom? „Financial Times” zaprasza na Lunch z ludźmi sukcesu – gość wybiera restaurację,                

a wydawca reguluje rachunek. Rozmówcy rozluźniają się przy obiedzie i butelce wina, pozwalając sobie na otwa-

rtość, autentyczność, a nawet niedyskrecję. Jakie sekrety zdradzili? Którą restaurację wybrali? Co zamówili? 

Wszystko jest jawne. Poznaj wielkie nazwiska od bardziej osobistej strony i zainspiruj się historią ich sukcesu. 

KULTOWA RUBRYKA PO RAZ PIERWSZY PO POLSKU. 

 

 

277. Łagierniczka : relacja z Workuty 1945-1956 / Anna Szyszko-Grzywacz ; 

spisała córka Barbara [Grzywacz-Sanfilippo].- Warszawa : Ośrodek Karta, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łagry (ZSRR) , Kobieta , Obozy pracy , Ocaleni z 

Holokaustu , Pamięć autobiograficzna , Więźniowie obozów , Workuta (Rosja ; 

okolice) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-12 

 

 

Rzadki zapis losów kobiecych w świecie sowieckiego Gułagu. Autorka, aresztowana w Wilnie, w wieku 22 lat 

skazana na 20 lat robót katorżniczych, przechodzi przez więzienie na Łukiszkach, potem moskiewskie Butyrki                

i Łubiankę, by trafić do łagru w Workucie. Opisuje kolejne piekielne kręgi życia obozowego, w którym musi 

wywalczyć swoje miejsce jako kobieta i – mimo wszystko – zdoła przeżyć.  

 

 

 278. Malta i Gozo / Katarzyna Cymbalista, Paweł Tyka, [Bartosz Sadulski].- 

Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2022. 

(Inspirator Podróżniczy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malta , Gozo (Malta ; wyspa) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(4)  

Nowości:  2022-12 

 

 

MALTA I GOZO - pomysł na idealne wakacje! Twój inspirator zaprowadzi cię w każdy zakamarek Malty i Gozo. 

Nic cię nie ominie!  Z nami przespacerujesz się ulicami ufortyfikowanej Valletty, w której odkryjesz jedyny obraz 

podpisany przez Caravaggia. W Mdinie odbędziesz podróż w czasie i zajrzysz na plan Gry o Tron. Na Gozo i Co-

mino zanurkujesz w błękitnych wodach Morza Śródziemnego i spróbujesz ftiry, rozkoszując się widokiem doliny 

Ramla. Wspólnie z Katarzyną Cymbalistą i Pawłem Tyką opracowaliśmy przewodnik po archipelagu. Znajdziesz 

w nim rankingi atrakcji i rekomendacje autorów, knajpki polecane przez miejscowych, intuicyjną nawigację oraz 

odsyłacze do rozkładanej mapy.  
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 279. Mała Europa : szkice polskie / Norman Davies ; przekład Bartłomiej Pietrzyk.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Naród , Polska , Antologia , Esej , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Na kartach naszej historii wielkie zwycięstwa przeplatają się z bolesnymi porażkami. Okresy rozkwitu kultury 

ustępują czasom walki o zachowanie własnej tożsamości. Mimo przeciwności losu i w obliczu wielostronnych 

zagrożeń Polacy zawsze znajdowali w sobie siłę, by jeszcze raz podnieść się do walki. Dzieje odradzającej się jak 

feniks z popiołów Polski fascynują historyków i są inspiracją dla tych, którzy dzisiaj potrzebują wsparcia. Nasza 

historia nie jest tylko piękną opowieścią. Odpowiednio odczytana może także być drogowskazem dla Europy                

w czasach kryzysu, co udowadnia w swych wcześniej niepublikowanych i zaktualizowanych tekstach Norman 

Davies.  

 

 

 280. Mam na imię Szatan : historie egzorcyzmów od Watykanu do Medjugorje / 

Fabio Marchese Ragona ; przełożyła Anna Gogolin.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Diabeł , Egzorcyzmy , Opętanie , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

CZY DIABEŁ ISTNIEJE NAPRAWDĘ? Demon może wygrać bitwy. Nawet ważne bitwy. Ale nigdy nie wygra 

wojny. KS. GABRIELE AMORTH Toczy się nieustanna walka między BOGIEM a SZATANEM. Dziś, gdy 

społeczeństwa pochłonięte są egocentryzmem, a jednostkę stawia się ponad prawdą i Bożym prawem, szatan jest 

coraz częściej traktowany jak postać z baśni, która ma być jedynie straszakiem dla wiernych. Król kłamstwa, 

wzmocniony tą niewiarą, zdobywa dusze i władzę, osiągając przy tym niespotykaną dotąd siłę. W swojej książce 

Fabio Marchese Ragona zabiera nas w podróż ŚLADAMI NAJWIĘKSZYCH EGZORCYSTÓW. Przez lata 

przeszukiwał ściśle TAJNE DOKUMENTY I ARCHIWA, przesłuchiwał świadków i wielu księży, aby odkryć 

prawdę o budzącej grozę praktyce egzorcyzmów. Książka Fabia Marchese Ragony jest dziełem dobrze udokumen-

towanym i niebywale zajmującym. Czyta się ją jednym tchem, a nadto jest niezwykle użyteczna.  

 

 

 281. Manifest / Bernardine Evaristo ; przełożyła Kaja Gucio.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Evaristo, Bernardine (1959- ) , Czarni , Literatura angielska , 

Pisarze angielscy , Samorealizacja , Wykluczenie społeczne , Anglia (Wielka 

Brytania) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2022-12 
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Nigdy nie chodziłam na terapię, bo lubię żyć z własnymi demonami. Lubię sama rozwiązywać pewne sprawy              

i myślę, że ta książka to właśnie taki potężny autowywiad. W 2019 roku Bernardine Evaristo została pierwszą              

w historii czarną kobietą, która zdobyła Nagrodę Bookera za brawurową powieść "Dziewczyna, kobieta, inna",             

a teraz powraca z intymną i szczerą opowieścią o tym, jak tego dokonała. Urodziła się jako czwarta z ośmiorga 

dzieci ze związku Brytyjki i Nigeryjczyka. W wieku osiemnastu lat opuściła rodzinny dom, aby szukać własnego 

miejsca w świecie. Od tego momentu całe swoje życie oraz decyzje, które podejmowała, podporządkowała twór-

czości. Pisarstwo stało się jej domem na stałe. Dziś mówi o sobie, że czuje się niepowstrzymana. W "Manifeście" 

Evaristo przygląda się swojemu dziedzictwu i latom dzieciństwa. Analizuje styl życia i relacje z innymi. Zgłębia 

genezę i naturę własnej kreatywności oraz działalności aktywistycznej. To książka dla każdego, kto kiedykolwiek 

czuł się wykluczony lub znalazł się na marginesie, i dla każdego, kto chce zostawić po sobie ślad na ziemi. To 

manifest nieustraszoności.  

 

 

 282. Marketing automation revolution : using the potential of Big Data / Grzegorz 

Błażewicz ; [translation Dadan Tranlations].- Edition first reprint.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. 

(E-marketing) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baza danych , Big data , Marketing cyfrowy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138  

Nowości:  2022-12 

 

Introduction THE PHILOSOPHY OF MARKETING AUTOMATION ; Part I NEW TERMSŁ 1. The meaning of 

Big Data revolution ; 2. New consumer ; 3. New marketer ; 4. New seller ; Part II MARKETING AUTOMATION 

AND BIG DATA REDEFINE THE MARKETING YOU KNOW: 1. Traditional 4P ; 2. Guidance for people 

choosing their marketing automation platform ; 3. Lead leaking ; 4. The role of education in the shopping process ; 

5. Content marketing with marketing automation ; 6. New approach towards e-mail marketing ; 7. Loyalty 

programs ; 8. Mobile channel ; Part III PRACTICAL RECOMMENDATIONS: 1. Creating a buyer persona ; 2. 

Contact monitoring and management via CRM ; 3. Lead acquisition ; 4. E-mail marketing ; 5. Lead nurturing ; 6. 

Website marketing ; 7. Personalizing your WWW ; 8. Sales ; 9. Retention ; 10. Social media ; 11. Mobile ; 12. 

Marketing analytics ; 13. Guidance for people choosing their marketing automation platform.  

 

 

 283. Maroko : u mnie w Marrakeszu / Katarzyna Ławrynowicz.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ławrynowicz, Katarzyna , Obyczaje i zwyczaje , Polacy za 

granicą , Życie codzienne , Maroko , Pamiętniki i wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(6)  

Nowości:  2022-12 

 

 

Pierwszy raz do typowego publicznego hammamu za 10 dirhamów (około 1 euro) poszłam w wieku dziewiętnastu 

lat. W ten świat wprowadziły mnie moje marokańskie „siostry”, u których pomieszkiwałam, zanim osiedliłam się 

tutaj na stałe. Dla nich od zawsze hammam stanowił nieodzowny element codziennego życia. Z kolei dla mnie 

pierwsze zetknięcie z tym rytuałem było czymś znacznie ważniejszym - prawdziwą inicjacją, uroczystym przyję-

ciem do ich społeczności. Katarzyna Ławrynowicz Wybierz się w podróż do Maroka, w którym od 2011 roku 

przebywa Katarzyna Ławrynowicz, autorka bloga U mnie w Marrakeszu. Żyjąc  wśród  zwykłych  ludzi  i  według 
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prostych zasad wspólnotowego bytowania, poczujesz, że bardzo wiele dajesz, ale i równie wiele otrzymujesz, na-

wet w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dziś podzielisz się z kimś swoim posiłkiem, a jutro całkiem niespodzie-

wanie przed twoimi drzwiami stanie sąsiadka z domowym obiadem lub sąsiad gotowy w czymś pomóc.  

 

 

 284. Marszałek, ten od Reksia : o Lechosławie Marszałku, słynnym twórcy 

słynnego pieska, i życiu z bohaterami filmów rysunkowych opowiada Helena Filek-

Marszałek / Helena Filek-Marszałek ; opieka literacka Katarzyna Kolska.- Poznań : 

Publicat Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marszałek, Lechosław (1922-1991) , Reksio (postać 

fikcyjna) , Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko-Biała) , Film animowany , Film 

polski , Reżyserzy polscy , Upamiętnianie , Biografia , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Marszałek L. 

Nowości:  2022-12 

 

O życiu twórcy, psie Reksiu i polskiej animacji filmowej w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Niezwykła biografia 

Lechosława Marszałka - opowiedziana przez jego żonę. Fakty i anegdoty, niepublikowane dotąd szkice i rysunki. 

Unikatowe treści nie tylko dla wielbicieli polskich klasycznych kreskówek. 

 

 

 285. Mauritius i Seszele / Przemysław Palczyński, Olga Skrońska, [Rafał 

Skroński].- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2022. 

(Pascal Gold) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mauritius , Seszele , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(6)  

Nowości:  2022-12 

 

 

W dawnej cukrowni Beau Plan mieści się jedno z najlepszych muzeów na Mauritiusie, które przybliża dzieje cu-

kru. Swego czasu tak pożądany jak złoto i tak poszukiwany jak indyjskie przyprawy produkt odcisnął głębokie 

piętno na historii i kulturze wyspy.  

 

 

 286. Mądrzej, szybciej, lepiej : sekret efektywności / Charles Duhigg ; tł. Bernadeta 

Minakowska-Koca.- Wydanie 1 - 8 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Motywacja , Produktywność pracy , Sukces , 

Opracowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Młoda kobieta rzuca studia doktoranckie i zaczyna grać w pokera. Wdrożywszy się w system analizowania możli-

wych scenariuszy i wyliczania szans na ich ziszczenie, potrafi określić z góry błędy  swoich  przeciwników  i  staje  
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się jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Grupa specjalistów Google przez cztery lata gromadzi dane na 

temat funkcjonowania najlepszych zespołów pracowniczych, aby ogłosić, że ważniejsze jest to, co łączy grupę, niż 

jej personalny skład. Generał piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, widząc niskie morale ochotników, układa 

od nowa program szkolenia w obozie dla rekrutów. Okazuje się, że wypracowanie postawy "ukierunkowanej na 

działanie" może zmienić nawet najbardziej rozchwianych nastolatków w niepokonanych zdobywców. Termin pre-

miery "Krainy Lodu" wytwórni Walt Disney Pictures zbliża się wielkimi krokami. Katastrofa wisi w powietrzu, 

jednak zespół produkcyjny otrząsa się z niemocy, przeżywa twórczy przełom i w efekcie powstaje jeden z najle-

pszych filmów animowanych w historii kina. Co łączy tych wszystkich ludzi? Wiedza, że efektywność to umie-

jętność dokonywania wyborów i podejście do codziennych obowiązków. To odpowiednie postrzeganie małych 

celów na tle dużych wyzwań, to kultury organizacyjne, które budujemy jako liderzy, nie zamykając się na postęp. 

To wreszcie stosunek do informacji. Te aspekty różnią ludzi produktywnych od zapracowanych. Mądrzej, szyb-

ciej, lepiej traktuje o ośmiu kluczowych obszarach - od motywacji i umiejętności wyznaczania celów aż po zagad-

nienie koncentracji i dokonywanie wyborów - które tłumaczą, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie i niektóre firmy 

tak wiele potrafią zrobić. Opierając się na najnowszych badaniach naukowych w dziedzinie neurologii, psycho-

logii i ekonomii behawioralnej, jak również na doświadczeniach dyrektorów generalnych, reformatorów oświaty, 

generałów wojska, agentów FBI, pilotów samolotów pasażerskich i scenarzystów z Broadwayu, autor udowadnia, 

że najbardziej produktywni ludzie, firmy i organizacje faktycznie działają inaczej, ale to nie wszystko. Oni zupe-

łnie inaczej widzą świat i inaczej podejmują decyzje.  

 

 

 287. Medycyna pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce / Małgorzata 

Paszkowska.- Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 1 marca 2021 r.- Warszawa 

: Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna pracy , Prawo medyczne , Zdrowie publiczne , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-12 

 

1. System ochrony zdrowia w Polsce: Model systemu ochrony zdrowia ; Świadczenia gwarantowane świadczenio-

biorcom ; Rozwój i podstawy prawne funkcjonowania medycyny pracy. 2. Organizacja i zadania służby medycyny 

pracy; Jednostki organizacyjne i personel służby medycyny pracy ; Zadania służby medycyny pracy ; Dokumen-

tacja służby medycyny pracy. 3. Ochrona zdrowia pracujących jako zadanie pracodawcy: Podstawowe obowiązki 

pracodawcy ; Szczególne obowiązki pracodawcy ; Badania profilaktyczne pracowników. 4. Badania lekarskie            

i orzecznictwo medycyny pracy: Badania lekarskie uczniów, słuchaczy, studentów ; Badania lekarskie pracowni-

ków ; Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców, inspektorów 

transportu drogowego ; Badania lekarskie sędziów, prokuratorów, kuratorów i komorników sądowych ; Badania 

lekarskie pracowników ochrony, detektywów i strażników gminnych ; Badania osób ubiegających się o pozwo-

lenie na broń ; Badania lekarskie skazanych ; Badania sanitarno-epidemiologiczne ; Urlopy dla poratowania zdro-

wia ; Rozpoznawanie i stwierdzanie chorób zawodowych. 

 

 288. Medytacja łatwiejsza niż myślisz / Magdalena Mola.- Wydanie 1. poprawione.- 

Warszawa : Edgard, 2017. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joga , Radzenie sobie ze stresem , Poradnik , Przepisy 

kulinarne 

Sygnatura:  WG-159.96  

Nowości:  2022-12 
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Medytacja łatwiejsza niż myślisz prezentuje opisy różnych ścieżek medytacyjnych, m.in. medytacji w ciszy, 

medytacji w ruchu czy medytacji z mantrą. Omawia skuteczne techniki relaksacyjne, m.in. relaksację Jacobsona, 

relaksację joga nidra czy technikę milczącego świadka. Wprowadza też elementy hatha-jogi, czyli podstawowe 

asany odprężające. Wskazówki zawarte w poradniku pomagają uwolnić się od negatywnych emocji i stresu oraz 

osiągnąć ład i równowagę w życiu. W książce czytelnicy znajdą także inspirujące cytaty, liczne historie z życia 

oraz zdjęcia prezentujące m.in. asany relaksacyjne. Integralną częścią książki są nagrania mp3 do pobrania z tech-

nikami medytacji z mantrą. Uwolnij się od stresu i osiągnij harmonię w medytacji! Dlaczego poradnik trafia            

w Samo Sedno? - przedstawia korzyści, jakie niesie ze sobą medytacja - od poprawy zdrowia fizycznego i psychi-

cznego aż po głębokie zrozumienie samego siebie - omawia proste i skuteczne techniki relaksacyjne - wskazuje 

sposoby na to, jak odmienić swój dom i otoczenie, by wzmocnić efekty medytacji - zawiera cenne informacje 

dotyczące zdrowego stylu życia, pomaga dopasować odpowiednią dietę oraz opracować idealny rozkład dnia.  

 

 

 289. Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes / 

Matthew Ball ; przekład Katarzyna Mironowicz.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

(Nowe Technologie, Biznes) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Internet , Metawersum , Rzeczywistość wirtualna 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2022-12 

 

Czym jest metawersum? ; Budowanie metawersum ; Jak nowy internet zrewolucjonizuje świat u biznes. Co            

w istocie kryje się pod nazwą metawersum? Jak wyjaśnia w niniejszej książce Matthew Ball – pionier, teoretyk              

i inwestor kapitału wysokiego ryzyka – metawersum ma postać trwałej i wzajemnie połączonej sieci trójwy-

miarowych wirtualnych światów. W przyszłości posłuży jako brama do większości doświadczeń w internecie, 

będzie również bazą dla znacznej części świata fizycznego. Dotychczas ta idea pojawiała się wyłącznie w sferze 

fantastyki naukowej i gier wideo, obecnie ma szansę zrewolucjonizować każdą branżę i aktywność – od finansów  

i opieki zdrowotnej po edukację, dobra konsumpcyjne, planowanie miast, randkowanie i wiele innych. Wkrótce 

jako integralna część metawersum będziemy w nim zanurzeni, będziemy w nim żyć, pracować i wypoczywać. Co 

ważne, nie wymaga ono żadnych nowych urządzeń. Już dziś każdego dnia setki milionów ludzi za pomocą 

wszelkiego rodzaju urządzeń, od iPada Pro po telefony z Androidem za 300 zł, mają dostęp do trójwymiarowych 

wirtualnych światów wysokiej jakości, renderowanych w czasie rzeczywistym. Wygrają ci, którzy wykażą się 

zdolnością przewidywania! Ball omawia wyzwania związane z zarządzaniem metawersum, bada rolę Web3, 

blockchainów i NFT oraz przewiduje wygranych i przegranych nadciągających zmian. A co najważniejsze, 

przeprowadza też analizę szeregu niemal nieograniczonych sposobów wykorzystania wirtualnego uniwersum                

w biznesie. Niektóre wielkie firmy, np. Google, wydają się lepiej pasować do teraźniejszości niż do przyszłości,             

a inne, jak Facebook, usilnie próbują się dostosować. Jednak w najbliższym czasie liderami zostaną najpraw-

dopodobniej Roblox, Unity i Epic Games (twórcy Fortnite), na razie 50 razy mniejsi niż dzisiejsi giganci techno-

logiczni. Może się też zdarzyć, że na czoło wyścigu wysuną się firmy, które jeszcze są malutkie albo zupełnie 

nieznane. Bo kto przewidział sukces Tindera? Dlatego już dziś warto zainwestować w wiedzę o metawersum – 

nowej wartości, która odmieni ludzkość na skalę globalną, jednocześnie generując dziesiątki bilionów dolarów 

zysku.  
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 290. Metoda zettelkasten : jak cyfrowe notatki mogą zwiększyć energię twojego 

umysłu / David Kadavy ; przekład: Anna Zawiła, Tadeusz Zawiła.- Gliwice : 

Onepress - Helion, copyright 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Minikomputery i mikrokomputery , Mnemotechnika , 

Notatki , Pamięć , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Słowo zettelkasten oznacza po niemiecku pudełko z notatkami. Dawniej było właśnie pudełkiem wypełnionym 

karteczkami, z których każda zawierała notatkę i informację porządkującą. Organizowano je w taki sposób, że do 

jednej notatki można było dotrzeć różnymi drogami, a ta z kolei prowadziła do innych zapisków. Metoda ta jest 

znana od XVI wieku, tyle że dziś zamiast karteczek możemy używać programów komputerowych. Niezależnie od 

sposobu zettelkasten ułatwia zapamiętywanie, porządkowanie informacji i rozwijanie pomysłów - w tym celu jed-

nak należy się nauczyć prawidłowego korzystania z tej metody. Dzięki tej niewielkiej, praktycznej książce szybko 

zrozumiesz zasady pracy metodą zettelkasten z wykorzystaniem kilku prostych cyfrowych narzędzi. Przekonasz 

się, że technika ta ułatwi Ci zapamiętanie przeczytanych treści, odnalezienie istotnych powiązań między nimi,                

a także pomoże w rozwijaniu kreatywności. Poznasz krok po kroku przebieg procesu: przeczytane treści przek-

ształcisz w notatki, które można łączyć i dopasowywać, aby utworzyć nowy tekst. Dowiesz się, jak zbudować 

własny model przepływu pracy, by prowadzenie zettelkasten nie wymagało ciągłego przesiadywania przed 

komputerem. Zobaczysz wreszcie, w jaki sposób inni ludzie pracują tą metodą, i przejrzysz wiele prawdziwych 

notatek - aby szybko przystąpić do budowania Twojego osobistego zettelkasten! Dzięki zettelkasten: łatwiej 

zapamiętasz przeczytane informacje ; szybciej dotrzesz do potrzebnych treści ; sprawniej poprowadzisz projekty 

pisarskie ; kreatywniej rozwiniesz swoje pomysły ; uwolnisz energię umysłową. Zettelkasten może dużo więcej 

niż Google!  

 

 

 291. Miau : kompletna historia kota / Laura A. Vocelle ; przełożyła Dorota 

Kozińska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koty , Kultura , Literatura , Ludzie a zwierzęta , Mit , 

Społeczeństwo , Symbole , Sztuka , Tematy i motywy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2022-12 

 

 

Na przestrzeni dziejów – w zasadzie już od neolitu – kot wywierał nieposkromiony wpływ na społeczeństwa                

i kultury: albo jako bóstwo, albo jako demon, a obecnie jako superbohater i cesarz mediów społecznościowych. 

Tak czy siak, od dawna wiadomo, że koci początek jest ściśle związany z naszym.  Kot – maskotka żołnierzy i po-

szukiwaczy przygód, muza pisarzy, artystów i mężów stanu – zapewnia komfort i inspirację. Nigdy nie jest służal-

czy ani zwyczajny, zawsze elegancki i nieprzenikniony. Przez wieki odgrywał fundamentalną rolę w kształto-

waniu się cywilizacji. Nie powinno zatem dziwić, że pod naszą opieką żyje ich pond sześćset milionów. Laura 

Vocelle, wybitna znawczyni kotów i ich historii, opowiada, co łączy kobiety (nie tylko czarownice) i koty. Wyja-

śnia, dlaczego uważa się, że czarny kot przynosi pecha, i dlaczego jego wizerunek na statkach i samolotach miałby 

przynosić szczęście. To oczywiście wierzchołek góry lodowej. W końcu Leonardo da Vinci, wielki artysta             

i wynalazca, zwykł mawiać, że „nawet najmarniejszy kot jest arcydziełem”. Oprócz odpowiedzi na te i wiele 

innych pytań – omówionych barwnym językiem, pełnym humoru i czułości – czytelnicy znajdą też ponad 150 

ilustracji i zdjęć.   
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 292. Między Grudniem a grudniem : zapiski z internowania / Andrzej Zarębski ; 

[rysunki: Andrzej Zarębski].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarębski, Andrzej (1957- ) , NSZZ "Solidarność" , 

Dziennikarze , Internowani , Opozycjoniści , Stan wojenny w Polsce (1981-1983) , 

Strzebielinek (obóz) , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-12 

 

Obydwaj jesteśmy tu służbowo. Nie ufamy sobie nawzajem. Taka jest reguła. Jedyna różnica to ta, że pan mnie 

trzyma w zamknięciu, a nie odwrotnie. – Tu on skwapliwie potaknął, a ja dokończyłem: – Tak, ale ja mam jeszcze 

prawo moralne. Andrzej Zarębski, filolog polski, dziennikarz solidarnościowej prasy, przyszły poseł, rzecznik 

rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego i sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 13 grudnia 1981 r. zostaje 

internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku. Zaczyna prowadzić dziennik. Początkowo jest to przede 

wszystkim błyskotliwy opis nocy, kiedy wprowadzono stan wojenny, i dni, które nastąpiły później. Jednak „Zapi-

ski z internowania” to bardzo nietypowe świadectwo niemal roku spędzonego przez autora w obozie dla interno-

wanych. To emocjonalne i pełne błyskotliwych obserwacji odbicie wrażliwości młodego, bezpodstawnie zniewo-

lonego człowieka, balansujące na granicy poezji i prozy. Niezwykła próba przekształcająca przebywanie w izolacji 

i ciągłej niepewności w literacką formę, zdolną przydać temu doświadczeniu wartości, a samemu autorowi 

pozwolić na „luksus swobody”, przynajmniej tej intelektualno-twórczej.  

 

 

 293. Mini wykłady o maxi sprawach : trzy serie / Leszek Kołakowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia życia , Natura ludzka , Życie codzienne 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Książka, która daje przyjemność myślenia. Znakomity filozof, pierwszy laureat prestiżowej Nagrody im. Johna 

Klugego - amerykańskiego Nobla w dziedzinie nauk humanistycznych - zajmuje się w swoich miniwykładach 

także zagadnieniami z pozoru mało filozoficznymi: sławą, podróżami, długami, zabobonami, terroryzmem i… 

nicnierobieniem. Przenikliwość i poczucie humoru Autora pozwalają mu na zaskakujące i celne obserwacje 

dotyczące zarówno życia codziennego, jak i odwiecznych praw ludzkiej natury; gwarantują jednocześnie chwilę 

refleksji i prawdziwą czytelniczą przyjemność.  

 

 

 294. Mishima : życie / John Nathan ; przekład Maciej Froński.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mishima, Yukio (1925-1970) , Literatura japońska , Pisarze 

japońscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2022-12 
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Książka Johna Nathana jest pierwszą zagraniczną biografią Mishimy i pod wieloma względami dotąd niedościgłą. 

Autor, amerykański profesor literatury japońskiej, ceniony krytyk literacki i tłumacz powieści takich pisarzy, jak 

Yukio Mishima czy Kenzaburo Oe, opublikował tę błyskotliwie napisaną, a przy tym rzetelnie udokumentowaną 

biografię Mishimy zaledwie cztery lata po śmierci pisarza, który swoim rytualnym samobójstwem przez seppuku, 

dokonanym po nieudanej próbie zamachu stanu, zaszokował cały świat. Nathan, który znał Mishimę osobiście               

i przebywał w kręgu jego najbliższych znajomych, zdołał stworzyć niezwykle wiarygodny i osobisty portret pisa-

rza - geniusza słowa i Japończyka przejętego losem swojego kraju, odpowiedzialnego męża i ojca, a zarazem cele-

bryty targanego niepokojami związanymi z własną orientacją seksualną, walczącego ze skłonnościami sadoma-

sochistycznymi i obsesją na punkcie śmierci.  

 

 

 295. Miss Dior : opowieść o wojnie, odwadze i modzie / Justine Picardie ; 

przełożyła Katarzyna Karłowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dior, Catherine (1917-2008) , Dior, Christian (1905-1957) , 

II wojna światowa (1939-1945) , Moda , Projektanci mody , Rodzeństwo , Ruch 

oporu , Francja , Biografia 

Sygnatura:  WG-391  

Nowości:  2022-12 

 

Miss Dior to opowieść o wolności i faszyzmie, o pięknie i zdradzie, o różach i represjach. A także o tym, co kryje 

się pod gładką powierzchnią mody. Książka portretuje zagadkową kobietę związaną z Christianem Diorem: jego 

ukochaną młodszą siostrę Catherine, która zainspirowała brata do stworzenia jego najsłynniejszych perfum i wpły-

nęła na kształt jego wizji kobiecości. Justine Picardie zabiera nas w podróż do okupowanego Paryża, gdzie 

Christian doskonalił umiejętności projektanta haute couture, a Catherine w tym samym czasie działała z wielkim 

oddaniem we francuskim ruchu oporu, dopóki nie została pojmana i wywieziona do niemieckiego obozu konce-

ntracyjnego w Ravensbrück. Rekonstrukcja życia Catherine w oparciu o bezprecedensowo swobodny dostęp do 

domów i archiwów rodziny Dior rzuca nowe światło na legendarne dzieła Christiana Diora, zwłaszcza na jego 

czarodziejską kolekcję New Look, która wyłoniła się z cieni straszliwych doświadczeń jego siostry. Śledząc woje-

nne ścieżki rodzeństwa Diorów, Picardie ujawnia też inne nieznane historie o rozmaitych formach walki i rodzi-

nnych więziach. Wynikającym z nich optymistycznym przesłaniem jest wiara w piękno i nadzieję, której nie 

przekreśla nawet bliskie zetknięcie z mrokiem i rozpaczą, a także to, że człowiek, który stanął w obliczu strasz-

liwych zniszczeń, może czerpać pocieszenie ze świata przyrody. Rezultatem jest znakomita, niezwykle porusza-

jąca książka.  

 

 

 296. Mitologia : przewodnik dla lubiących rozkminiać bez bólu / Kathleen Sears ; 

przekład Andrzej Hildebrandt.- Warszawa : Zwierciadło, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitologia grecka , Mitologia rzymska , Przewodnik 

tematyczny 

Sygnatura:  WG-2-264 

Nowości:  2022-12 

 

 

Poznaj fascynujące mity cywilizacji greckiej i rzymskiej! Mity o bogach i herosach znane ze szkoły często są 

przedstawiane w sposób, który zniechęciłby nawet Homera. Ten nieskomplikowany przewodnik pomija nudne 

szczegóły, a zamiast tego zapewnia ekscytującą lekcję klasycznej mitologii. Mitologia. Przewodnik  dla  lubiących 
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rozkminiać bez bólu zabierze Cię w niezapomnianą podróż przez mity stworzone w starożytnej Grecji i Rzymie. 

Opowieść o pięknej Helenie i wojnie trojańskiej, historia o zabiciu Meduzy przez Perseusza, zapis o smutnych 

losach Edypa czy fascynujące prace Heraklesa to tylko niektóre mity warte poznania. Przeczytaj o niezwykłych 

istotach: cyklopach, syrenach, harpiach, Minotaurze, Sfinksie... Poznaj dzieje mitycznych wojen, intryg i knowań 

królów, losy nimf, satyrów i herosów. Zanurz się w barwnym świecie starożytnych wierzeń.  

 

 

297. Mity pracy : dlaczego twoja firma stoi w miejscu? / Ian MacRae, Adrian 

Furnham ; tekst przełożył Jesion Kowal.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura organizacyjna , Miejsce pracy , Praca , Psychologia 

pracy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.7  

Nowości:  2022-12 

 

„Mity pracy” to kolejna – obok „Mitów zarządzania” i „Mitów PR-u” – książka, której autorzy mierzą się z błęd-

nymi wyobrażeniami i stereotypami – tym razem na temat miejsc pracy. Ian MacRae, który prowadzi konsultacje 

psychologiczne dla firm, oraz Adrian Furnam, profesor łączący obszary psychologii i zarządzania, przyglądają się 

powszechnym nieporozumieniom, które uniemożliwiają przedsiębiorstwom rozwój i utrudniają życie pracow-

nikom. 

 

 

298. Mity zarządzania : czego nie rozumieją szefowie? / Stefan Stern, Cary Cooper ; 

tekst przełożyła Aleksandra Ożarowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menedżerowie , Przydatność zawodowa , Zarządzanie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96  

Nowości:  2022-12 

 

To nie jest zwykła książka o zarządzaniu. Ani poradnik o tym, jak pracować więcej i szybciej. Wręcz przeciwnie. 

Jeśli przeszkadza wam mikrozarządzanie, irytuje to, że wasz szef myśli, że zawsze ma rację, nie wiecie, co dzieje 

się w firmie, i nie macie najmniejszej ochoty wysiadywać kolejnych nadgodzin w biurze – ten tytuł jest dla was! 

 

 

 299. Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny 

zastępcze / Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz.- Wydanie 1., dodruk. 1.- 

Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłość , Młodzi dorośli , Piecza zastępcza , Psychologia 

rozwojowa , Psychologia społeczna , Rodzina zastępcza , Samodzielność , 

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych , Szczecin (woj. 

zachodniopomorskie) , Województwo zachodniopomorskie (1999- ) , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-12 
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Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach programu monitoringu młodych osób opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze na terenie województwa zachodniopomorskiego. Fun-

dacja Robinson Crusoe i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, prowadząc warsztaty „Wehikuły 

Usamodzielnienia”, stworzyli Indeks Samodzielności, który pozwolił na wyodrębnienie problemów w programach 

usamodzielniania oraz wskazanie osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia. Na tle charakterystyki okresu 

wczesnej dorosłości i historii instytucji opiekuńczych omówione zostały współczesne przepisy prawne dotyczące 

usamodzielnienia jako jednego z elementów systemu pieczy zastępczej. 

 

 

 300. Młynarski : światowe życie / Michał Ostrowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Szelest, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młynarski, Wojciech (1941-2017) , Piosenkarze polscy , 

Poeci polscy , Muzyka polska , Muzyka rozrywkowa , Pieśń i piosenka , Biografia , 

Pamiętniki i wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Młynarski W. 

Nowości:  2022-12 

 

"Młynarski. Światowe życie" to opowieść o życiu i twórczości jednego z największych polskich poetów piosenki. 

Młody autor podąża śladami Młynarskiego - z Komorowa, gdzie wychował się poeta, przez studencki klub Hybry-

dy, gdzie debiutował, zawodowe kabarety (Dudek, U Lopka, Dreszczowiec), po sceny teatralne. Autor zagląda 

czasem do prywatnego życia Młynarskiego, wnikając w owianą tajemnicą tekściarską „kuchnię”, rozkład jego 

dnia i małe codzienne rytuały. W książce Michała Ostrowskiego o Wojciechu Młynarskim wypowiadają się mię-

dzy innymi siostra poety, Barbara Młynarska-Ahrens, jego dzieci, Agata, Paulina i Jan Młynarscy, a także artyści  

i przyjaciele twórcy, między innymi Maja Komorowska, Wiktor Zborowski, Ewa Wiśniewska, Krystyna Janda, 

Michał Bajor, Janusz Stokłosa i inni.  

 

 

 301. Moja i twoja astrologia : jak zrozumieć i poprawić relacje z innymi dzięki 

znakom zodiaku / Gary Goldschneider ; [przełożył Michał Lewiński].- Wydanie 

3.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, Łukasz Kierus, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astrologia , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-13 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jak zaimponować Wadze, poprosić Strzelca o podwyżkę lub zakończyć związek z Wodnikiem? Okazuje się, że do 

poprawy relacji z innymi ludźmi wystarczy data urodzin. Oto przewodnik po znakach zodiaku, dzięki któremu 

zaczniesz z łatwością podejmować dobre decyzje w codziennym życiu.  
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 302. Mona Lisa : odkryte życie / Dianne Hales ; tłumaczył Grzegorz Kulesza.- 

Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Del Giocondo, Lisa (1479-1542) , Leonardo da Vinci (1452-

1519) , Leonardo da Vinci (1452-1519). Mona Liza , Kobieta , Malarstwo włoska , 

Florencja (Włochy) , Biografia 

Sygnatura:  WG-75 

Nowości:  2022-12 

 

Książka powstała w oparciu o założenie, że Mona Lisa to postać historyczna. Lisa Gherargini, żona Francesco del 

Giocondo. Czytelnik poznaje niemal całe życie Lisy, kobiety, która pięć wieków temu urodziła się i żyła we 

Florencji, urodziła sześcioro dzieci, zmarła mając 63 lata. Oprócz zarysu życia Lisy Gherardini oraz dziejów jej 

rodu - a przy okazji także historii Florencji - autorka pokrótce przedstawia czytelnikowi postać Leonard da Vinci, 

opisuje jego talenty, osiągnięcia, zainteresowanie nauką. W książce znajduje się wiele ciekawostek odnoszących 

się do życia Leonarda, jak na przykład jego problemy z prawem. Autorka w bardzo ciekawy sposób przedstawia 

zwyczaje renesansowej Florencji, a także przybliża postać kobiety renesansu. Czytelnik poznaje tradycje związane 

z chrzcinami, kształceniem dzieci, funduszami posagowymi, ceremonią zaślubin, nocy poślubnej a nawet śnia-

dania serwowanego następnego dnia (jajka i słodycze - na płodność i miłość). Autorka porusza również kwestie 

seksu przeznaczonego głównie dla mężczyzn i służącemu rozrywce (stąd tak wiele nieślubnych dzieci) i prokreacji 

(typowa Florentynka była w ciąży średnio co trzynaście-czternaście miesięcy). W piętnastym wieku powstały 

pierwsze podręczniki mające na celu wyedukować młode, niedoświadczone, często nastoletnie żony.  

 

 

 303. Mów o mnie ono : dlaczego współczesne dzieci szukają swojej płci? / Katarzyna 

Skrzydłowska-Kalukin, Joanna Sokolińska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzież , Mniejszości seksualne , Niebinarność , 

Seksualność , Tożsamość płciowa , Tranzycja płciowa , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-12 

 

Nastolatki - w Utrechcie, Londynie, Warszawie i Jeleniej Górze - odrzucają binarny podział na płeć i przypisaną 

jej seksualność. Widzą więcej możliwości niż widzieli ich rodzice. Lawinowo - w Wielkiej Brytanii o kilkaset 

procent w ciągu 10 lat - wzrasta liczba młodych osób, które są transpłciowe. Rodzice wychowywali córkę, a ona 

jest chłopcem. Albo odwrotnie. Albo - jest osobą niebinarną - ani w pełni chłopcem, ani w pełni dziewczynką, 

albo czasem chłopcem, czasem dziewczynką, albo w ogóle osobą bez płci. Nie każde z tych dzieci chce dokonać 

korekty płci, większość chce tylko móc wyrażać siebie - używając innego imienia, innych ciuchów, innych koń-

cówek. Tyle o płci. Bo na to jeszcze nakłada się uczuciowość i seksualność: bycie osobą homo-, hetero-, bi-, pan- 

lub aseksualną, panromantyczną, aromantyczną. Queerowe są zarówno nastolatki transpłciowe, jak i identyfiku-

jące się ze swoją płcią metrykalną. W dużych, i małych miastach, w Europie i obu Amerykach. Co się zmieniło? 

Czy tak było zawsze, ale dopiero w XXI wieku staliśmy się na tyle otwarci by to dostrzec? A może nasze dzieci 

robią drugą rewolucję seksualną?   
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304. Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów 

zewnętrznych ich działalności / Katarzyna Obłąkowska.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziedzictwo kulturowe , Efekty zewnętrzne (ekonomia) , 

Gospodarka regionalna , Muzea , Przestrzeń publiczna (urbanistyka) , Rozwój 

regionalny , Zamki i pałace , Polska , Opracowanie , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-728.8(438)  

Nowości:  2022-12 

 

Książka jest podróżą poprzez inspirujące bogactwo dziedzictwa muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce oraz 

środowiska lokalne w procesie tworzenia rozwoju lokalnego. Opisano w niej efekty zewnętrzne generowane przez 

te muzea dla ich otoczenia gospodarczo-społecznego w tym efekty gospodarcze lokalizacji, zarówno związane 

z odwiedzającymi, jak i widokiem. Przedstawiono fenomen wykorzystywania przez firmy prywatne i samorządy 

terytorialne widoku, wizerunku i informacji o muzeach. Ponadto wskazano na efekty społeczne w postaci części 

tożsamości miejsca, rozwoju intelektualnego i integracji lokalnych mieszkańców. 

 

 

 305. Myśl jak rzymski cesarz : praktykuj stoicyzm Marka Aureliusza / Donald 

Robertson ; przekład: Zdzisław Płoski.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2023. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) , Stoicyzm , 

Styl życia , Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2022-12 

 

Myślisz, że kiedyś żyło się prościej i spokojniej? Absolutnie nie. Ludzkie problemy w swojej naturze się nie 

zmieniają, jedynie przybierają coraz to nowsze formy. Nie można tego zmienić, ale można podejść do tej kwestii 

tak jak wybitni starożytni myśliciele: żyć w zgodzie z filozofią stoicką, przezwyciężać własną irracjonalność i pra-

ktykować ćwiczenia duchowe, które są nadal aktualne i pomocne. Tylko w jaki sposób kształtować swoje cnoty 

dziś, kiedy świat wydaje się niezrozumiały i bardziej skomplikowany niż kiedykolwiek wcześniej? Marek Aure-

liusz w trakcie swojego panowania musiał sprostać olbrzymim wyzwaniom, a otaczała go atmosfera pełna wro-

gości. Jednak dzięki pokorze wykształcił w sobie poczucie siły i sprawczości. Ta książka pozwoli Ci poznać 

poglądy tego władcy? Przeczytaj ją, a podobnie jak on, pobudzisz swój umysł, nabierzesz stoickiej siły i osiąg-

niesz głębsze poczucie spełnienia. Zrozumiesz, że ten cesarz rzymski, tak jak Ty, doświadczał okrucieństwa 

świata. Dowiesz się również, w jaki sposób kształtował siebie jako stoika. Nauczysz się stawiać czoła przeciw-

nościom losu, pokonywać swój gniew, opanowywać pragnienia, doświadczać radości czerpanej ze zdrowych źró-

deł, z godnością znosić ból i choroby, okazywać odwagę, radzić sobie ze stratą, a może nawet konfrontować się            

z własną śmiertelnością - i przy tym pozostawać niewzruszonym. W książce między innymi: jak się rozwijała 

filozofia stoicyzmu, kim było najbardziej prawdomówne dziecko w Rzymie, jak pozbyć się strachu i stać się 

odpornym na cierpienie, emocje, przeciwności i praktyka cnoty w dzisiejszym świecie, co stoicyzm ma do zaofe-

rowania psychoterapii.  
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 306. Na oczach wszystkich : historia przypadku polskiego Fritzla / Katarzyna 

Włodkowska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fritzl, Josef (1935- ) , Sapała, Mariusz , Bezprawne 

pozbawienie wolności , Pedofilia , Procesy sądowe , Przemoc w rodzinie , Przemoc 

wobec kobiet , Przestępcy seksualni , Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , 

Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece , Śledztwo i dochodzenie , Zgwałcenie , 

Znęcanie się , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

         Nowości:  2022-12 

 

Mariusz, nazwany przez media „polskim Fritzlem”, przez dwa lata więził żonę w piwnicy. Gdy sprawa wyszła na 

jaw, okazało się, że prokuratura maltretowanej kobiecie - oraz jej córce - trzykrotnie nie uwierzyła. Katarzyna 

Włodkowska, autorka głośnego reportażu prasowego "Dom zły", kilka lat pracowała nad książką, w której stara 

się odpowiedzieć na kluczowe pytanie - czy rodzina i sąsiedzi wiedzieli? "Na oczach wszystkich" to świetnie udo-

kumentowany reportaż, oparty na dowodach, relacjach, rozmowach z prokuratorami, policjantami, psychologami  

i osobami z najbliższego otoczenia sprawcy. To opowieść o tym, jak się rodzi zło, próba dotarcia do źródeł znie-

czulicy instytucji zobowiązanych do reagowania, portret lokalnej społeczności. Włodkowska pokazuje też, jak 

trauma wpływa na życie, i podejmuje się rekonstrukcji przełomowych momentów śledztwa wszczętego po publi-

kacji jej reportażu. Śledztwa, w którym decydująca okazała się psychologia zapachu i pamięci.  

 

 

 307. Na Północ : jak pokochałem Arktykę / Adam Wajrak.- Warszawa : Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wajrak, Adam (1972- ) , Podróżnictwo , Przyroda , Arktyka 

(region) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(9)  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

"Dlaczego pojechałem na Północ? Naczytałem się przygodowych książek o północy, napchałem sobie nimi mózg, 

wypełniłem duszę i serce. To one mną całkowicie zawładnęły i to one kazały ruszyć w drogę, kiedy tylko zdarzyła 

się okazja. Musiałem sprawdzić, czy na północy rzeczywiście jest tak fajnie i tak ciekawie, jak piszą. Okazało się, 

że jest jeszcze ciekawiej i fajniej, niż byłem w stanie sobie to wyobrazić. Zakochałem się w północy, zakochałem 

się w Arktyce. Zakochałem się w niej, bo choć wydaje się groźna, tak naprawdę jest bogata, przyjazna i – szcze-

gólnie dziś - bardzo krucha." Adam Wajrak "Na północ. Jak pokochałem Arktykę" otwiera arktyczną trylogię 

Adama Wajraka, w której ulubiony dziennikarz przyrodnik Polaków, zabiera czytelników w podróż nie tylko na 

północne krańce kuli ziemskiej, ale też osobistą podróż w czasie. Wraca bowiem do swoich pierwszych arktycz-

nych przygód - najpierw w Estonii, potem na Spitsbergenie. Opowiada o świecie, którego dziś już nie ma. Na 

północ czyta się tak, jakby słuchało się gawędy Adama - są tu i chłopackie przygody, i dużo wiedzy przyrodniczej, 

emocje, wzruszenia i zwroty akcji, a do tego galeria barwnych postaci. Wszystko to opowiedziane w charaktery-

stycznym Wajrakowym tonie pełnym ciepłego humoru i bezpretensjonalności. Na północ uzupełniają wspaniałe 

zdjęcia autorstwa Adama Wajraka. 
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 308. Najbogatszy człowiek w Babilonie / George S. Clason ; przełożyła Małgorzata 

Małecka.- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Etyka biznesu , Finanse osobiste , Sukces , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

„Najbogatszy człowiek w Babilonie” nie dostarcza szybkich rozwiązań, ale znakomicie radzi, jak spłacać długi, 

zapewnić sobie stały dochód i w rezultacie budować majątek. Te rady są tak samo skuteczne obecnie, jak skute-

czne były osiem tysięcy lat temu w Babilonie. A Babilończycy wiedzieli co nieco o pieniądzach. To jedna z najle-

pszych, najpraktyczniejszych książek motywacyjnych poświęconych finansom osobistym i sztuce inwestowania.  

 

 

 309. Najwyższa nauka - Da Xue ; Powszechna praktyka drogi środka - Zhong Yong 

/ przełożyła Katarzyna Pejda.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022. 

(Bibliotheca Orientalis) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Filozofia Dalekiego Wschodu , Konfucjanizm , 

Chiny , Traktat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-14  

Nowości:  2022-12 

 

Kiedy w XI w. neokonfucjanista Zhu Xi skompilował kanon zwany Czteroksięgiem, w jego skład, obok "Anale-

któw" i "Mencjusza" weszły też dwa rozdziały "Zapisów o rytuale": "Najwyższa nauka, Da Xue", oraz "Powsze-

dnia praktyka drogi środka, Zhong Yong", spójne w formie wykłady na temat zaprowadzania ładu moralnego na 

świecie i propagowania wewnętrznego samodoskonalenia. Teksty te się uzupełniały, tworząc opis wczesnokon-

fucjańskiej moralności i służyły w jej reinterpretacji w duchu neokonfucjańskim – podkreślającym nieco zaniedby-

wany przez wczesnych konfucjanistów metafizyczny wymiar moralności. Niniejsze tłumaczenie dr Katarzyny 

Pejdy - pierwsze dostępne na polskim rynku - oferuje czytelnikom nie tylko tekst źródłowy wraz z towarzyszą-

cymi mu komentarzami, wszystko podane w obu wersjach językowych oryginału i przekładu, ale także obszerny 

wstęp tłumaczki, przybliżający znaczenie i rolę tych tekstów w rozwoju kultury chińskiej.   

 

 

 310. Naprawić przyszłość / Marcin Napiórkowski.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskurs , Narracja , Nauka , Postęp , Technologia , Esej 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Pogłoski o śmierci wielkich narracji okazały się przesadzone. Opowieści wciąż organizują nam świat – problem          

w tym, że przestały  dawać s obie  z  nim  radę. W  przypadku  wyjątkowo  niebezpiecznych  wyzwań,  jak  kryzys  
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klimatyczny czy wzrost nierówności, prowadzą nas wprost ku zagładzie.  Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury, 

autor szeroko komentowanych książek Mitologia współczesna i Turbopatriotyzm, w swej najnowszej publikacji 

zastanawia się nad naszymi opowieściami o przyszłości. Analizuje w tym celu najgłośniejsze w ostatnich latach 

prace naukowe i popularyzatorskie, społeczne debaty, a nawet... poradniki dietetyczne. Wnioski? Naszymi umy-

słami rządzi opozycja – technooptymizm kontra technopesymizm. Pierwszy proponuje naiwną wiarę w postęp bez 

zastrzeżeń, drugi – powrót do wyidealizowanej przeszłości lub ponury katastrofizm. Czy istnieje inne wyjście? 

Autor przekonuje, że tak. Krok po kroku, z lekkością i dowcipem pokazuje, jak wyznawcy obu wielkich narracji 

mylili się w kluczowych kwestiach dotyczących ekologii, medycyny, rewolucji agrarnej i rozwoju technologii.  

Naprawić przyszłość to jednak nie tylko fascynująca lektura o opowieściach, ale też praktyczna instrukcja tego, 

jak nie dać się złapać w pułapki przebrzmiałych sposobów tłumaczenia świata. I jak opowiadać o nim tak, aby 

ludzkość miała szanse na przetrwanie.   

 

 

 311. Narodziny wszystkiego : nowa historia ludzkości / David Graeber, David 

Wengrow ; tłumaczenie Robert Filipowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia społeczna , Cywilizacja , Człowieczeństwo , 

Człowiek , Kultura , Społeczeństwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-12 

 

Rewolucyjne spojrzenie na historię ludzkości, które kwestionuje nasze najbardziej fundamentalne założenia doty-

czące ewolucji społeczeństwa. Od pokoleń nasi odlegli przodkowie są przedstawiani jako prymitywni, gwałtowni  

i nieco dziecinni barbarzyńcy. Mówi się nam, że cywilizację można rozwijać tylko przez rezygnację z pierwotnej 

wolności i okiełznanie najniższych instynktów. David Graeber i David Wengrow w swojej przełomowej książce 

przekonują, że historia ludzkości stanie się o wiele ciekawsza i mniej jednoznaczna, jeśli zrezygnujemy z tej 

wąskiej perspektywy i spojrzymy na nią świeżym okiem. "Narodziny wszystkiego" nie tylko zmienia nasze pos-

trzeganie przeszłości - od rozwoju rolnictwa i miast, po pojawienie się państw, demokracji i nierówności - lecz 

również pokazuje nowe możliwości emancypacji i sposoby organizacji społeczeństwa, z których ludzkość może 

skorzystać w przyszłości. To monumentalna książka o ogromnym znaczeniu, pełna ciekawych spostrzeżeń, nieo-

czekiwanych wniosków, a także wizji i wiary w moc bezpośredniego działania.   

 

 

 312. Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych / 

Anna Kuczyńska-Cesarz, Monika Szczerbak.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Audyt wewnętrzny , Bezpieczeństwo finansowe , Kontrola 

zarządcza , Rachunek kosztów działań , Rachunkowość finansowa , Rachunkowość 

zarządcza , Rewizja finansowa , Polska , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-336  

Nowości:  2022-12 

 

Monografia jest napisana prostym i zrozumiałym językiem z wykorzystaniem bogatej szaty graficznej: tabele, 

rysunki. Autorki dokonują porównania systemu rachunkowości jednostek sektora prywatnego i publicznego na 

podstawie aktualnych przepisów obowiązującego prawa. Pokazują możliwości wykorzystania współczesnych na-

rzędzi rachunkowości (finansowej i zarządczej) -audytu finansowego i rachunku kosztów działań oraz kontroli 

zarządczej i audytu wewnętrznego jako mechanizmów przeciwdziałających  nadużyciom  gospodarczym  zarówno 
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w jednostkach sektora publicznego,jak i sektora prywatnego zwłaszcza w kontekście wzrastającej fali nadużyć 

finansowych i zachowań nieetycznych.Treści te zostały przedstawione w czterech rozdziałach logicznie ze sobą 

powiązanych.Zdaniem autorek jest to jedyna pozycja na rynku, która pokazuje, że z sukcesem można wdrożyć do 

sektora publicznego narzędzia stosowane w sektorze prywatnym–rachunek kosztów działań oraz narzędzia uspra-

wniające zarządzanie jednostkami sektora publicznego-kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny do sektora prywa-

tnego. Monografia będzie niezwykle pomocna zwłaszcza w jednostkach, które stoją w obliczu trudności utrzy-

mania bezpieczeństwa finansowego oraz tam gdzie kierujący jednostkami stawiają sobie za cel usprawnianie za-

rządzania poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi na rynku. 

 

 

 313. Nastawienia sądzeniowe : wykłady z filozofii psychologii / Tadeusz 

Ciecierski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

(Wykłady z Filozofii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy propozycjonalne , Psychologia , Psychologia 

potoczna , Filozofia , Monografia 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

"Nastawienie sądzeniowe" to techniczny termin używany w filozofii współczesnej na określenie rzeczy znanej 

wszystkim: naszych myśli. Dla każdego człowieka czymś naturalnym jest umiejętność przypisywania stanów 

mentalnych (przekonań, pragnień, oczekiwań itp.) sobie i innym oraz tłumaczenie i przewidywanie własnych oraz 

cudzych działań poprzez odwołanie się do założenia, że żywimy pewne przekonania, posiadamy jakieś pragnienia, 

oczekiwania itp. W rzeczywistości jest to niezwykle skomplikowana kompetencja. Książka podejmuje najważniej-

sze problemy, na które natrafia każda osoba zainteresowana problemem przypisywania nastawień sądzeniowych 

oraz tym, jak procedura ta odzwierciedla się w naszym języku. Prezentuje również i systematyzuje najważniejsze 

stanowiska filozoficzne podejmujące tę problematykę. Jak się bowiem okazuje, z pozoru dobrze znana nam dzie-

dzina naszych stanów wewnętrznych jest najeżona pasjonującymi problemami teoretycznymi.  

 

 

 314. Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek 

Łukasiewicz.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo osobiste , Nieletni przestępcy , Pedagodzy 

resocjalizacyjni , Zakłady poprawcze i wychowawcze , Polska , Opracowanie , Raport 

z badań 

Sygnatura:  WG-376  

Nowości:  2022-12 

 

Książka dotyczy sytuacji zagrożenia i/lub utraty bezpieczeństwa jakich doświadczają pracownicy pedagogiczni 

placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w praktyce. Zaproponowana definicja, tych sytuacji oraz propozycje 

profesjonalnego reagowania wobec ich pojawienia się nie były podejmowane przez żadnego z polskich autorów. 

Wśród następstw takich sytuacji, oprócz stresu i wypalenia zawodowego opisano i zilustrowano wynikami badań, 

również inne reakcje wraz z ich konsekwencjami dla procesu resocjalizacji. Ponadto dostępne opracowania na 

temat stresu i wypalenia zawodowego nie odnoszą się opisywanej grupy zawodowej pedagogów resocjalizacji. 

Zaproponowane rozwiązania mogą być przydatne dla potencjalnego odbiorcy w przyswojeniu sobie podstawo-

wych zasad związanych z reagowaniem wobec sytuacji zagrożenia i/lub utraty bezpieczeństwa w pracy z nielet-

nimi.  
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 315. Naturalne sposoby na zespół jelita drażliwego, nietolerancje pokarmowe, 

wzdęcia i zgagę : prosty plan żywieniowy, ćwiczenia i masaże dla zachowania 

zdrowego mikrobiomu i całego układu trawiennego / Megan Rossi ; [tłumaczenie 

Katarzyna Stolba].- Białystok : Vital, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Leczenie dietą , Układ pokarmowy , Wzdęcia , 

Zdrowy styl życia , Zespół jelita drażliwego (IBS) , Zgaga , Opracowanie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2022-12 

 

Jak funkcjonuje układ pokarmowy ; Świat mikrobów w twoim wnętrzu ; Pożywka dla układu pokarmowego ; 

Najczęstsze dolegliwości ; Nietolerancje pokarmowe ; Zespół jelita drażliwego ; Dieta to nie wszystko: sen, stres          

i ćwiczenia fizyczne ; W kuchni. 

 

 

 316. Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata : w perspektywie 

kształcenia i pracy zawodowej / Aneta Jegier, Stefan T. Kwiatkowski, Beata 

Szurowska.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobre praktyki , Doskonalenie zawodowe , Kompetencje 

zawodowe , Kształcenie nauczycieli , Nauczyciele , Prawo oświatowe , Uczniowie , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-12 

 

Książka dla nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich prowadzących przedmioty z zakresu przygoto-

wania do zawodu, pedeutologii, psychologii, dydaktyki, samokształcenia itp. Publikacja wpisuje się w politykę 

edukacyjną (gdzie coraz częściej podkreślane są ważne zmiany w kształceniu i pracy zawodowej nauczycieli), 

ponieważ poruszane są takie tematy, jak znaczenie praktyk w kształceniu, edukacja włączająca i praca z dzieckiem 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój emocjonalny i społeczny, radzenie sobie ze stresem, zagrożenia 

cyberprzestrzeni oraz zagrożenia związane z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, zaburzeniami odżywiania, 

agresją i przemocą rówieśniczą. Czytelnik otrzyma oprócz podstaw teoretycznych, również wskazówki metody-

czne i propozycje rozwiązań, które z pewnością okażą się przydatne zarówno w pracy, jak i w organizacji kształ-

cenia (np. modelowe rozwiązania dotyczące organizacji i przebiegu praktyk). 

 

 

 317. Naukowcy spod czerwonej gwiazdy / Marta Panas-Goworska, Andrzej 

Goworski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicy naukowi , ZSRR , Biografia 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jak wyglądał świat radzieckiej nauki? Kim byli, jak żyli i pracowali badacze uwikłani w stalinizm? Jak udawał im 

się pełnić obowiązki badawcze pomimo radzieckich traum? Czy bycie humanistą, jak  Michaił  Bachtin, oznaczało 
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coś więcej niż dziś? W co przeistoczyły się nasiona roślin zaszyte przez genetyka marzyciela w trzewiach zwie-

rząt? Kiedy automat Kałasznikowa nabrał terrorystycznego sznytu? Książka opowiada o ikonach socjalistycznej 

nauki, o jej fenomenie, o wciąż niedocenionej roli radzieckich badaczy pomimo spektakularnych i bezpreceden-

sowych osiągnięć potwierdzonych Nagrodami Nobla. O ludzkich wyborach, dążeniu do sukcesu, wierze w warto-

ści wyższe i tryumf wiedzy, ale też o brudnym zaangażowaniu w politykę. Przedstawia kilkanaście sylwetek 

naukowców skazanych na zimnowojenną rzeczywistość ZSRR: ich życie, dokonania, porażki, sposoby radzenia 

sobie z opresyjnym systemem. Opowiada o niezwykłych warunkach pracy - na przykład w okopach bądź w schro-

nisku dla zwierząt, a także związkach z polskimi naukowcami. Ojczyzna proletariatu zdobywała się na nadludzki 

wysiłek i proponowała im warunki, jakich nie mieli nigdzie indziej w Europie. Jedni, jak Andriej Tupolew, byli 

gotowi głodować i spać byle gdzie, żeby tylko wesprzeć swą myślą świeżo powstałe państwo. Inni buntowali się           

i po krótkim romansie z bolszewikami ruszyli pod prąd historii. Jeszcze inne przykłady wielkiej nauki dawali 

badacze pochodzący z prowincji. O specyfice losów radzieckich naukowców stanowili także element groteski -           

w ich życiu momenty tragiczne mieszały się z komizmem zdecydowanie wyraźniej i częściej, niż w świecie 

zachodniej nauki.  

 

 

 318. Nawet jeśli umrę w drodze : twarzą w twarz z uchodźcami / Monika 

Białkowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Azyl , Kryzys humanitarny , Kryzys migracyjny w Europie 

(2015-2016) , Kryzys graniczny polsko-białoruski (2021) , Migracje , Nielegalni 

imigranci , Obozy dla uchodźców , Ofiary prześladowań , Polityka azylowa , 

Uchodźcy , Zasada non-refoulement , Ateny (Grecja) , Polska , Szwecja , Włochy , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2022-12 

 

Nie wiadomo, czy John ocalił nerkę i czy nadal mieszka w parku. Śliczna Negin wyjechała do Niemiec, żeby 

zostać tam policjantką. Merhavi wciąż jest samotny, opiekuje się staruszkami i marzy o miłości. Mahfoud pracuje 

w Rzymie, w Zarze… a w lesie pod Hajnówką umiera właśnie kolejny człowiek, którego imienia nigdy nie 

poznamy. Trzy miesiące, podróż przez cztery kraje, spotkania z ludźmi dziesięciu narodowości. Wszystko po to, 

żeby zrozumieć motywacje, lęki i nadzieje tych, których nazywamy uchodźcami. Ostatecznie zaś po to, aby 

odkryć, że próby zatrzymania ruchów migracyjnych skazane są na porażkę. Nawet jeśli mogą umrzeć w drodze - 

będą iść. Będą iść - tak samo jak my kiedyś szliśmy. "Nawet jeśli umrę w drodze" to książka dla tych, którzy 

uchodźców chcą potraktować jak ludzi, a nie jak temat polityczny czy narzędzie propagandy. Każdy z nich ma 

inną twarz, ale to nie oni nam zagrażają. To my sami zagrażamy naszej cywilizacji, odwracając się od jej najwię-

kszych zdobyczy - troski o najsłabszych i równych praw, przysługujących każdemu człowiekowi.  

 

 

 319. "Nawróćcie się, nadchodzi czas oczyszczenia" : prorocze objawienia s. Marii 

Natalii Magdolnej / Claudia Matera ; przełożyła Anna Gogolin.- Kraków : 

Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jezus Chrystus , Kovacsics, Mária (1901-1992) , Maria 

(matka Jezusa Chrystusa) , Klasztor Sióstr Dobrego Pasterza Świętej Marii 

Magdaleny (Kecskemét) , Mistycy i mistyczki , Mistyka , Objawienia prywatne , 

Proroctwo (religia) , Zakonnice , Kecskemét (Węgry) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 
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NADSZEDŁ CZAS POKUTY NADSZEDŁ CZAS NAWRÓCENIA Węgierska mistyczka, s. Maria Natalia Mag-

dolna, przez całe życie otrzymywała prorocze orędzia od Jezusa i Matki Bożej. Papież Pius osobiście przekonał się 

o ich prawdziwości, ratując dzięki nim swoje życie. W świecie, w którym rozprzestrzenia się relatywizm, wrogość 

wobec Kościoła i niemoralność, wizje s. Marii Natalii dają nadzieję na triumf Niepokalanego Serca Maryi. To 

kontynuacja drogi zaproponowanej trojgu pastuszkom w Fatimie. Mistyczka wskazuje w nich na czas Maryi, 

przypomina, że koniecznym warunkiem życia chrześcijanina jest pokuta i zadośćuczynienie. Claudia Matera               

w swojej książce pokazuje, że objawienia, które stały się udziałem węgierskiej mistyczki, są próbą przebudzenia 

sumień współczesnych wiernych: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 

12, 37). Claudia Matera – urodziła się w Como. Studiowała liturgię duszpasterską na Papieskim Instytucie 

Liturgicznym Świętego Anzelma. Po osobistym doświadczeniu prorockiego przesłania węgierskiej mistyczki 

s.Marii Natalii Magdolnej, postanowiła przedstawić objawienia mniszki. Obecnie wraz z mężem studiują tradycje 

monastyczne na Papieskim Instytucie Liturgicznym Świętego Anzelma.  

 

 

 320. Negocjacje / Krzysztof Kałucki.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Negocjacje , Negocjatorzy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.574  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Książka odnosi się do jednego z najpopularniejszych działań, którego jesteśmy uczestnikami każdego dnia. We 

współczesnym świecie (nie tylko biznesu) skuteczne negocjacje nie są oparte na wykorzystaniu spektakularnego 

wachlarza wielu technik negocjacyjnych, ale na komunikacji i zarządzaniu emocjami. Zawodowi negocjatorzy nie 

skupiają się na atakowaniu drugiej strony poprzez wyrafinowane techniki perswazyjne, ale na poszukiwaniu            

i szybkim dochodzeniu do obustronnie korzystnych rozwiązań. Dlaczego warto przeczytać tę publikację? Książka 

zawiera informacje i źródła publikacji dotyczących prowadzenia nowoczesnych procesów negocjacyjnych. Jest 

uniwersalna w swoim przekazie, tak jak uniwersalne są negocjacje. Odnosi się do publikacji, których autorami są 

zawodowi negocjatorzy z obszaru biznesu i służb specjalnych. Zawiera wyniki autorskich badań dotyczących 

negocjacji i kompetencji na stanowisku zawodowego negocjatora. Zawiera wywiady z osobami, które reprezentują 

różne obszary życia społecznego i w swojej pracy wykorzystują zasady negocjacji. Prowokuje do dyskusji na 

temat przyszłości prowadzenia procesów negocjacyjnych przy udziale sztucznej inteligencji. Opisuje elementy 

dotyczące zaawansowanych procesów negocjacyjnych, jak profilowanie behawioralne i wykrywanie kłamstwa. 

Może być wykorzystana jako poradnik negocjacji w życiu prywatnym, jak i podręcznik akademicki.  

 

 

 321. Nie daj sobie wejść na głowę : jak pozostać sobą w kulturze zapier**lu / 

Jarosław Gibas.- Gliwice : Sensus - Helion, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność człowieka , Pracoholizm , Relacje międzyludzkie 

, Szczęście , Techniki samopomocy , Uzależnienia behawioralne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

Ile razy słyszałeś w życiu magiczną formułę "musisz się zmienić"? Sto razy, dwieście? A może - bądźmy w końcu 

do bólu szczerzy: wiele tysięcy razy? Przecież to najczęściej wypowiadana  mantra, która  trafia  do  naszych  uszu  
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z tak wielu stron, że pewnie łatwiej byłoby znaleźć przykłady osób, które tak nigdy do nas nie powiedziały. Bo 

przecież "potrzeba zmiany" jest jak karabin, wymierzony w nas przez całe życie. Co zaś ma być celem tej zmiany? 

Dopasowanie się do powszechnie obowiązującej narracji, której głównym fundamentem jest zjawisko określane 

już dzisiaj oficjalnie "kulturą zapierdolu", w którym mamy wierzyć, że wartość leży w wysiłku włożonym w pra-

cę, a nie w jej efektach. W to, że niezależnie od okoliczności musimy być zawsze pogodni, uśmiechnięci, pełni 

pozytywnych myśli i oczywiście hiperaktywni. W to, że trzeba przez całe życie gonić swoje własne szczęście, 

które odnajdziemy w posiadaniu kolejnych przedmiotów, czy pokonywaniu kolejnych szczebli społecznego, czy 

zawodowego awansu oraz w tym, że za pieniądze da się "zamieść pod dywan" naturalny proces starzenia się.            

W to, że jedyną wartością jest wyjątkowość, którą trzeba udowadniać, starając się bardziej od innych, bo w prze-

ciwnym razie stajemy się przeciętni, co w kulturze zapierdolu jest gorsze od niewybaczalnego grzechu. Jest roz-

czarowaniem. Problem w tym, że kiedy w to uwierzymy, nasze życie prędzej czy później staje się puste, a wszel-

kie poszukiwania jego sensu będziemy próbowali zastąpić pseudo-medytacją spod znaku "wyobraź sobie, że nie 

masz problemów". Problem w tym, że dopiero po jakimś czasie zorientujemy się jak wielka to ściema. I najlep-

szym wyjściem jest wybór mniejszego zła: zdać sobie sprawę z tej ściemy jak najszybciej i nie się jej nie podda-

wać. To lepsze, niż obudzić się któregoś dnia z ręką w nocniku.  

 

 

 322. Nie jak, lecz kto : osiąganie ambitniejszych celów dzięki pracy zespołowej / 

Dan Sullivan, Benjamin Hardy ; przekład: Leszek Sielicki- Gliwice : Onepress - 

Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cele życiowe , Decyzje , Delegowanie uprawnień , Praca 

zespołowa , Relacje biznesowe , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

Wolność w aspekcie czasu ; Wolność w aspekcie finansowym ; Wolność w aspekcie relacji ; Wolność w aspekcie 

celu. Jeśli przeanalizujesz najbardziej znaczące odkrycia, przekonasz się, że "samotny geniusz w chwili olśnienia" 

to jedynie romantyczny mit. Spektakularny sukces wymaga wysiłku grupy ludzi, czasem całkiem sporej. I tu za-

czyna się problem: do zwiększania zaangażowania i budowania zwycięskich zespołów potrzeba wrażliwości, 

mądrości i zaufania. Jeśli skoncentrujesz się na osobach, a nie na sposobach, to niezależnie od Twojego talentu            

i woli zwycięstwa znajdziesz ścieżkę do osiągania celów, które inaczej byłyby nierealne. Ta książka pomoże Ci 

odkryć jedną z największych tajemnic sukcesu, zawiera bowiem opis strategii umożliwiającej doświadczanie wol-

ności, spełnienia i radości z osiągania najbardziej ambitnych celów. Dowiesz się, że nie musisz samemu zajmować 

się wszystkim, jeśli tylko znajdziesz odpowiednie osoby i przekonasz je do współdziałania, a także - że jeśli 

zrezygnujesz ze ścisłej kontroli wykonywanych przez zespół zadań, Twoi ludzie staną się bardziej kreatywni i sa-

modzielni. Nauczysz się też otaczać się skutecznymi mentorami i kompetentnymi współpracownikami, przez co 

wzrośnie Twoja pewność siebie i poczujesz, że masz wpływ na przyszłość. Przekonasz się, że możesz stawiać 

sobie coraz ambitniejsze cele i je osiągać - i nie być przy tym niewolnikiem pracy. Dzięki książce możesz:  zyskać 

więcej czasu, zacząć zarabiać większe pieniądze, nawiązywać dobre jakościowo relacje, odnaleźć sens w życiu, 

stawiać sobie coraz ambitniejsze cele - i je realizować.  

 

 323. Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach / David Meerman Scott ; przełożyła 

Agata Błaż.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obsługa klienta , Techniki sprzedaży , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658.6/.8  

Nowości:  2022-12 
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Sposób, w jaki robimy zakupy, radykalnie zmienił się w ostatnich latach. Kupując sprzęt, wycieczkę, czy ubezpie-

czenie, nie musimy już liczyć na wiedzę i życzliwość sprzedawcy - wchodząc do sklepu czy biura, proces zbiera-

nia informacji i podejmowania decyzji zazwyczaj mamy już za sobą. Nie lubimy zakłócających nasz spokój tele-

marketerów, reklamowych e-maili i SMS-ów, "asystentów klienta" atakujących nas zaraz po wejściu do sklepu. 

"Przestań mi sprzedawać, nie widzisz, że właśnie kupuję?" chciałoby się krzyknąć do marketerów. Jak dostosować 

swój system sprzedaży do zmian, jakie zaszły na rynku? Jak wykorzystać nowe narzędzia, by skutecznie i mądrze 

sprzedawać? David Meerman Scott krok po kroku, na z życia wziętych przykładach pokazuje, jak nie przeszka-

dzać klientowi w zakupach - to wcale nie jest takie trudne!  

 

 

 324. Nie tłumacz się, działaj! : odkryj moc samodyscypliny / Brian Tracy ; przekład: 

Izabela Szybilska-Fiedorowicz.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2017. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samokontrola , Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

Pomyśl o swoim celu w życiu. Czy chciałbyś zarabiać dwa razy więcej? Spłacić kredyt? A może schudnąć? 

Zapewne nie tylko tego pragniesz, ale nawet wiesz, co musisz zrobić, żeby to osiągnąć. I planujesz to zrobić... 

kiedyś. Jednak zanim się do tego faktycznie weźmiesz, dochodzisz do wniosku, że należy Ci się krótki wypad               

w wyimaginowane miejsce, zwane wyspą Kiedyś. Natomiast pierwsza zasada sukcesu jest bardzo prosta: wydo-

stań się z wyspy! Przestań szukać wymówek! Zrób to, co masz zrobić, albo tego nie rób, ale przestań się tłuma-

czyć. Nie używaj już swojego wspaniałego umysłu do wymyślania zawiłych wykrętów i usprawiedliwień. Zrób 

coś. Cokolwiek. No już! Powtarzaj sobie: "To, co się stanie, zależy ode mnie!" Niniejsza książka pokaże Ci, jak - 

krok po kroku - stać się nadzwyczajną osobą, zdolną do nadzwyczajnych dokonań. Samodyscyplina jest czynni-

kiem, dzięki któremu można wydostać się z wyspy. Stanowi ona klucz do wspaniałego życia, bez którego nie 

sposób osiągnąć żadnego trwałego sukcesu. Każdy z dwudziestu jeden rozdziałów podaje metody i praktyczne 

ćwiczenia zwiększania samodyscypliny w wybranej sferze Twojego życia: prywatnej - uświadomi Ci, że to Ty jes-

teś odpowiedzialny za swój sukces, i pokaże, iż wytrwałość naprawdę przynosi efekty; biznesowej i finansowej - 

staniesz się lepszym przywódcą i menedżerem, będziesz lepiej zarabiać, poprawisz organizację czasu i umieję-

tność rozwiązywania problemów; szczęścia życiowego - staniesz się szczęśliwszy, zdrowszy i bardziej wysporto-

wany.  

 

 

 325. Nie tylko Kołyma : Polacy w sowieckich łagrach : wspomnienia i dokumenty / 

wybór tekstów, redakcja merytoryczna, reprodukcje dokumentów i zdjęć] Sebastian 

Warlikowski.- Warszawa : Zona Zero, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941) , 

Łagry (ZSRR) , Polacy za granicą , Zesłania , Zesłańcy , Obwód magadański (Rosja) , 

ZSRR , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2022-12 

 

Kontynuacja bestsellerowej publikacji „Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach“ za którą autor, Sebastian Warliko-

wski, otrzymał nagrodę „Historycznej książki roku 2019“. Sowiecki system obozów karnych został założony zaraz 

po rewolucji październikowej. Zalążkiem Gułagu jako miejsca izolowania i niewolniczej  pracy  więźniów  polity- 
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cznych był obóz założony w 1923 na Wyspach Sołowieckich. Łagry powstawały na słabo zaludnionych obsza-

rach, gdzie budowano ważne obiekty przemysłowe lub transportowe. Wzorcem wykorzystywania pracy niewo-

lniczej była budowa Kanału Biełomor (1931-1932). W styczniu 1935 roku system obejmował już ponad milion 

więźniów, w 1938 przekroczył 2 miliony. Surowy klimat i nieludzkie warunki bytowe - pracę przerywano dopiero 

przy -54 stopniach celsjusza. Z łagrów nie było ucieczki. Więżniów pilnowali bezwzględni strażnicy w mundurach 

i kryminaliści stanowiący swoistą elitę obozu. Praca ponad siły i głodowe racje żywnościowe, wszystko to powo-

dowało, że odsetek śmiertelności w łagrach był przerażająco wysoki. Pierwsi Polacy zaczęli trafiać do sowieckich 

obozów zagłady w latach 30. w ramach tzw. akcji polskiej. Po zagarnięciu wschodnich ziem polskich przez 

Sowietów w 1939 r. w dalekie ostępy zaczęto deportować tysiącami „polski element kontrrewolucyjny“; intelige-

ncję, patriotów, zamożnych gospodarzy i ziemian. Niniejsza książka zawiera w większości nigdy niepublikowane 

relacje tych, którzy przeżyli białe piekło sowieckich obozów. Mimo że jej bohaterowie przeżyli i wrócili do ojczy-

zny to groza łagrów odcisnęła w ich duszach trwałe piętno.  

 

 

 326. Nie-całość : Žižek, Dolar, Zupančič / Kuba Mikurda.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dolar, Mladen (1951- ) , Žižek, Slavoj (1949- ) , Zupančič, 

Alenka (1966- ) , Filozofia słoweńska , Psychoanaliza , Monografia 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2022-12 

 

 

"Nie-całość" to pionierska monografia "słoweńskiej szkoły psychoanalizy", poświęcona jej trzem najbardziej 

znanym przedstawicielom: międzynarodowemu celebrycie akademickiemu Slavojovi Žižkowi oraz jego bliskim 

współpracownikom, Mladenowi Dolarowi i Alence Zupančič. Kuba Mikurda w zwięzły i przystępny sposób 

omawia najważniejsze wątki ich myśli, od psychoanalitycznej wykładni tragedii i komedii do etyki i polityki 

psychoanalizy. Pokazuje, jak każde z nich twórczo rozwija pojęcia ze słownika Zygmunta Freuda i Jacques'a 

Lacana - pragnienie, popęd, sublimację, fantazmat czy rozkosz - zaprzęgając je do analizy współczesnych zjawisk 

kulturowych i społeczno-politycznych. Osią swojego wywodu czyni pytanie o punkt dojścia psychoanalizy, które 

na różne sposoby powraca w tekstach "troiki z Lublany".  

 

 

 327. Niedopowiedziane biografie : polskie dzieci urodzone z powodu wojny / Jakub 

Gałęziowski.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022. 

(Seria Historyczna ; 45) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , Kobieta , Sieroty 

wojenne , Trauma , Zgwałcenie , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-12 

 

Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemo-

cy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami            

w polskiej historiografii i szerzej - w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach. Dzieci uro-

dzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owocem 

relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata 

tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny  zastępcze,  ale  i  polski  system. 
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Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie 

oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. 

Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin.  

 

 

 328. Niedźwiedź w objęciach smoka : jak Rosja została młodszym bratem Chin / 

Michał Lubina.- Kraków : Szczeliny - Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka międzynarodowa , Polityka zagraniczna , 

Współpraca gospodarcza , Chiny , Rosja , Esej 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2022-12 

 

 

Jak niedźwiedź znalazł się w objęciach smoka? Rosja i Chiny głoszą dziś bezgraniczne partnerstwo strategiczne, 

twarde jak skała, odporne na każdą pogodę i potwierdzane przyjaźnią polityczną Władimira Putina i Xi Jinpinga. 

A jeszcze w 1969 roku wojska sowieckie gromiły chińskie nad Ussuri, zaś Mao Zedong obawiał się inwazji 

Związku Radzieckiego na Chińską Republikę Ludową. Co takiego się wydarzyło, że Moskwa i Pekin w ciągu pół 

wieku przeszły od wrogości do bliskości? Michał Lubina ukazuje, jak Rosja stopniowo godziła się z rolą młod-

szego brata Chin - zarówno w relacjach wzajemnych, jak i na arenie międzynarodowej. Podobnie jak w XVII 

wieku, gdy kraje te po raz pierwszy nawiązały oficjalne kontakty, Państwo Środka jest dziś ważniejsze, silniejsze  

i bogatsze. Co Chiny zrobią ze swoją przewagą?  

 

 

 329. Nielekarz : czyli jak wyleczyłem się z medycyny / Adam Kay ; przekład Michał 

Jóźwiak.- Kraków : Insignis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kay, Adam (1980- ) , Etyka lekarska , Lekarze , Szpitale , 

Wielka Brytania 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2022-12 

 

 

„Nielekarz” to najzabawniejsza, a jednocześnie najbardziej poruszająca z dotychczasowych książek Adama Kaya. 

Jest o byciu lekarzem i o byciu pacjentem. Jest o wysadzeniu w powietrze całego swojego życia i o zszywaniu go 

na nowo. Ma 300 stron z hakiem. *** Książka „Będzie bolało” okazała się fenomenem wydawniczym stulecia. 

Znalazła miliony czytelników, spośród których co najmniej pięćdziesięciu uznało ją za genialną. Na jej podstawie 

nakręcono serial telewizyjny. Jest jednak zaledwie częścią pewnej dłuższej, skomplikowanej historii… Oto i ona! 

„Nielekarz” to prześmieszna, przejmująca i szokująca opowieść o tym, co dzieje się, gdy doświadczony lekarz 

postanawia odwiesić stetoskop na kołek, ale medycyna nie chce dać mu spokoju. To zaskakujące epizody z życia 

w szpitalnych murach i poza nimi spisane przez jednego z najbardziej utalentowanych brytyjskich autorów. To 

niepowtarzalna okazja, by przenieść się do czasów dawnej pracy Adama Kaya i zrozumieć, dlaczego rany, jakie 

po sobie pozostawiła, tak długo się goją. To humor ostry jak skalpel i szczerość, która chwyta za serce. Taki właś-

nie jest „Nielekarz”. 
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 330. Niemiecki ksiądz u progu Auschwitz / z ks. Manfredem Deselaersem rozmawia 

Piotr Żyłka.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deselaers, Manfred (1955- ) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Duchowieństwo 

katolickie , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Przestępcy wojenni , Świadomość 

społeczna , Zło , Niemcy , Oświęcim (woj. małopolskie) , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

          Nowości:  2022-12 

 

Zło nie może mieć ostatniego słowa Urodził się w powojennych Niemczech, kiedy w szkołach i w rodzinach                 

o Holokauście się nie mówiło. Jadąc jako młody pacyfista na wolontariat w Izraelu poprzedzony wizytą w Aus-

chwitz, nie wiedział, jaki wstrząs go czeka. Po latach, już jako ksiądz, wrócił do Oświęcimia. I został do dziś.             

W poruszającej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Manfred Deselaers opowiada o swojej niecodziennej drodze i o 

tym, co stara się robić, żeby „ostatnie słowo w Auschwitz nie należało do Hitlera”. Dzieli się historiami ludzi –           

w szczególności byłych więźniów – które stały się dla niego drogowskazami. Próbuje znaleźć osobistą odpowiedź 

na pytania, z którymi nieustannie się konfrontuje. Dlaczego ulegamy zbrodniczym ideologiom? Jak budować rela-

cje pomimo bolesnych zranień? Gdzie jest Bóg, kiedy cierpią niewinni ludzie? Czy miłość i wiara po doświadcze-

niu Zagłady są w ogóle możliwe? Jak odnajdywać światło nawet w największych ciemnościach? O czym woła do 

nas – także dziś, a może szczególnie dziś – ziemia w Auschwitz?  

 

 

 331. Niemieckie Wojska Specjalne / Marek Gryga.- Warszawa : Wydawnictwo 

Defence24, copyright 2022. 

(Wojska Specjalne Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bundeswehra , Działania specjalne (wojsko) , Siły 

specjalnego przeznaczenia , Niemcy , Monografia 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2022-12 

 

Niemieckie Wojska Specjalne to kolejna książka z serii Wojska Specjalne Świata. Przyglądając się współczesnym 

konfliktom zbrojnym, które charakteryzują się wysokim poziomem asymetryczności i hybrydowości - eksperci 

wojskowi zgodnie stwierdzają – że siły specjalne są jednymi z najbardziej efektywnych narzędzi państwa do 

przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Poniższa pozycja monograficzna przedstawia współczesne struktury 

organizacyjne sił specjalnych, a także charakteryzuje niemieckie siły specjalne na przykładach ich bojowego 

użycia. Znajdziemy tu również mało znaną historię niemieckich działań specjalnych sięgającą czasów I wojny 

światowej.  

 

 332. Nieumarłe : na ratunek lwom, tygrysom i innym czworonożnym przyjaciołom / 

Ewa Zgrabczyńska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zgrabczyńska, Ewa , Ogród Zoologiczny (Poznań) , Agresja 

rosyjska na Ukrainę (2022) , Lew , Ludzie a zwierzęta , Ogrody zoologiczne , 

Opiekunowie dzikich zwierząt , Tygrys , Zoolodzy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2022-12 
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Czworonożnym bohaterom tej książki użyczyły tytułu NIEUMARŁE - słynne tygrysy cudem uratowane na grani-

cy polsko-białoruskiej z koszmarnego transportu śmierci przez Ewę Zgrabczyńską, dyrektorkę poznańskiego zoo. 

Podobne interwencje stały się poniekąd znakiem firmowym, pasją i powołaniem tej niezwykłej kobiety, która 

miłość do zwierząt łączy z walką o ich prawa i dobrostan. Dzięki brawurowym akcjom Zgrabczyńskiej i jej współ-

pracowników zwierzęta - przetrzymywane w potwornych warunkach tygrysy, niedźwiedzie brutalnie tresowane          

w cyrkach, oceloty, lwy i oryksy traktowane jako zabawki albo źródło zarobku w nielegalnych hodowlach, ocalo-

ne przed myśliwymi wilki, oswobodzone z ferm lisy i jenoty - znajdują bezpieczne schronienie i opiekę. Te opo-

wieści przywracają wiarę w dobro i w to, że poświęcenie, zaangażowanie i miłość mogą ocalić świat i naszych 

braci mniejszych przed ludzką chciwością, okrucieństwem i bezdusznością. Ostatnia z akcji opisanych w tej książ-

ce to ratowanie przed zagładą zwierząt z ogarniętej wojną Ukrainy - z bombardowanych ogrodów zoologicznych          

i azylu pod Kijowem.  

 

 

 333. Nobel : wybuchowy pacyfista / Ingrid Carlberg ; przełożyła Elżbieta Ptaszyńska-

Sadowska.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nobel, Alfred (1833-1896) , Chemicy , Inżynierowie , 

Nagroda Nobla , Wynalazcy i odkrywcy , Szwecja , Biografia 

Sygnatura:  WG-001.894/.895  

Nowości:  2022-12 

 

 

Król dynamitu, o którego bogactwie krążyły legendy. Zbił fortunę na wojnie, ale pragnął pokoju na świecie. 

Pracowity wynalazca, który napisał więcej wierszy niż dzieł naukowych. Przedsiębiorczy biznesmen, który marzył 

o literackiej sławie, ale nigdy nie odważył się wydać książki. Alfred Nobel. Od dzieciństwa spędzonego w ubós-

twie w Sztokholmie, przez studia w Paryżu, konflikty rodzinne i uczuciowe porażki, aż po śmierć w San Remo – 

Ingrid Carlberg kreśli wielowymiarowy portret niezwykłego człowieka, którego życie to materiał na kilka 

biografii. Zmarł bezdzietnie, a ze względu na ogromny majątek jego testament wzbudził wiele emocji. I wzbudza 

je do dziś, co roku w październiku, gdy ogłaszani są laureaci Nagrody Nobla. Co sprawiło, że postanowił przeka-

zać fortunę na rzecz przyszłych badaczy i twórców? Czy był idealistą i liczył, że świat stanie się dzięki temu choć 

trochę lepszy? A może po prostu nie cierpiał swoich krewnych? Ingrid Carlberg połączyła wnikliwe badania             

i dziennikarską dociekliwość z umiejętnością budowania wciągającej narracji. Odwiedziła archiwa w pięciu kra-

jach i przejrzała tysiące prywatnych, nigdy nieopublikowanych listów. Jej książka rzuca nowe światło na postać 

genialnego wynalazcy, rozdartego między pacyfistycznym światopoglądem a tym, że swój majątek zawdzięczał 

„narzędziom śmierci”.  

 

 

 334. Nowa ekonomia : systemy złożone i homo compositus / Aleksander 

Jakimowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekonomia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Pionierzy wytyczają szlaki do nieznanych lądów, w nauce zaś to tworzenie pojęć pierwotnych, sieci łączących je 

warunków – aksjomatów oraz tworzenie głównych metod badawczych. Profesor  Jakimowicz  to  wszystko  wnosi 
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do ekonomii, co Cieszkowski do filozofii i Trentowski do dydaktyki. Nowe terminy czasami mogą wzbudzać 

niechęć, przeciętny człowiek bowiem boi się nowości i nie chce opuścić wygodnych nawyków. Stare paradygmaty 

przezwycięża się trudno, robią to geniusze. Wprowadzenie nowych nazw świadczy o odwadze i świadomości wła-

snej inności w nauce. Czas wszystko weryfikuje: i propozycje nowych terminów, i próby stworzenia innych para-

dygmatów. Pieśń zawsze ujdzie cało. Melodią przewodnią książki Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo 

compositus jest złożoność i ten temat będzie przypuszczalnie trwałym osiągnięciem Autora. Socjologia bada spo-

łeczeństwo jako organizm rozwijający się i zorganizowany strukturalnie. Podobnie z ekonomią, jako odpowie-

dnikiem żywego organizmu, chce postąpić profesor Jakimowicz. Klasyfikuje i unifikuje działalność gospodarczą 

na wzór systemu Linneusza. Matryca transdyscyplinarna – paradygmat tworzony na gruncie ekonomii, fizyki, 

chemii, biologii, socjologii, filozofii, a nawet religii. 

 

 

 335. Nowa Homeopatia w oparciu o symbole Körblera : energetyczna metoda 

uzdrawiania za pomocą medycyny informacyjnej, kształtów, znaków i symboli 

uzdrawiących / Petra Neumayer, Roswitha Stark ; tłumaczenie Monika Gadzina.- 

Białystok : Studio Astropsychologii, 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Körbler, Erich (1938-1994) , Homeopatia , Masaż 

wibracyjny , Medycyna niekonwencjonalna , Symbole , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615  

Nowości:  2022-12 

 

Autorki prezentują nową homeopatię wg Korblera, jako holistyczne uzdrawianie za pomocą przekazu informacji          

i wibracji. Zamiast globulek klasycznej homeopatii opartych zgodnie z zasadą podobieństwa w nowej homeopatii 

wykorzystuje się odpowiednie znaki i symbole jako informację energetyczną. Z książki dowiesz się, jak ich 

kształty odpowiednio rysowane lub nakładane na ciało, w określonych punktach akupunkturowych korzystnie 

wpływają na przepływ twojej energii w meridianach. Pozwalając przy tym odblokować czakry, oczyścić aurę            

i szybko aktywować siły samouzdrawiania organizmu. Dodatkowo wzmacniając twój system energetyczny i od-

pornościowy. Nowa homeopatia - sprawdzona i skuteczna metoda uzdrawiania energetycznego.  

 

 

 336. Nowe życie : jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji / Dionisios Sturis.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecy , Uchodźcy , Wojna domowa 1944-1949 r. w Grecji , 

Grecja , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-12 

 

Już kiedyś przyjmowaliśmy uciekających przed wojną… Po drugiej wojnie światowej w Polsce znalazła się liczna 

grupa greckich i macedońskich uchodźców, którzy uciekli z ojczyzny przed wojną domową. Docierali do Polski 

statkami, pociągami i w bydlęcych wagonach - dorośli i dzieci oraz ranni partyzanci. Wśród przybyszów byli też 

dziadkowie i ojciec Dionisiosa Sturisa, reportera, który sześćdziesiąt lat później podjął próbę znalezienia odpowie-

dzi na pytanie o to, jak przyjęła ich komunistyczna Polska. Grecy szybko się w niej zadomowili, ich społeczności 

powstawały w wielu miastach, także w podkarpackim Krościenku, gdzie Grecy założyli swoją spółdzielnię rolni-

czą. Nazwali ją „Nowe Życie”. Potomkowie tamtych uchodźców żyją z nami do dziś. Jednak to wciąż nieznany 

epizod naszej powojennej historii. „Nowe życie” to czuła próba odtworzenia tamtej księgi ludzkich losów, teraz, 

pięć lat po pierwszym wydaniu, bogatsza o kolejne rozdziały i nowe historie, budujące  nieoczekiwane  połączenia 
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między uchodźcami z końca lat czterdziestych a tymi, którzy pojawiają się u naszych granic dzisiaj, kiedy na 

świecie toczą się nowe wojny.  

 

 

 337. Nowotwory złośliwe u kobiet w ciąży : rozpoznanie i leczenie / redakcja 

naukowa Barbara Kozakiewicz ; autorzy Barbara Kozakiewicz, Małgorzata 

Chądzyńska, Małgorzata Czetwertyńska, Joanna Drygiel, Małgorzata Fuksiewicz, 

Magdalena Jodkiewicz, Beata Kotowicz, Maria Kowalska].- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Ciąża , Diagnostyka medyczna , 

Kobieta ciężarna , Leczenie , Nowotwór , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616-006  

Nowości:  2022-12 

 

1. Nowotwór u kobiety w ciąży - indywidualne i rodzinne aspekty funkcjonowania ; 2. Wpływ cytostatyków na 

rozwój płodu, zdrowie noworodka i wyleczenie matki ; 3. Radioterapia - skutki biologiczne promieniowania joni-

zującego ; 4. Wykorzystanie radioterapii w leczeniu nowotworów u kobiet w ciąży ; 5. Ocena markerów nowo-

tworowych ; 6. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe rozpoznawane u kobiet w ciąży ; 7. Żywienie 

kobiet ciężarnych podczas leczenia onkologicznego ; 8. Zaburzenia prokreacji po leczeniu nowotworów złośli-

wych i metody przywracania płodności ; 9. Wrodzone predyspozycje do zachorowania na nowotwory. 

 

 

 338. O depresji : rozmowy bez wstydu / Małgorzata Janczak.- Warszawa : Difin, 

2022. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , COVID-19 , Depresja 

psychiczna , Osoby z depresją , Techniki samopomocy , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-12 

 

 

Gdzie są granice ludzkiej wytrzymałości? Jak wiele może znieść człowiek, który zetknął się z murem obojętności, 

wyzwisk, niezrozumienia? Autorka rozmawia z ludźmi, którym na co dzień przyszło mierzyć się z najtrudniej-

szym życiowym przeciwnikiem – samym sobą. Głównym tematem książki jest depresja. Jest ona reakcją na bole-

sne przeżycia, takie jak gwałt, molestowanie, toksyczny związek, zdrada, przemoc w rodzinie, prześladowanie             

z powodu innej orientacji seksualnej czy doświadczenie mobbingu. Ta książka pozwoli lepiej zrozumieć, z czym 

każdego dnia muszą zmagać się nie tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale także ich bliscy. O depresji. 

Rozmowy bez wstydu to zbiór opowieści dających nadzieję cierpiącym. Na pytanie, czy depresja może być dob-

rem, wielu z bohaterów udzieliło zaskakujących odpowiedzi! Nie obędzie się bez wzruszeń, słów: „znam to”, 

„mam podobnie”. W niejednej historii odnajdziemy cząstkę siebie. Bo depresja może dopaść każdego. Bo każdy            

z nas ma chwile załamania, choć niekoniecznie muszą się zakończyć chorobą. Sprawdź, jak z psychicznym kryzy-

sem poradzili sobie prawdziwi BOHATEROWIE. 
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 339. O jeden ląd za daleko / Jarosław Fischbach.- Warszawa : Dom Wydawniczy 

PWN - Grupa Wydawnicza PWN, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fischbach, Jarosław (1955- ) , Podróżnictwo , Literatura 

podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913  

Nowości:  2022-12 

 

 

Jarosław Fischbach zaprasza do podróży przez pustynie, puszcze, góry, morza i rzeki. W ciągu trzydziestu czte-

rech lat wędrówek razem z rodziną i znajomymi przemierzał szlaki Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Europy. 

Nierzadko odwiedzał miejsca nieznane, nieatrakcyjne dla innych podróżników albo takie, do których trudno 

dotrzeć. W książce opisuje między innymi swoje przygody w Andach, Himalajach, Pantanalu, na Kilimandżaro, 

Ziemi Ognistej, nad jeziorem Titicaca, a także na nieistniejących już rozlewiskach Tygrysu i Eufratu. Jedną               

z najbardziej fascynujących historii przeżył jednak tuż obok własnego domu, płynąc Skrwą Lewą, rzeką, która 

oddziela Mazowsze od Kujaw.  

 

 

 340. Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad 

światem 1917-2036 / Jurij Felsztinski, Władimir Popow ; tłumaczenie Romuald 

Boguszak.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  KGB , FSB , Polityka międzynarodowa , Polityka 

wewnętrzna , Służba bezpieczeństwa , Służby specjalne , Władza , Rosja , ZSRR , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32  

Nowości:  2022-12 

 

Służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036. Najnowsza książka Jurija Felsztinskiego                

i Władimira Popowa opowiada o stopniowym przejmowaniu władzy w Rosji przez służby specjalne - od grudnia 

1917 roku, kiedy utworzono WCzK, Wszechrosyjską Komisję Nadzwyczajną, pod kierownictwem Feliksa Dzier-

żyńskiego, do czasów współczesnych, kiedy w rezultacie niezgodnych z konstytucją działań państwem zaczęła na 

dobre rządzić Federalna Służba Bezpieczeństwa, a jej dawny dyrektor, Władimir Putin, został wiecznym prezy-

dentem. Autorzy opisują walkę WCzK/KGB z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, która toczyła się 

nieustannie przez dziesiątki lat. W tej walce przewagę zyskiwała raz jedna, raz druga strona, ale w końcu służby 

bezpieczeństwa odniosły ostateczne zwycięstwo nad partią w 1991 roku. W 2000 roku, kiedy Putin przejął władzę, 

zdobyły cały kraj. Putin zamierza być prezydentem do 2036 roku - w ten sposób pobije rekord Stalina, który 

rządził przez 30 lat. Rządy dysponującej bronią jądrową FSB są niezwykle niebezpieczne dla Rosji i całego 

świata. Czy i ewentualnie jak można wyeliminować to zagrożenie? "O Rosji, Putinie i putinowskim reżimie już 

teraz można zapomnieć. Nie ma więcej takiego kraju jak Rosja. Putin go zniszczył. Istnieje pogardzane i zniena-

widzone państwo oraz pogardzany i znienawidzony naród, którzy zamieszkuje ten kraj. Nie ma już prezydenta 

Putina - jest szalony tyran, który zapędził siebie do bunkra". Jurij Felsztinski dla niezalezna.pl   
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 341. Oddychanie metodą Butejki : proste ćwiczenia oddechowe, które wyeliminują 

głód tlenowy, aktywują nerw błędny i poprawią zdrowie / Ralph Skuban ; 

[tłumaczenie Aneta Trybulska].- Białystok : Vital, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metoda Butejki , Oddychanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2022-12 

 

 

Czy wiedziałeś, że nieprawidłowy oddech może prowadzić do zwężenia dróg oddechowych, chrapania, bezdechu 

sennego, zaburzeń psychicznych, chorób serca, a nawet udaru? Rozwiązaniem jest oddychanie metodą Butejki. 

Metoda Butejki to specjalne ćwiczenia oddechowe, które polegają na zmniejszeniu objętości oddechowej i redu-

kcji skutków wywołanych hiperwentylacją (zbyt głębokim i szybkim oddychaniem). Dzięki tej książce odkryjesz 

praktyczny wymiar metody Butejki. Dowiesz się, dlaczego tak ważne dla twojego zdrowia jest oddychanie przez 

nos i przywrócenie równowagi dwutlenku wegla w organizmie. Poznasz proste ćwiczenia oddechowe, które 

będziesz mógł wykonywać również z dziećmi. Autor podpowie ci, w jaki sposób zmienić swoje nawyki, by twój 

oddech był prawidlowy, nawet w nocy. Odkryjesz również, jak wykorzystać metodę Butejki w praktyce jogi           

i sporcie, by podnieść swoją wydajność oraz osiągnąc pełny relaks. 

 

 

 342. Odetchnij od miasta : góry / Paweł Gaik i Monika Stolarska.- Warszawa : 

Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agroturystyka , Góry , Restauracje , Turystyka górska 

2DBN , Beskidy (góry) , Bieszczady (góry) , Góry Świętokrzyskie , Pieniny (góry) 

, Polska , Sudety (góry) , Tatry (góry) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438)  

Nowości:  2022-12 

 

Chociaż wydaje nam się, że je dobrze znamy, polskie góry wciąż skrywają wiele tajemnic, a odwiedzającym je 

turystom mają do zaoferowania zaskakująco dzikie zakątki, puste szlaki i niezadeptane ścieżki. Bez względu na to, 

czy są wysokie, czy łagodne, skaliste, czy porośnięte dziewiczą puszczą, góry to miejsce, gdzie można wziąć głę-

boki oddech i odpocząć od codzienności.  

 

 

 343. Odlotowe pomysły : jak przekształcać pozornie szalone koncepcje w 

nowatorskie strategie, produkty czy usługi / Safi Bahcall ; przekład Michał Lipa.- 

Warszawa : MT Biznes, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Kreatywność , Praca zespołowa , 

Przedsiębiorczość (postawa) , Wynalazki , Zespół projektowy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-12 

 

[...] "Odlotowe pomysły" pokazują zaskakujący sposób myślenia o tajnikach zachowań grupowych, który stawia 

pod znakiem zapytania wszystko to, co do tej pory wiedzieliśmy na ten temat. Safi Bahcall dokonuje  niezwykłego 
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mariażu psychologii z fizyką i pokazuje, dlaczego wspaniałe zespoły utrącają świetne pomysły, w jaki sposób 

liderzy mogą wyłapywać z pozoru szalone koncepcje i tworzyć na ich bazie technologie będące źródłem nowa-

torskich produktów lub usług, kiedy mądrość tłumów staje się ich tyranią i dlaczego odpowiedzi na te pytania 

można znaleźć w szklance wody. Autor proponuje zupełnie nowy sposób myślenia i udowadnia, że innowacje po-

jawiają się wtedy, kiedy ludzie stawiają na odlotowe pomysły (loonshots), czyli powszechnie lekceważone konce-

pcje, których autorzy są traktowani jak dziwacy. To one w rezultacie mogą prowadzić do wybitnych osiągnięć na 

polu nauki i biznesu (moonshots).   

 

 

 344. Odporność organizacji : cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje / redakcja 

naukowa Jolanta Tarapata, Jacek Woźniak.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Czwarta rewolucja przemysłowa , 

Innowacje , Odporność (ekonomia) , Organizacje , Transformacja cyfrowa , 

Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005.7  

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka przedstawia przemiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek w obszarze zarządza-

nia organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem ich odporności. Autorzy opisują trzy zasadnicze wymiary od-

porności: bezpieczeństwo (nie tylko finansowe, ale również kadrowe, informacyjne, relacyjne itd.), innowacje              

i procesy innowacyjne oraz cyfryzację (ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Industry 4.0 oraz cyber-

bezpieczeństwa). Publikacja zawiera wyniki zarówno badań literaturowych, jak i empirycznych – proponując 

wnioski i zalecenia dla praktyki zarządzania. 

 

 

 345. Ogień w Kościele : nadzieja w czasach kryzysu / ks. Robert Skrzypczak w 

rozmowie z Pawłem Chmielewskim.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Benedykt XVI (papież ; 1927-2022) , Franciszek (papież ; 

1936- ) , Jan Paweł I (papież ; 1912-1978) , Maria (matka Jezusa Chrystusa) , 

Ruotolo, Dolindo (1882-1970) , Skrzypczak, Robert (1964- ) , Kościół katolicki , 

Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) , Ateizm , COVID-19 , Dialog międzyreligijny , 

Duchowieństwo katolickie , Duchowość katolicka , Etyka katolicka , Islam , 

Katolicyzm , Kryzys , Papieże , Rewolucja seksualna , Święci i błogosławieni , 

Świętość , Wiara , Rozważania i rozmyślania religijne , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął”. Łk 12, 49 Jaka jest przyszłość Kościoła? 

Czy z wiary pozostaną tylko zgliszcza i nostalgiczne wspomnienia? Czy ogień, który jest w Kościele, może jesz-

cze rozpalić serca wierzących? Ksiądz Robert Skrzypczak, ceniony kapłan i rekolekcjonista, w rozmowie z Paw-

łem Chmielewskim odkrywa korzenie kryzysu wiary, który osłabia misję i powołanie Kościoła w świecie. Wielu 

wiernych ma wrażenie, że jest w płonącym domu, i pragnie go jak najszybciej opuścić. Przyglądając się naj-

trudniejszym momentom w najnowszej historii Kościoła, pokazując jego słabości i skłonność do unikania konfro-

ntacji, autorzy starają się wskazać i na nowo odkryć, że jedynym ratunkiem dla ocalenia wspólnoty wierzących 

jest świętość. Przypominają, że Boży ogień rzucony przez Jezusa na ziemię ma moc nie tylko spopielić to, co nie 

jest święte, ale na nowo rozpalić serca i sumienia wierzących.  
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 346. One : wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym / Kaja Rostkowska-

Biszczanik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

(Nowe Monografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Torańska, Teresa (1944-2013) , Dziennikarstwo , Wywiad 

dziennikarski , Monografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)  

Nowości:  2022-12 

 

 

O czym i jak pisała Teresa Torańska? Jakich używała strategii konwersacyjnych? Na czym polegała jej mistrzo-

wska metoda? Na te i inne pytania odpowiada książka Kai Rostkowskiej-Biszczanik, poświęcona analizie gatun-

kowej wywiadów Torańskiej. Autorka kładzie szczególny nacisk na techniki i strategie interakcyjne stosowane 

przez mistrzynię rozmowy, począwszy od płaszczyzny kompozycyjnej, poprzez aspekty komunikologiczne, 

konwersacyjne i retoryczne, skończywszy zaś na autokreacji Torańskiej i skomplikowanej kreacji bohaterów jej 

wywiadów. Czytelnik znajdzie tu charakterystykę dialogów Torańskiej w odniesieniu do wzorca gatunkowego               

i wskazanie modyfikacji genologicznych przez nią dokonywanych. Opracowanie ma charakter naukowy (łączy 

perspektywę języko- i literaturoznawczą), ale ma też wyraźny walor praktyczny. Opisane techniki prowadzenia 

wywiadów przez Teresę Torańską mogą być adaptowane oraz rozwijane w praktyce dziennikarskiej. Książka 

może zainteresować nie tylko przedstawicieli kręgów naukowych, ale i środowisko medialne. Opisane techniki 

prowadzenia wywiadów mogą być adaptowane oraz rozwijane w praktyce dziennikarskiej. Książka jest przezna-

czona dla medioznawców, językoznawców, teoretyków literatury, a także dziennikarzy i specjalistów zajmujących 

się komunikacją medialną.  

 

 

 347. Operacja Mundial : futbol, korupcja, polityka 1930-2026 / Krzysztof Kawa, 

Remigiusz Półtorak.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FIFA , Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej , Finansowanie , 

Imprezy sportowe , Inwestycje , Korupcja , Organizacje sportowe , Piłka nożna , 

Polityka wewnętrzna , Zawody sportowe , Kultura fizyczna i sport , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-12 

 

Prawdziwa gra toczy się poza boiskiem. Czy wiesz, że legendarnych słów o „ręce Boga” na mundialu w Meksyku 

wcale nie wymyślił Maradona, prezydent FIFA bał się o życie podczas mistrzostw organizowanych we Włoszech 

Mussoliniego, a na turnieju w Niemczech na stadionie otoczonym snajperami zagrali przeciwko sobie piłkarze 

jednego narodu? Odbywający się co cztery lata mundial rozpala wyobraźnię, budzi kontrowersje, wyzwala emo-

cje, których nie sposób porównać z niczym innym. Nie mniej intrygujące jest jednak to, czego nie sposób dostrzec 

z trybun ani oglądając mecze na ekranie. Zabiegi o przyznanie prawa do organizacji turnieju i związane z tym 

rozgrywki polityków, korupcja, rozpalanie narodowych waśni i uprzedzeń - to niezwykłe, do czego zdolni są 

przywódcy państw, działacze i całe społeczności, byle tylko zaistnieć w rywalizacji o Puchar Świata FIFA. Auto-

rzy w pasjonujący sposób przedstawiają historię mundialu w nowym, społeczno-politycznym ujęciu. Z repor-

terskim zacięciem przywołują mało znane fakty. Oddają głos bohaterom, także tym mniej oczywistym, jak Pascal 

Rossi-Grześkowiak, który opowiada o śmiałej akcji wywieszenia transparentów Solidarności podczas meczu 

Polski z ZSRR w 1982 roku. Wyjaśniają też, jak to się stało, że mistrzostwa świata po raz pierwszy trafiły nie 

tylko na Półwysep Arabski, ale na dodatek do kraju, który nie ma żadnych tradycji piłkarskich. I jaką rolę odegrała 

w tym geopolityka.  Bo w prawdziwej grze - o wielkie pieniądze, prestiż i wpływy - biorą udział nie tylko gwiazdy 

futbolu.  
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 348. Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach chirurgicznych / redakcja 

naukowa Krystyna Twarduś, Mieczysława Perek.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko chore , Chirurgia dziecięca , Choroby dziecięce , 

Pielęgniarstwo dziecięce , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616-053.2  

Nowości:  2022-12 

 

Zagadnienia ogólne ; Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach układu pokarmowego ; Opieka nad dzie-

ckiem w wybranych chorobach układu krążenia i układu oddechowego ; Opieka nad dzieckiem w wybranych 

chorobach układu kostno-stawowego ; Opieka nad dzieckiem po urazie. W książce omówiono zasady opieki pie-

lęgniarskiej nad dzieckiem leczonym chirurgicznie, uwzględniające aktualne osiągnięcia medycyny. W poszcze-

gólnych rozdziałach publikacji, poświęconych najczęściej spotykanym stanom chorobowym, autorzy skupili się na 

obowiązkach pielęgniarki w postępowaniu przed- i pooperacyjnym, a także opiece nad dzieckiem przebywającym 

na oddziale „chirurgii jednego dnia”. Osobny rozdział poświęcono leczeniu żywieniowemu dziecka poddawanego 

zabiegom chirurgicznym. Książka zawiera informacje na temat opieki: po urazach, w chorobach układu pokarmo-

wego, krążenia, oddechowego, moczowo-płciowego, kostno-stawowego i nerwowego, w stanach nowotworo-

wych. Publikacja jest przeznaczona dla studentów pielęgniarstwa, uczestników szkoleń oraz pracujących w zawo-

dzie pielęgniarek.  

 

 

 349. Opowieść z innego świata / Tadeusz Gajcy ; [foreword and afterword by 

Rafał Brasse ; "Między Kafką a Chestertonem" by Karol Samsel].- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy : Biblioteka Narodowa, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gajcy, Tadeusz (1922-1944) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Poezja , Biografia , Pamiętniki i wspomnienia , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Gajcy T. 

Nowości:  2022-12 

 

Na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego Państwowy Instytut Wydawniczy zaplanował wyjątkową 

publikację, która współczesnemu czytelnikowi przybliży postać tragicznie zmarłego poety z odmiennej strony niż 

typowe książki w charakterze wierszy wybranych/zebranych poprzedzone biograficzno-komentatorskim wstępem.  

 

 

 350. Orwell : człowiek naszych czasów / Richard Bradford ; tłumaczenie 

Aleksandra Żak.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orwell, George (1903-1950) , Literatura angielska , Pisarze 

angielscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2022-12 

 

Kompletna biografia proroka obecnych nieszczęść politycznych. Minęło ponad siedemdziesiąt lat od śmierci 

George’a Orwella - twórcy o barwnym życiorysie, skandalisty z ogromnym  poczuciem  humoru,  włóczęgi  i  fana 
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wypraw motocyklowych. Dopiero teraz możemy poznać go jako człowieka z krwi i kości. Syn kolonialnego 

urzędnika pochodzący z klasy średniej, ale brzydzący się wszelkimi przejawami klasizmu. Uchodzący za anty-

semitę, choć otoczony grupą żydowskich przyjaciół. Żołnierz i - oczywiście - pisarz, którego książki są czytane 

nieprzerwanie na niemal całym świecie. W swojej twórczości Orwell zaciera granice między literaturą piękną, 

dziennikarstwem i komentarzem politycznym. Przepowiadał autorytarne rządy w Europie oraz Ameryce Północnej 

i prognozował powolną korozję wszelkich unii między państwami. Czy mógł zatem przewidzieć Brexit i odra-

dzające się nacjonalistyczne ruchy w krajach europejskich? Jego "Rok 1984" był inspiracją programu Big Brother, 

który zgromadził przed telewizorami miliony widzów spragnionych podglądania innych. Sprzedaż tej kultowej 

książki została zakazana w ZSRR, w 1981 roku na Florydzie, a w 2022 roku również w Białorusi. Czy tego też się 

spodziewał?  George Orwell - aktualny jak nigdy dotąd.   

 

 

 351. Ostkrieg : front wschodni wojna na wyniszczenie / Stephen G. Fritz ; 

[tłumaczenie Miłosz Młynarz].- Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , ZSRR 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

„Stephen Fritz napisał ważną pozycję. Wiele książek traktuje o operacjach wojskowych na wschodzie, a wiele 

innych zajmuje się zbrodniami, mordami i Holokaustem. Dopiero teraz jedna praca łączy oba tematy, poszukując 

więzi między działaniami militarnymi a masowym mordem. Powstała kompletna historia wojny niemiecko-radzie-

ckiej – osiągnięcie, któremu przez jakiś czas prawdopodobnie nikt nie dorówna”. Robert M. Citino, autor Zagłada 

Wehrmachtu. Kampanie 1942 roku 

 

 

 352. Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, 

emocjonalny, poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Obraz własnego ciała , Otyłość dzieci i 

młodzieży , Profilaktyka otyłości , Psychodietetyka , Rodzice , Zwyczaje 

żywieniowe , Monografia 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2022-12 

 

Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Postęp 

cywilizacyjny i techniczny sprzyja rozwojowi otyłości. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz 

częściej występuje u najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci i młodzieży. W Polsce, wśród dzieci w wieku 

szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka. Z tych statystyk widać, że oty-

łość dzieci i młodzieży staje się wyzwaniem nie tylko dla zdrowia publicznego, ale i samych młodych ludzi i ich 

rodzin. W prezentowanej książce przedstawiono podstawowe informacje związane z diagnozą i badaniami otyłości 

dziecięcej, ze szczególnym skupieniem się na aspektach związanych z funkcjonowaniem psychologicznym. Zapre-

zentowano także badania własne w tym zakresie, które uwzględniają diadyczną perspektywę (dziecko – rodzic) 

postrzegania problemu otyłości dziecięcej. Ostatni rozdział poświęcony został wybranym strategiom prewen-

cyjnym i interwencyjnym u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała w Polsce i na świecie. 
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 353. Pani Birmy Aung San Suu Kyi : biografia polityczna / Michał Lubina.- Wydanie 

1. - 2. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aung San Suu Kyi (1945- ) , Opozycja polityczna nielegalna , 

Opozycjoniści , Politycy , Mjanma , Biografia 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2022-12 

 

 

Aung San Suu Kyi to legendarna birmańska opozycjonistka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Walcząc                  

z juntą wojskową, spędziła piętnaście lat w areszcie domowym - była jednym z najsłynniejszych więźniów poli-

tycznych świata. Za swój sprzeciw wobec rządów armii zapłaciła wysoką cenę osobistą, tracąc rodzinę i najbliż-

szych przyjaciół. Jej dramatyczne losy sprawiły, że stała się symbolem oporu wobec brutalnych rządów wojsko-

wych w Birmie, a zarazem częścią popkultury. "Pani Birmy" to pierwsza biografia Suu Kyi w języku polskim. 

Opierając się na dwóch rozmowach przeprowadzonych z działaczką oraz na bogatym materiale źródłowym, Autor 

pokazuje, że Suu Kyi zawsze była politykiem, i udowadnia, że właśnie przez pryzmat polityczny należy ją oce-

niać. Jego tezy idą w poprzek dominującej narracji o Suu Kyi na świecie.   

 

 

 354. Personalistyczna koncepcja osobowości : podstawy teoretyczne : mechanizmy 

rozwoju i jego zakłóceń / Henryk Gasiul.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Personalizm , Psychologia osobowości , Rozwój osobowości 

, Monografia 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

 

Wychodząc z pozycji współczesnych podejść do interpretacji osobowości, autor wskazuje na ich ograniczoność               

i proponuje spojrzenie holistyczne, uwzględniające specyfikę bytu ludzkiego – osoby. Osoba charakteryzuje się 

posiadaniem atrybutów, o których można wnioskować na podstawie analiz empirycznych ludzkiego działania i je-

go motywacji. Sposoby spełniania się atrybutów osobowych według odkrywanych zasad rozwoju osobowości 

wyjaśniają charakter jej rozwoju oraz wskazują na przewidywane zakłócenia – nieprawidłowości. Monografia 

zawiera szczegółowe analizy interpretacji osobowości, jej rozwoju oraz zakłóceń z tak pojmowanej perspektywy 

personalistycznej. 

 

 

 355. Pieprzyć wstyd : historia rewolucji seksualnej / Ewa Wanat.- Warszawa : 

Wydawnictwo Filtry, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emancypacja kobiet , Mniejszości seksualne , Rewolucja 

seksualna , Seksualność , Wolność seksualna , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2022-12 
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Skąd w Polsce nadal tyle pruderii w dziedzinie seksualności i erotyzmu? Dlaczego tak wielu Polaków jest wrogo 

nastawionych do osób LGBT+? Znana dziennikarka, twórczyni Radia TOK FM Ewa Wanat stawia tezę, że to 

dlatego, iż w Polsce nie odbyła się rewolucja seksualna w takiej skali jak na Zachodzie. O przemianach obycza-

jowych opowiada barwnie: rozmawia z ludźmi, którzy na nie wpływali, kreśli społeczne i historyczne tło tamtych 

czasów. Jednocześnie wcale nie jest jednoznaczna w swojej ocenie zdobyczy rewolucji seksualnej – pokazuje, co 

owa rewolucja przyniosła dobrego, ale zarazem co złego. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji – mówi Wanat – że 

możemy czerpać z rewolucyjnego dziedzictwa to, co najlepsze, i nie powielać wcześniejszych błędów.  

 

 

 356. Placówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność / Maria 

Kolankiewicz.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piecza zastępcza , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , 

Prawa dziecka , Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2022-12 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, nazywane wcześniej domami dziecka, ochronkami, sierocińcami, szpitalami, 

pełniły zawsze tę samą funkcję wobec dzieci, które z różnych powodów i przez różny okres nie mogły przebywać 

we własnych rodzinach. Zajmując się opieką i wychowaniem, instytucje te zmieniały się w zależności od sytuacji 

społecznej rodzin i dzieci, uznawania podmiotowości dziecka i zrozumienia specyfiki jego potrzeb, a także wraz 

ze zmianami polityki społecznej wobec rodzin. Zmiany te były i są dzisiaj pewnym odzwierciedleniem miejsca, 

jakie przyznawano dziecku w rodzinie i społeczeństwie, a także relacji między rodziną a instytucjami państwa             

w zakresie wychowania. W książce przedstawiono zarys historii tych placówek, charakterystykę ich mieszkańców 

oraz zadania pracowników wobec dzieci i rodzin. 

 

 

 357. Platformy integracyjne : zagadnienia wybrane / [autorzy] Tomasz Górski [i 

inni].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 

(Fundamenty Informatyki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Systemy informatyczne , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-004  

Nowości:  2022-12 

 

 

1. Wprowadzenie do platform integracyjnych (Tomasz Górski) ; 2. Wzorce integracji (Tomasz Górski, Karolina 

Marzantowicz) ; 3. Mechanizmy integracji danych (Tomasz Kopacz) ; 4. Semantyczna integracja danych (Jaro-

sław Koszela, Mariusz Chmielewski) ; 5. Metodyki projektowania platform integracyjnych (Tomasz Górski, Karo-

lina Marzantowicz) ; 6. Projektowanie architektury platformy integracyjnej (Tomasz Górski) ; 7. Przegląd narzędzi 

do budowy platformy integracyjnej (Tomasz Górski) ; 8. Badanie wydajności platform integracyjnych (Tomasz 

Górski) ; 9. Zagadnienia bezpieczeństwa platformy integracyjnej (Jerzy Stanik) ; 10. Metody wdrażania modeli 

procesów biznesowych na platformie integracyjnej (Marcin Mazurek) ; 11. Dostosowanie organizacji do wdro-

żenia platformy integracyjnej (Maciej Kiedrowicz) ; 12. Ocena korzyści wdrożenia platformy integracyjnej (Piotr 

Kociński) ; 13. Podsumowanie (Tomasz Górski).  
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 358. Pod wiatr : 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę / Dominika i Marcin 

Kozłowscy.- Czerwionka-Leszczyny : Wydawnictwo "Vectra", 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Społeczeństwo , Afryka , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(6) 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

12 miesięcy, 60 tysięcy kilometrów, 46 krajów, jeden samochód i para w podróży po Afryce… To książka nie tyl-

ko dla miłośników dalekich wypraw i niezwykłych przygód, lecz także dla osób zainteresowanych Afryką oraz 

mechanizmami społecznego, gospodarczego i politycznego wpływu na rzeczywistość. Autorzy piszą m.in. o zani-

kającej etniczności i komercjalizacji kultury, o długofalowych skutkach niewinnego rozdawania dzieciom cukier-

ków i o tym, jak pomagać odpowiedzialnie. Zastanawiają się, dlaczego Afrykanie są dumni z europejskich 

odkrywców. Dlaczego PKB RPA pikuje w dół? Czy złoża naturalne Konga to bogactwo czy przekleństwo? Czy 

niewolnictwo naprawdę się skończyło? I wreszcie, dlaczego światu nie zależy na rozwoju Afryki, na pokoju i sta-

bilizacji na tym kontynencie? Poza wszystkim to opowieść o zerwaniu z codziennością i wygodami, o pragnieniu 

wolności i poznawaniu barwnego świata, także o ogromnym wyzwaniu logistycznym, które zaowocowało niniej-

szą publikacją.   

 

 

 359. Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji / 

Eugeniusz Gatnar.- Wydanie 1. - 3. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, [druk 2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza dyskryminacyjna , Regresja (metoda statystyczna) , 

Statystyka matematyczna , Statystyka nieparametryczna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-519.2  

Nowości:  2022-12 

 

W systemach społecznych kolektywne podejmowanie decyzji jest czymś naturalnym. Na przykład w sprawach 

dotyczących działalności jednostek gospodarczych (przedsiębiorstwa), czy administracyjnych (miasta), decyzje 

podejmuje zarząd, a więc zespół osób składający się ze specjalistów z różnych dziedzin (finansów, marketingu, 

zarządzania, produkcji, sprzedaży, itd.). Odbywa się to zazwyczaj albo na zasadzie konsensusu, albo większością 

głosów w drodze głosowania. W taki sposób można także rozwiązywać problemy szeroko rozumianej statystyki 

wielowymiarowej, a zwłaszcza analizy dyskryminacyjnej i analizy regresji. Publikacja przybliży Czytelnikowi 

podstawowe zagadnienia związane z łączeniem modeli dyskryminacyjnych i regresyjnych. Ilustrowana jest wie-

loma przykładami, w których wykorzystano powszechnie uznane i ogólnodostępne zbiory danych. Przykłady te 

pozwalają lepiej zrozumieć charakter rozważanych zagadnień, a ponadto dowodzą praktycznej przydatności oma-

wianych metod.  Na końcu książki znajduje się bardzo obszerna bibliografia przedmiotu, obejmująca przeszło 300 

najważniejszych pozycji z literatury światowej, wydanych do połowy 2007 roku. Rozważania zamieszczone               

w książce zainteresują badaczy różnych specjalności, a przede wszystkim statystyków i informatyków zajmu-

jących się komputerowymi modelami statystyki wielowymiarowej oraz implementacjami w dziedzinie eksploracji 

danych (Data Mining). Również studenci starszych lat specjalizujący się w statystyce i ekonometrii oraz praktycy 

wykorzystujący metody dyskryminacji i regresji powinni znaleźć tu interesujące dla siebie zagadnienia.  
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 360. Podstawy pedagogii osoby / Sławomir Chrost.- Warszawa : Difin, 2022. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia chrześcijańska , Filozofia pedagogiki , Filozofia 

starożytnej Grecji , Metoda sokratyczna , Metody wychowawcze , Osoba (filozofia) , 

Pedagogika katolicka , Teoria wychowania , Monografia 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-12 

 

W książce autor przedstawił fundamenty pedagogii osoby, nakreślił, w jaki sposób definiowana jest osoba, czym 

jest majeutyka jako sztuka (samo) wychowania osoby oraz zaprezentował, jakie są główne cele pedagogii osoby            

i w jaki sposób były/są realizowane. Monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zatytułowany „Osoba 

ludzka – próby definicji” przedstawia rozwój historyczny i treściowy pojęcia „osoba” w trzech odsłonach: od 

Ojców Kapadockich do Tomasza z Akwinu, od Kartezjusza do Husserla oraz od Maritaina do Tischnera. Rozdział 

drugi noszący tytuł „Majeutyka osoby” wprowadza w teoretyczne rozumienie tego pojęcia oraz określa rolę tej 

metody w pedagogii osoby. Ostatni, trzeci rozdział publikacji to podstawowa charakterystyka pedagogii osoby             

w inspiracji katolickiej. Określa najważniejsze cele i sposoby realizacji procesu wychowawczego w pedagogii 

osoby. W pracy wykorzystano refleksję filozoficzną i pedagogiczną wybranych myślicieli – pedagogów. Dobór 

wyznaczony został zgodnie z tradycją personalizmu teistycznego i polskiej myśli pedagogicznej.  

 

 

 361. Pokolenie (nie)obecne : uwarunkowania i procesy obywatelskiej aktywności i 

bierności młodych dorosłych / Monika Kwiecińska-Zdrenka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Partycypacja polityczna , Sfera publiczna , 

Społeczeństwo obywatelskie , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323(438)  

Nowości:  2022-12 

 

Znakomita monografia, ukazująca w świetle wyników badań obszary i przyczyny wycofania i nieobecności mło-

dej generacji w sferze publicznej, a także rzeczywiste i potencjalne źródła wycofania z aktywności obywatelskiej 

młodzieży i młodych dorosłych o charakterze systemowym, kulturowym i socjalizacyjnym. Wyróżnia się szero-

kim polem rozważań, interdyscyplinarnością, doskonałym warsztatem badawczym, a także wnikliwością i złożo-

nością wnioskowania. Autorka nie udziela prostych odpowiedzi, ukazując badany przez nią obszar rzeczywistości 

społecznej w całej jego złożoności, antycypując zarazem, co może wydarzyć się w przyszłości. 

 

 

 362. Pokolenie Przyjaciół : zakulisowy obraz kultowego serialu / Saul Austerlitz ; 

tłumaczenie: Maciej Pawlak, Grzegorz Gajek.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua 

Non, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Friends (serial filmowy) , Film amerykański , Komedia , 

Serial filmowy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-791  

Nowości:  2022-12 
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Był 2 września 1996 roku, gdy widzowie w Polsce ujrzeli pierwsze kadry kultowego dziś serialu. Sześcioro przy-

jaciół rozsiadło się na pomarańczowej kanapie w ulubionej kawiarni i zaczęło dyskutować o seksie, związkach, 

pracy i wszystkim innym po trochu.  Jest rok 2022, a nowi fani (kolejne pokolenia) wciąż pragną poznawać losy 

Rachel, Rossa, Joeya, Chandlera, Moniki i Phoebe. Przyjaciele stali się najbardziej wpływowym serialem swojej 

epoki i nigdy nie musieli "zrobić sobie przerwy”. A oto jak do tego doszło… Niezwykły talent twórców, znajo-

mość problemów młodych widzów i bohaterowie - prawdziwi Przyjaciele! Zajrzyj za kulisy serialu i posłuchaj 

ludzi, którzy byli obecni przy jego opracowywaniu, organizacji castingu, pisaniu scenariuszy i kręceniu poszcze-

gólnych odcinków. Posłuchaj ich opowieści, przeżyj wspomnienia z bali maturalnych, wycieczek do Londynu, 

mistrzostw Super Bowl, lesbijskich ślubów. Przypomnij sobie modne fryzury lat 90., szalone wyścigi na lotniska           

i gościnne występy gwiazd.  

 

 

 363. Pokora : historia życia Jana Pawła I / Jacek Skrobisz.- Kraków : Wydawnictwo 

Esprit, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł I (papież ; 1912-1978) , Duchowieństwo 

katolickie , Papieże , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-272-732.2  

Nowości:  2022-12 

 

 

„BYŁEŚ PROROKIEM, ALE MOJE PANOWANIE BĘDZIE KRÓTKIE” – słowa wypowiedziane przez Jana 

Pawła I do kard. Sina tuż po wyborze na tron Piotrowy Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 DNI. Jakie tajemnice 

skrywa życie ALBINO LUCIANIEGO – JANA PAWŁA I? I co Kościołowi i całemu światu może dać włączenie 

go w poczet błogosławionych? KSIĄDZ JACEK SKROBISZ przygląda się osobie papieża Jana Pawła I i historii 

jednego z najkrótszych pontyfikatów w dziejach Kościoła. Sięga do wspomnień przekazanych i spisanych przez 

osoby z bliskiego otoczenia papieża i odkrywa przed czytelnikiem wiele nieznanych wcześniej faktów związanych 

z tą ważną dla dzisiejszego Kościoła postacią. Śmierć Jana Pawła I wywołała wiele spekulacji i domysłów. Sam 

papież w trakcie krótkiego pontyfikatu zaczął wprowadzać w struktury Kościoła wiele istotnych zmian. Czy 

komuś się to nie spodobało? Konfrontując się z różnymi teoriami, autor wskazuje, co było prawdziwą siłą Albino 

Lucianiego i dlaczego nazwano go papieżem uśmiechu.  

 

 

 364. Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku = Political and 

military aspects of security in the 21st century / redakcja naukowa Łukasz Jureńczyk, 

Andrzej Pieczywok, Aneta Baranowska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) , Bezpieczeństwo 

międzynarodowe , Bezpieczeństwo narodowe , Bezpieczeństwo zdrowotne , COVID-

19 , Migracje , Obrona cywilna , Polityka bezpieczeństwa , Prywatne firmy 

wojskowe , Wojsko , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2022-12 

 

Początek trzeciej dekady XXI wieku – stojący pod znakiem pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie – stawia 

nigdy wcześniej niespotykane wymagania wobec polityki bezpieczeństwa, a także świata nauki, gdyż najgłębsze 

zmiany jakościowe we współczesnym środowisku bezpieczeństwa są prawdopodobnie jeszcze przed nami. 

Niniejsza publikacja pokazuje, iż bezpieczeństwo stało się w XXI wieku przedmiotem multidyscyplinarnych do-

ciekań  badawczych,  których  wielowymiarowość  i  złożoność  stwarzają  potrzebę  integrowania  wiedzy  z  tego 
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zakresu. Monografia zawiera aktualne wyniki badań dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa Polski            

i bezpieczeństwa międzynarodowego, co ma odzwierciedlenie w podziale książki na dwie części, tak więc będzie 

ona interesująca zarówno dla badawczy, dydaktyków i studentów podejmujących problematykę bezpieczeństwa 

krajowego, jak i międzynarodowego. W książce poruszone są najbardziej istotne zagadnienia bezpieczeństwa Pol-

ski, w tym budowanie odporności państwa na wzmożone działania destabilizacyjne Rosji w Europie Środkowo-

Wschodniej, oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym globalną rywalizację między USA i Chinami. 

 

 

 365. Polityka dialogu : demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna / Leszek 

Koczanowicz ; przekład Katarzyna Liszka.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Filozofia , Filozofia dialogu , Filozofia 

polityczna , Polityka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-14  

Nowości:  2022-12 

 

Dialog nie musi z konieczności prowadzić do porozumienia, natomiast gwarantuje lepsze rozumienie. Ta intuicja 

leży u podstawy filozoficznego eseju Leszka Koczanowicza. Polityka dialogu to próba spojrzenia na demokrację 

jako na system polityczny, który nie gwarantuje konsensusu, lecz zapewnia lepsze rozumienie stron konfliktu. 

Czerpiąc z tradycji amerykańskiego pragmatyzmu oraz myśli Michaiła Bachtina, autor przygląda się szerokiemu 

spektrum teorii demokracji: od teorii demokracji deliberatywnej, które zawsze szukają możliwego porozumienia, 

po perspektywy wiążące demokrację z nieusuwalnym antagonizmem.  

 

 

 366. Polska genologia lingwistyczna / redakcja naukowa Danuta Ostaszewska, 

Romuald Cudak.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

(Zagadnienia i Problemy Współczesnej Genologii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Genologia , Kategoryzacja (językoznawstwo) , Lingwistyka 

tekstu , Rodzaje i gatunki literackie , Stylistyka , Tekst , Antologia , Opracowanie , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-80  

Nowości:  2022-12 

 

Książka prezentuje proces kształtowania się teoretycznych i metodologicznych podstaw lingwistycznego nurtu ba-

dań genologicznych. Składa się z dwóch części: część 1 – wprowadzająca, zawiera rys historyczny oraz rozwa-

żania nad kluczowymi dla dyscypliny pojęciami – gatunek, dyskurs, tekst; część 2 – stanowi antologia tekstów 

źródłowych, dokumentujących dynamiczny rozwój tej gałęzi językoznawstwa. Publikacja porządkuje wiedzę, 

wskazuje główne kierunki badań nad tekstem oraz informuje o nowych obszarach zainteresowania genologii. 
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 367. Polski SOR : uwaga, będzie bolało / Yanek Świtała.- Kraków : Mando, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świtała, Janek , Lekarze a pacjenci , Medycyna ratunkowa , 

Ratownictwo medyczne , Ratownicy medyczni , Służba zdrowia , Stany nagłe , 

Szpitalne oddziały ratunkowe , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-614.88 

Nowości:  2022-12 

 

Krew, łzy i czarny humor. Codzienność ratownika medycznego. Podrzucane przed urlopem na oddział babcie, 

zalany imprezowicz z własną ręką pod pachą i pocięte łby kiboli do zszycia. O tej rzeczywistości politycy wolą nie 

wspominać, ale ratownik medyczny styka się z nią codziennie. To Polska biedy, brudu, głupoty i nienawiści. Co 

powiedzieć pijanemu kierowcy, który tłumaczy się z rozjechania czteroletniej dziewczynki? Ile czasu zajmuje 

telefoniczne zamówienie pizzy, gdy drugą ręką zapina się czarny worek z kolejnym antyszczepionkowcem? Jak 

spacyfikować naćpanego agresora, demolującego szpital stojakiem na kroplówki? O życiu ratownika bez żadnej 

trzymanki mógł opowiedzieć tylko jeden człowiek. Yanek pracę na SOR-ze przypłacił ciężką depresją, dziś woli 

jeździć na karetce, a najbardziej dumny jest z uratowanych na granicy niemowlaków. W beznadziejnej walce o lu-

dzkie życie nie uznaje kompromisów, a jego dosadne wpisy na Instagramie śledzi ponad 100 tysięcy osób. Uwaga! 

Książka zawiera słowa powszechnie uznane za obraźliwe (ale o polskiej ochronie zdrowia nie da się mówić ina-

czej!)  

 

 

 368. Polskie góry zimą : 25 nieoczywistych szlaków / Tomasz Habdas.- Bielsko 

Biała : Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Szlaki turystyczne , Turystyka , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zimowe wejście na Wołowiec, Tarnicę czy Babią Górę? Czemu nie! Zimą góry prezentują się równie pięknie jak 

o każdej innej porze roku, choć zupełnie odmiennie. Wszechobecna biel w połączeniu z błękitem nieba tworzy 

zachwycające pejzaże, które na długo zapadają w pamięć. "Polskie góry zimą" to 28 nieoczywistych propozycji na 

całodzienne wędrówki, podczas których można odkryć nowe szlaki prowadzące na popularne szczyty, a także 

poznać historię i kulturę regionu. To również poradnik, który podpowie, jak najbezpieczniej chodzić po górach          

w zimie, pomoże zaplanować trasę oraz wybrać odpowiedni sprzęt i ubiór.  

 

 369. Pomiary parametrów ruchu drogowego / Janusz Gajda [oraz] Ryszard Sroka, 

Marek Stencel, Piotr Burnos, Tadeusz Żegleń, Piotr Piwowar, Zbigniew Marszałek ; 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki.- Warszawa 

: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja drogowa , Metody badawcze , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2022-12 
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Wzrost potrzeb transportowania oraz rozwój sieci dróg i środków transportu spowodował gwałtowny wzrost 

natężenia ruchu i potrzebę prowadzenia pomiaru jego parametrów. Potrzeba ta wynikała z przepisów zapewnia-

jących bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, konieczności kontroli ich przestrzegania, zapotrzebowania 

na informację pomiarową dla systemów zarządzajcych infrastrukturą drogową i systemów monitorujących stan 

środowiska naturalnego. Pomiary parametrów ruchu są też wykorzystywane do modelowania i prognozowania 

rozwoju ruchu drogowego oraz prac planistycznych związanych z rowojem infrastruktury drogowej. Adresatami 

książki są inżynierowie ruchu drogowego, osoby zarządzające ruchem drogowym, osoby projektujące i wdraża-

jące Inteligentne Systemy Transportu (ITS), inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, pracownicy GDDKiA, 

pracownicy firm działających na polskim rynku w zakresie systemów monitorowania ruchu drogowego ITS,           

a także studenci wyższych uczelni technicznych. 

 

 

 370. Pora na lunch : przepisy na małe dania idealne do zabrania / Caroline Craig & 

Sophie Missing ; [tłumaczenie Ewa Weydmann].- Warszawa : Buchmann - Grupa 

Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Posiłki na wynos , Przepisy kulinarne , Poradnik , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-12 

 

Caroline Craig i Sophie Missing postanowiły „ugryźć” lunch ze wszystkich stron. W rozsądny sposób pokazują, 

jak możesz zaoszczędzić pieniądze i jak wykorzystać resztki z lodówki do przygotowania smacznego dania czy 

sosu. W zabawny sposób opisują także pomysły na proste i łatwo dostępne opakowania lunchowe. 

 

 

 371. Poszukiwacze wzorów : autyzm a ludzka wynalazczość / Simon Baron-Cohen ; 

przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska.- Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 

2021. 

(Mistrzowie Psychologii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Kreatywność , Mózg , Myślenie twórcze , 

Neuropsychologia , Osoby z autyzmem , Poznanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Simon Baron-Cohen, psycholog z Uniwersytetu w Cambridge, od kilkudziesięciu lat prowadzi badania autyzmu            

i zgłębia psychologiczne spektrum ludzkiego myślenia, którego wszyscy doświadczamy. W książce "Poszukiwa-

cze wzorów" Baron-Cohen przekonuje, że autyzm odegrał równie ważną rolę w historii naszej kreatywności i kul-

tury, jak opanowanie ognia. Baron-Cohen twierdzi, że ludzie z autyzmem odgrywają decydującą rolę w rozwoju 

ludzkości już od siedemdziesięciu tysięcy lat, od powstania pierwszych narzędzi po rewolucję cyfrową. W jaki 

sposób? Otóż geny, które wywołują autyzm, umożliwiają również poszukiwanie wzorów będące istotą ludzkiej 

wynalazczości. Autyści płacą jednak za te zdolności nader wysoką cenę w postaci trudności społecznych, a często 

również problemów medycznych, dlatego Baron-Cohen apeluje, abyśmy wspierali i honorowali ludzi z autyzmem 

zarówno w ich ułomnościach, jak i w ich triumfach. Książka Poszukiwacze wzorów nie jest tylko opisem nowej 

teorii ludzkiej cywilizacji, lecz także wezwaniem do refleksji nad tym, jak społeczeństwo traktuje tych, którzy 

myślą inaczej.   
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372. Potęga celu : 13 sposobów, by osiągnąć to, czego zawsze pragnąłeś / Zig Ziglar ; 

przekład: Aleksandra Samson-Banasik.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

(Rozwój Osobisty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cele życiowe , Motywacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

CODZIENNE PRAKTYKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI CELÓW. Legendarny mówca i autor Zig Ziglar uś-

wiadamia nam, że nie sposób zrealizować celu, którego się nie ma. Każdy może być lepszy, każdy może mieć i ro-

bić więcej. ALE… „Nie da się tego zrobić, błądząc we mgle niezdecydowania. Trzeba dążyć do konkretnego ce-

lu”. Po fascynującej analizie 4 powodów, które powstrzymują ludzi przed wyznaczaniem sobie celów, Zig prowa-

dzi nas drogą 9 kroków wiodących do sprecyzowania życiowych dążeń i składa nam obietnicę, że „dobrze wyzna-

czony cel to połowa sukcesu”. Wtedy można od razu przejść do DZIAŁANIA! Ziglar proponuje formułę obejmu-

jącą 13 przełomowych praktyk, które każdego dnia będą cię przybliżać do realizacji twoich zamierzeń.  

 

 

 373. Pozaziemskie oceany : poszukiwanie życia w głębinach kosmosu / Kevin Peter 

Hand ; tłumaczenie Zuzanna Lamża.- Kraków : Copernicus Center Press, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astronomia , Kosmologia , Życie pozaziemskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Być może nie ma we wszechświecie nikogo poza nami. Być może powstanie życia jest trudne, a samo życie - 

rzadkie. A może odległe planety, księżyce i gwiazdy tętnią życiem, którego wciąż jeszcze nie odkryliśmy? Pod 

skorupami niewielkich, pokrytych lodem księżyców Jowisza i Saturna znajdują się ogromne oceany, istniejące 

prawdopodobnie równie długo jak nasza planeta. Czy kryją w sobie jakieś formy życia? Z tej książki dowiemy się, 

jak nauka poszukuje odpowiedzi na to ekscytujące pytanie. Kevin Peter Hand, jeden z czołowych naukowców 

NASA, prowadzi pionierskie badania, które zawiodły go w najróżniejsze zakątki naszego globu. W tej pasjonu-

jącej opowieści łączy wiedzę z zakresu planetologii i biologii, aby wyjaśnić, skąd wiemy, że na Europie, Tytanie 

czy Enceladusie istnieją oceany, i jak zbadać panujące tam warunki. Odkrycia, które na nas czekają, mogą dopro-

wadzić do rewolucji w sposobie pojmowania naszego miejsca we wszechświecie. Czy rzeczywiście jesteśmy tak 

wyjątkowi? A może Ziemia jest tylko jedną z wielu żyjących planet orbitujących wokół całkiem przeciętnej gwia-

zdy?  

 

 374. Praktyczna opieka diabetologiczna / David Levy ; redakcja naukowa 

tłumaczenia Waldemar Karnafel ; z języka angielskiego tłumaczyła Ewa Janeczko-

Sosnowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukrzyca , Leczenie , Diagnostyka medyczna , Powikłania 

(medycyna) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 



163 
 

Zwięzły i praktyczny przewodnik przedstawiający szpitalną i ambulatoryjną terapię oraz opiekę nad pacjentami 

chorującymi na cukrzycę typu 1 lub typu 2. W książce omówiono rozpoznanie i leczenie występujących u chorych 

na cukrzycę stanów nagłych oraz związanych z tą chorobą powikłań, takich jak: ostry zespół wieńcowy, udar czy 

nadciśnienie tętnicze. Osobny rozdział poświęcono psychologicznym aspektom cukrzycy.  

 

 

 375. Praktyczne zastosowanie systemów i koncepcji zarządzania środowiskowego / 

Marek Bugdol, Daniel Puciato.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona środowiska , Zarządzanie środowiskowe , Materiały 

pomocnicze , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców, w tym studentów zarządzania, ekonomii, inżynierii produ-

kcji, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, a także doktorantów i pracowników naukowych. Będzie przyda-

tna również dla przedsiębiorców, menedżerów, osób administrujących organizacjami społecznymi, ekologów oraz 

decydentów politycznych i samorządowych w kreowaniu polityki ochrony środowiska.  

 

 

376. Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 

1975-1981 / Wanda Jarząbek, Paweł Jaworski, Jacek Tebinka, Jakub Tyszkiewicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka zagraniczna , Prawa człowieka , Europa Zachodnia , 

Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2022-12 

 

Od momentu podpisania w 1975 r. w Helsinkach Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy            

w Europie prawa człowieka nabierały coraz większego znaczenia w relacjach demokratycznych państw zachod-

nich z Warszawą. Stały się jednym z elementów zimnowojennej gry między dwiema stronami żelaznej kurtyny. 

Czworo historyków z renomowanych polskich ośrodków akademickich, korzystając z do tej pory nieznanych, 

niedawno odtajnionych dokumentów przechowywanych w archiwach zagranicznych, opisuje, w jaki sposób rządy 

najważniejszych graczy zachodnich – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, 

Francji, państw skandynawskich i Kanady – odnosiły się do kwestii przestrzegania praw człowieka w PRL i jak 

wpływało to na ich politykę zagraniczną wobec Polski. Przebadany okres obejmuje lata 1975–1981, a więc czas 

od podpisania aktu helsińskiego do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

 

 377. Prawda o kłamstwach : iluzja uczciwości i ewolucja fałszu / Aja Raden ; 

przełożyła Grażyna Skoczylas.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Prawda , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2022-12 
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Dlaczego kłamiemy, czemu wierzymy w kłamstwa, w jaki sposób nas oszukują  Jesteś zaskoczony, że uwierzyłeś 

w kłamstwo. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego uwierzyłeś w prawdę? A może powinieneś, jak 

twierdzi autorka bestsellera „New York Timesa” Aja Raden, trafnie i wnikliwie analizując krainę oszustów i kła-

mstw. Wsparta naukową wiedzą z dziedziny historii i psychologii uniwersalna, a zarazem dojmująco aktualna 

Prawda o kłamstwach precyzyjnie obnaża sztukę hochsztaplerstwa, od gry w kubki po piramidę finansową, od 

fałszerstw i mistyfikacji po fejki. Badawczo przygląda się społeczeństwu i mechanizmom wiary: dlaczego kłamie-

my, dlaczego wierzymy, czym się różni jedno od drugiego, jeśli w ogóle istnieje różnica. W opowieściach o oszu-

stach i ich ofiarach Raden poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje kłamstwo i jaką odgrywa rolę począ-

wszy od ewolucji, a kończąc na tym, co mówi o nas samych. "Prawda o kłamstwach" zmieni wszystko, co dotąd 

sądziłeś, że wiesz na temat tego, co wiesz - i czy rzeczywiście to wiesz.  

 

 

 378. Prawie pro : wygraj siebie / Leszek Śledziński.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledziński, Leszek (1987- ) , Kolarstwo , Kolarze , Łamanie 

nawyków , Samokontrola , Trening sportowy , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-796.6 

Nowości:  2022-12 

 

 

Rower to cel i droga. Wsiadaj i jedź, a znajdziesz siebie.  To nie jest zwykły poradnik o rowerach. Nie jest to też 

opowieść o skutecznym zrzuceniu zbędnych kilogramów poprzez sport. Ani o pierwszych treningach czy zdrowej 

diecie. Ani nawet historia youtubera, który postanowił napisać książkę, bo to modne. Zastanawiasz się, jak zmie-

nić swoje życie? Kupiłeś rower, bo jeszcze masz siłę, a już cię stać? Szukasz pomysłu na siebie i chcesz czuć się 

lepiej? Nie wiesz, czy sport to coś dla ciebie, czy masz na to czas i czy wytrwasz? Jeśli te pytania wydają ci się 

znajome, to znajdziesz tutaj siebie. Tak szczerą i prawdziwą historię o wychodzeniu z bagna własnych komple-

ksów, problemów ze sobą, zdrowiem i światem rzadko można usłyszeć. Może znasz Leszka Prawie. PRO? Prze-

szedł całą tę drogę, popełnił masę błędów, wiele się nauczył i dziś jest w zupełnie innym miejscu. Teraz chce 

pomóc ci stać się lepszą wersją siebie. Zaskoczy cię, ile nierozwikłanych problemów sport pozwoli ci pokonać. 

Bez względu na to, ile masz lat, jak wyglądasz i ile posiadasz na koncie, możesz wygrać siebie. A walka o lepszą 

wersję siebie to bitwa z własną głową. Kiedy to zrozumiesz, efekty tego zwycięstwa przejdą twoje najśmielsze 

oczekiwania.   

 

 

 379. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury 

pogranicza / redakcja naukowa Maciej Duda, Szymon Buczyński.- Warszawa : Difin, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona dziedzictwa kulturowego , Prawo karne , Regiony 

przygraniczne , Zabytki kultury , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12 

 

Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach 

Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawno-

karne i administracyjnoprawne zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. W szczególności dia-

gnozują przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie patologiom związanym z przedmiotową tematyką. Publikacja jest 

pokłosiem grantu naukowego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. 
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 380. Prawo gospodarcze : kompendium / redaktor Jan Olszewski ; autorzy Robert 

Bielaszka [i inni].- Wydanie 8.- Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. 

(Skrypty Becka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność gospodarcza , Konkurencja , Obrót gospodarczy , 

Prawo gospodarcze publiczne , Spółki , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2022-12 

 

Skrypt "Prawo gospodarcze. Kompendium" omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnie-

niem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.: swobody działalności 

gospodarczej, przedsiębiorcy, spółek handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwalczania nieuczciwych 

praktyk rynkowych, umów handlowych, arbitrażu i mediacji. W ósmym wydaniu uwzględniono znowelizowane 

zagadnienia związane pakietem ustaw tzw. Konstytucji Biznesu, Krajowym Rejestrem Sądowym, prawem spółek, 

nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, ochroną konsumenta a także 

prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym. Autorzy to pracownicy oraz osoby naukowo związane 

z Zakładem Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

 

 

 381. Prawo handlowe : zbiór przepisów / wydawca Małgorzata Stańczak ; redaktor 

prowadzący Joanna Tchorek.- 34. wydanie, stan prawny na 10 sierpnia 2020 r., 

uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 1 marca 2021 r.- Warszawa : 

Wolters Kluwer, 2020. 

(Seria z Paragrafem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krajowy Rejestr Sądowy , Prawo gospodarcze , Prawo 

handlowe , Prawo Unii Europejskiej , Polska , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2022-12 

 

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 15 lutego 2021 r., w tym m.in.: Kodeks spółek 

handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Prawo upadłościowe: • ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy              

o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) Kodeks spółek handlo-

wych, Krajowy Rejestr Sądowy, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Udostępnianie informacji gospo-

darczych i wymiana danych gospodarczych: • ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.) Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Prawo upadłościowe, 

Prawo restrukturyzacyjne: • ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) Kodeks spółek handlowych, Europejskie zgrupowanie 

interesów gospodarczych i spółka europejska: • ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.) Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr 

Sądowy, Prawo upadłościowe, Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych: • usta-

wa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320) Wykaz wszystkich uwzględnionych 

zmian zamieszczono przed spisem treści. 
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 382. Prawo handlowe / Andrzej Kidyba.- 22. wydanie poprawione i uaktualnione.- 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. 

(Studia Prawnicze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo handlowe , Polska , Materiały pomocnicze , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne 

opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.W 22. 

wydaniu podręcznika uwzględniono wiele zmian przepisów KSH. Dotyczą one w szczególności dematerializacji 

akcji, która ma nastąpić 1.3.2021 r., uproszczenia procedury przekształceń spółek, możliwości uczestnictwa w po-

siedzeniach organów osób prawnych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-

głość.  

 

 

383. Prawo handlowe / redakcja naukowa Józef Okolski, Małgorzata Modrzejewska 

; [autorzy Józef Okolski, Dominika Opalska, Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz, 

Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Marta Litwińska-Werner, Łukasz 

Gasiński, Wiesław Opalski, Jacek Krauss, Cezary Wiśniewski].- 4. wydanie, stan 

prawny na 1 grudnia 2015 r., w zakresie części trzeciej i czwartej 1 stycznia 2016 r.- 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo handlowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2022-12 

 

1. Zagadnienia ogólne ; 2. Przedsiębiorcy ; 3. Upadłość i postępowanie upadłościowe ; 4. Restrukturyzacja i postę-

powanie restrukturyzacyjne ; 5. Ochrona praw konkurencji ; 6. Papiery wartościowe ; 7. Czynności handlowe ; 8. 

Zabezpieczanie wierzytelności ; 9. Sądownictwo polubowne. 

 

 

 384. Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / Teresa Dukiet-

Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, 

Leszek Wilk, Piotr Zawiejski ; pod redakcją Teresy Dukiet-Nagórskiej.- Wydanie 

4., dodruk.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 

(Publikacje Akademickie / Prawo Karne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo karne , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

Trzecie wydanie cenionego podręcznika zawiera najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Naj-

wyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uwzględnia zmiany prawne, które weszły w życie w czer-

wcu 2020 r., wprowadzone przez tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. Do części ogólnej publikacji dodano pytania 

kontrolne i kazusy, które ułatwiają zrozumienie zagadnień z zakresu prawa karnego i utrwalanie wiedzy z tego 

obszaru. Książka wzbogacona jest o bibliografię do każdego rozdziału, a także indeks rzeczowy. 
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 385. Prawo karne / Lech Gardocki.- 19. wydanie zmienione.- Warszawa : 

Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 

(Podręczniki Prawnicze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo karne , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

1. Zagadnienia wstepne ; 2. Nauka o przestępstwie ; 3. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpiecza-

jących ; 4. Poszczególne przestępstwa 

 

 

 386. Prawo zamówień publicznych : komentarz / redakcja: dr hab. Małgorzata 

Sieradzka prof. UŁa ; autorzy: Adrian Bogusławski, Julita Dudzińska, Bartosz 

Kotowicz, Agnieszka Rodkiewicz-Bogusławska, dr hab. Małgorzata Sieradzka prof. 

UŁa, dr hab. Przemysław Szustakiewicz prof. UŁa, Magdalena Zawisza.- Stan 

prawny: 1 lipca 2022 r.- Warszawa : C. H. Beck, copyright 2022. 

(Krótkie Komentarze Becka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo zamówień publicznych , Polska , Komentarz do 

ustawy 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2022-12 

 

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące: zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzie-

lanie zamówienia, szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień, podmiotów obowią-

zanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy, zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy, 

wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, organów właściwych          

w sprawach zamówień, środków ochrony prawnej, pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji 

umów w sprawie zamówienia publicznego, kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych. Grono autorskie 

komentarza stanowią prawnicy specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych, będący autorami wielu publi-

kacji z zakresu zamówień publicznych, a także glos do wyroków TSUE, KIO, SN, które wpłynęły na stosowanie 

prawa zamówień publicznych. 

 

 

 387. Prebiotyki i probiotyki : dieta zdrowych jelit : nowatorski plan zrównoważenia 

flory bakteryjnej / Maitreyi Raman, Angela Sirounis, Jennifer Shrubsole ; przełożyła 

Joanna Żywina.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flora bakteryjna jelit , Jelita , Prebiotyki , Probiotyki DBN , 

Zdrowe odżywianie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2022-12 

 

Książka zawiera kompletny plan odbudowy jelit oraz przepisy na pyszne, proste pro- i prebiotyczne dania pełne 

warzyw. Dzięki nim pozbędziesz  się  zbędnych  kilogramów,  zwalczysz  wirusy  i  infekcje, a  przede  wszystkim 
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zmniejszy się ryzyko chorób układu krążenia i nowotworów. Czym jest mikrobion jelitowy? Jak zbudować zdro-

wy mikrobion? ; Ośmiostopniowy program równowagi biotycznej ; Przepisy dla zdrowych jelit. 

 

 

 388. Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży : skąd mieliśmy 

wiedzieć? / Agata Rudnik.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Samobójstwo , Zachowania samobójcze , 

Zapobieganie , Opracowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-12 

 

 

Rozmawiając z bliskimi osób, które podjęły próbę samobójczą, nieraz można usłyszeć: "Skąd mieliśmy wie-

dzieć?" Co powinno nas niepokoić? Jakie są pierwsze oznaki tego, że dziecko przeżywa kryzys? Jak pomóc               

i gdzie szukać pomocy? W książce znajdziemy m.in. informacje dotyczące tego, jak aktywnie reagować i wspierać 

osobę w kryzysie oraz jak wygląda pomoc specjalistów. Dodatkowo uwzględnione zostały najnowsze wyzwania,              

z jakimi przychodzi nam się mierzyć, takie jak m.in. hejt w sieci, "rzeczywistość" mediów społecznościowych, 

świat w/po pandemii. Obserwujmy, słuchajmy, pytajmy..., aby WIEDZIEĆ. 

 

 

 389. Problemy humanisty / Józef Pieter ; [redaktor Jadwiga Biernacka].- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

(Biblioteka Klasyków Psychologii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pieter, Józef (1904-1989) , Filozofowie , Nauki 

humanistyczne , Pedagodzy , Pracownicy naukowi , Psycholodzy , Psychologia , 

Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-001  

Nowości:  2022-12 

 

Oddajemy do rąk Czytelników niepublikowane dotychczas dzieło Profesora Józefa Pietera. Problemy humanisty to 

ujęta chronologicznie historia przedsięwzięć naukowo-pisarskich autora. Józef Pieter relacjonuje okoliczności, 

które wpłynęły na kształt jego badawczych zainteresowań w obszarze pedagogiki ogólnej, dydaktyki szkoły wyż-

szej, naukoznawstwa, pedeutologii oraz filozofii. 

 

 

 390. Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański.- Wydanie 

14, stan prawny na 15 kwietnia 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo karne procesowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

1. Pojęcia podstawowe ; 2. Główne tendencje i formy rozwojowe procesu  karnego ; 3. Obowiązywanie  polskiego 

https://bonito.pl/autor/J%C3%B3zef+Pieter/
https://bonito.pl/autor/J%C3%B3zef+Pieter/
https://bonito.pl/produkt/problemy-humanisty-2
https://bonito.pl/autor/J%C3%B3zef+Pieter/


169 
 

prawa karnego procesowego ; 4. Uczestnicy procesu ; 5. Naczelne zasady procesu ; 6. Dowody ; 7. Środki przy-

musu ; 8. Przesłanki procesowe ; 9. Przebieg procesu ; 10. Postępowanie w wyniku skargi do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka ; 11. Postępowanie karne transgraniczne ; 12. Kodeksowe postępowania szczególne.  

 

 

 391. Proces kształtowania kobiecej podmiotowości : pedagogiczne studium 

samorozwoju bell hooks : praca biograficzna / Aneta Ostaszewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  hooks, bell (1952-2021) , Feminizm , Formy autobiograficzne 

, Literatura afroamerykańska , Literatura kobieca , Pedagogika społeczna , 

Samowychowanie , Tożsamość osobista , Stany Zjednoczone (USA) , Monografia 

Sygnatura:  WG-821.111(73)(091)  

Nowości:  2022-12 

 

Szczególną uwagę zwraca pedagogiczny wymiar przedkładanej pracy - Autorka osadza przedmiot swoich badań  

w obszarze kluczowych kategorii pedagogicznych, mianowicie podmiotowości i rozwoju. Choć kategorie te są 

nieustannie dyskutowane w pedagogice, to jednak perspektywa obrana przez Anetę Ostaszewską jest nowa, by nie 

powiedzieć, prekursorska. Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Pilcha 

 

 

 392. Proste prawdy o przywództwie : 52 wskazówki, jak rozwijać servant leadership 

oraz budować zaufanie / Ken Blanchard, Randy Conley ; przekład: Aleksandra 

Banasik.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

(Zarządzanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola , Posługa , Przedsiębiorstwo , Przywództwo , Relacje 

międzyludzkie , Sukces , Zaufanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.101:159.9  

Nowości:  2022-12 

 

„Proste prawdy o przywództwie” to dwuczęściowa kompilacja przemyśleń Blancharda i Conleya na temat servant 

leadership i budowania zaufania. To świadectwo przenikliwej, zapadającej w pamięć, a miejscami sprzecznej          

z intuicją mądrości przywódczej. Publikacja pozwoli każdemu liderowi wzbogacić swój styl przywódczy o proste, 

lecz nieodzowne praktyki, budować zaufanie poprzez servant leadership i wywierać pozytywny wpływ na otacza-

jących go ludzi.  

 

 

 393. Próchnica wczesnodziecięca / Joanna Zemlik.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Dziecko w wieku poniemowlęcym , Epidemiologia , 

Higiena jamy ustnej , Jama ustna , Profilaktyka zdrowotna , Próchnica zębów , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:   WG-616 

Nowości:  2022-12 

 

Książka może być wykorzystana w kształceniu przed- i podyplomowym  dla  różnych grup  zawodowych: lekarzy,  
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lekarzy dentystów, nauczycieli, pielęgniarek i położnych, profesjonalistów zaangażowanych w  promocję  zdrowia 

publicznego, dietetyków. Intencją autorki jest dostarczenie wiedzy, jak trudnym jest zadaniem promowanie 

wiedzy zdrowotnej i egzekwowanie jej realizacji wobec populacji całkowicie uzależnionej od decyzyjności osób 

trzecich. 

 

 

 394. Przestępczość finansowa. T. 1, Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa / 

Rafał Płókarz, Bartłomiej Iwanowicz, Tomasz Iwanowicz, Piotr Majewski, Grażyna 

Voss, Karol Wojtczak.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Przedsiębiorstwo , Przestępczość gospodarcza , 

Przestępczość ubezpieczeniowa , Przestępstwa i wykroczenia skarbowe , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

 

Niniejszy tom otwiera serię wydawniczą Przestępczość finansowa, w której przeanalizowane zostaną przestęp-

stwa, oszustwa, błędy, nieprawidłowości występujące w różnych obszarach finansów, zwłaszcza w Polsce. Po 

tomie 1, poświęconym bankowości, ubezpieczeniom i przedsiębiorstwom, w tomie 2, który ukaże się w 2021 r., 

przedstawione zostaną zagadnienia walki z przestępczością i nieprawidłowościami w różnych segmentach rynków 

finansowych: na giełdach, rynkach pozagiełdowych (m.in. forex), oraz w instytucjach działających na rynkach 

kapitałowych. Kolejne tomy serii obejmą również m.in. zagadnienia unikania opodatkowania. 

 

 

 395. Przestępczość finansowa. T. 2, Rynki finansowe / Rafał Płókarz, Maciej 

Czapiewski, Jakub Strysik, Grzegorz Włodarczyk, Konrad Zacharzewski.- Warszawa 

: Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość gospodarcza , Rynek finansowy , System 

compliance , Unikanie opodatkowania , Polska , Materiały pomocnicze , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Książka poświęcona jest przestępstwom i różnym patologiom występującym na rynkach finansowych oraz meto-

dom ich zwalczania i zapobiegania im. Autorzy przeanalizowali w niej najnowsze zjawiska przestępcze i inne 

patologie oraz przyjmowane środki zaradcze o charakterze systemowym (w tym w ramach tzw. Polskiego Ładu – 

od 2022 r.), w uniwersum rynków finansowych. 

 

 

 396. Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne 

/ redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski.- Warszawa 

: Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekstremizm polityczny , Kryminalistyka , Przestępczość 

zorganizowana , Terroryzm , Polska , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 
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Pojęcia i definicje przestępczości zorganizowanej ; Przestępczość zorganizowana w prawie międzynarodowym ; 

Przestępczość zorganizowana w polskim prawie ; Przestępczość zorganizowana w doktrynie i orzecznictwie ; 

Przestępczość zorganizowana i inne zbliżone formy przestępczości ; Terror kryminalny, terroryzm i ekstremizm ; 

Przestępczość pseudokibiców ; Eksploatacja seksualna ; Kradzieże i rozboje ; Handel ludźmi ; Przestępczość zor-

ganizowana o charakterze narkotykowym ; Przestępczość podatkowa ; Przestępczość paliwowa ; Przestępczość 

akcyzowa ; Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w obrocie nieruchomości ; Pranie pieniędzy ; Przestęp-

czość korupcyjna ; Scamming ; Przestępczość hazardowa.  

 

 

 397. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci : ochrona praw dziecka w 

przestrzeni Internetu / redakcja naukowa Błażej Kmieciak, Hanna Elżanowska, 

Justyna Kotowska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzestępczość , Grooming , Media społecznościowe , 

Odpowiedzialność cywilna , Odpowiedzialność karna , Odpowiedzialność prawna , 

Pedofilia , Przemoc wobec dzieci , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Prezentowana publikacja posiada charakter interdyscyplinarny. Jej Autorami są specjaliści w zakresie prawa kry-

minologii oraz pedagogiki i resocjalizacji, na co dzień w swoich badaniach i działaniach zawodowych podejmu-

jący m.in. temat ochrony praw dziecka. Redaktorami naukowymi są eksperci w zakresie psychologii, psychote-

rapii oraz socjologii prawa, pracujący jako terapeuci, badacze, biegli sądowi oraz urzędnicy państwowi. Specjali-

zują się oni w temacie prewencji, edukacji oraz ochrony małoletnich przed przemocą, w tym przemocą seksualną. 

 

 

 398. Przewodnik ksenofoba : Anglicy / Antony Miall, David Milsted ; przełożyła 

Barbara Świderska.- Wydanie 5.- Warszawa : Finebooks - Grupa Wydawnicza 

Adamantan, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Stereotyp narodowy , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

"Przewodnik ksenofoba" to żartobliwe, ale pouczające spojrzenie na charakter i dziwactwa różnych narodów.            

W tym tomie autorzy pokazują, które wyjątkowe zalety i słabości Anglików czynią ich Anglikami oraz jak te ce-

chy są postrzegane przez inne narody. Szczera, napisana z nutą ironii książka stanowi gwarantowane lekarstwo na 

ksenofobię. Lektura obowiązkowa dla turystów i wszystkich ciekawych świata.  

 

 399. Przewodnik ksenofoba : Francuzi / Nick Yapp, Michel Syrett ; przełożyła 

Barbara Świderska.- Wydanie 5.- Warszawa : Finebooks - Grupa Wydawnicza 

Adamantan, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Francuzi , Stereotyp narodowy , Francja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2022-12 
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Przewodnik ksenofoba to żartobliwe, ale pouczające spojrzenie na charakter i dziwactwa różnych narodów. W tym 

tomie autorzy pokazują, które wyjątkowe zalety i słabości Francuzów czynią ich Francuzami oraz jak te cechy są 

postrzegane przez inne narody. Szczera, napisana z nutą ironii książka stanowi gwarantowane lekarstwo na kseno-

fobię. Lektura obowiązkowa dla turystów i wszystkich ciekawych świata.  

 

 

400. Przewodnik ksenofoba : Japończycy / Sahoko Kaji, Noriko Hama, Robert 

Ainsley, Jonathan Rice ; przełożyła Barbara Świderska.- Wydanie 4.- Warszawa : 

Finebooks - Grupa Wydawnicza Adamantan, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Japończycy , Stereotyp narodowy , Japonia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6  

Nowości:  2022-12 

 

 

"Przewodnik ksenofoba" to żartobliwe, ale pouczające spojrzenie na charakter i dziwactwa różnych narodów.        

W tym tomie autorzy pokazują, które wyjątkowe zalety i słabości Japończyków czynią ich Japończykami oraz jak 

te cechy są postrzegane przez inne narody. Szczera, napisana z nutą ironii książka stanowi gwarantowane leka-

rstwo na ksenofobię. Lektura obowiązkowa dla turystów i wszystkich ciekawych świata.  

 

 

 401. Przewodnik ksenofoba : Włosi / Martin Solly ; przełożyli Marek Czekański i 

Monika Rozwarzewska.- Wydanie 6.- Warszawa : Finebooks - Grupa Wydawnicza 

Adamantan, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stereotyp narodowy , Włosi , Włochy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Przewodnik ksenofoba to żartobliwe, ale pouczające spojrzenie na charakter i dziwactwa różnych narodów. W tym 

tomie autor pokazują, które wyjątkowe zalety i słabości Włochów czynią ich Włochami oraz jak te cechy są 

postrzegane przez inne narody. Szczera, napisana z nutą ironii książka stanowi gwarantowane lekarstwo na kse-

nofobię. Lektura obowiązkowa dla turystów i wszystkich ciekawych świata.  

 

 

 402. Przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz : autobiografia / Matthew 

Perry ; przełożyli Jacek Żuławnik, Paweł Bravo, Anna Klingofer-Szostakowska, 

Natalia Mętrak-Ruda ; [ze wstępem Lisy Kudrow].- Warszawa : Wydawnictwo WAB - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Perry, Matthew (1969- ) , Aktorzy amerykańscy , Uzależnienie 

(nałóg) , Trudne sytuacje życiowe , Stany Zjednoczone (USA) , Autobiografia , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Perry M. 

Nowości:  2022-12 
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Niezachwianie szczera, poruszająca i zabawna. To jest książka, na którą wszyscy czekali! Matthew Perry, gwiazda 

serialu „Przyjaciele”, przenosi czytelników na scenę najbardziej znanego sitcomu wszechczasów, jednocześnie 

opowiadając o swoich prywatnych zmaganiach z uzależnieniem. Z typowymi dla siebie poczuciem humoru                    

i szczerością szczegółowo opisuje trwającą całe życie walkę z chorobą i to, co ją napędzało, pomimo posiadania 

„wszystkiego”. „Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz” to autobiografia zawierająca najbardziej 

intymne szczegóły dotyczące utraconej miłości Perry’ego, jego najciemniejszych dni i najlepszych przyjaciół.  

 

 

 403. Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego 

bezrobotnych / Małgorzata Orłowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Bezrobotni , Czas wolny od pracy , Jakość życia 

, Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-12 

 

Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotnych osadzona w tradycji badań z pedagogiki społe-

cznej. Autorka, uwzględniając kontekst przemian społecznych, wyczerpująco omawia zachowania bezrobotnych. 

Ujawnia wielopłaszczyznową deprywację potrzeb i wielorakie wykluczenie z życia społecznego tej grupy ludzi. 

 

 

 404. Przyszłość zależy od nas : przewodnik po kryzysie klimatycznym dla 

niepoprawnych optymistów / Chrisitiana Figueres, Tom Rivett-Carnac ; przełożyła 

Aleksandra Szymczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalne ocieplenie , Ochrona środowiska , Porozumienie 

paryskie (2015) , Prognozy , Zmiany klimatyczne , Esej 

Sygnatura:  WG-502/504  

Nowości:  2022-12 

 

Zmiana klimatu to najpilniejszy i najpoważniejszy problem, z jaki ludzkość kiedykolwiek miała do czynienia. 

Sposób, w jaki zajmiemy się nim w ciągu następnych dziesięciu lat, określi świat, w którym będziemy żyć i jaki 

pozostawimy w spadku naszym dzieciom. Christiana Figueres i Tom Rivett-Carnac - którzy prowadzili negocjacje 

podczas historycznego porozumienia paryskiego w 2015 roku - napisali ostrożną, ale optymistyczną książkę                

o zmieniającym się klimacie świata i losie ludzkości.  Autorzy przedstawiają dwa możliwe scenariusze dla naszej 

planety. W jednym z nich opisują życie na Ziemi do 2050 roku, jeśli nie uda nam się osiągnąć paryskich celów 

klimatycznych. Z drugiej pokazują, o ile wiele lepiej będzie się żyć w neutralnym pod względem emisji dwutlenku 

węgla, regenerującym się świecie. Argumentują za bezpośrednim stawieniem czoła kryzysowi klimatycznemu,              

z determinacją i optymizmem. Przyszłość zależy od nas przedstawia nasze opcje i wskazuje, co rządy, korporacje  

i każdy z nas może i musi zrobić, abyśmy mogli odeprzeć katastrofę.  
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 405. Przywódca przyszłości : 9 postaw i umiejętności przywódców przyszłej dekady / 

Jacob Morgan ; przełożyła Marlena Justyna.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kompetencje przywódcze , Organizacja pracy , Praca , 

Przywództwo , Sztuczna inteligencja , Technologia , Zarządzanie zmianą , 

Opracowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-12 

 

Dzisiejszy sukces nie gwarantuje sukcesu jutro. Jedna na dwie osoby rezygnuje z pracy z powodu przełożonego. 

Tylko 15 procent pracowników na świecie angażuje się w swoją pracę 71 procent milenialsów planuje odejść            

z pracy w perspektywie dwóch lat z powodu szefa. Czas na zmianę! Jacob Morgan przeprowadził wywiady z dy-

rektorami generalnymi stojącymi na czele wiodących światowych organizacji, między innymi Unilevera, Audi, 

Mastercard, Microsoftu, a we współpracy z LinkedIn ankietę sondażową z udziałem prawie czternastu tysięcy 

użytkowników, by zweryfikować i określić najważniejsze cechy przywódcy. Uzyskane na tej podstawie dane 

posłużyły mu do stworzenia modelowego obrazu przywództwa i sformułowania praktycznych zaleceń na przy-

szłość. Dzięki tej książce można się dowiedzieć m.in., jak: -zaprzyjaźnić się z nowymi technologiami, sztuczną 

inteligencją i automatyzacją pracy, -wspierać pracowników w podnoszeniu kwalifikacji lub w ich zmianie, -przy-

ciągać do firmy i zatrzymywać w niej wybitnie utalentowane osoby, -rozpoznawać kierunek zmian i być na nie 

gotowym.  

 

 

 406. Psie story : historia niezwykłej przyjaźni człowieka z psem / Katarzyna 

Burda ; [ilustracje Krzysztof Kiełbasiński].- Warszawa : Wydawnictwo 

Zwierciadło, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Psy , Udomowienie gatunków , Wilk , 

Zachowanie się zwierząt , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-59 

Nowości:  2022-12 

 

Wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale skąd się wziął pies? Jak zaczęła się ta międzygatunkowa 

miłość? Do czego potrzebne były naszym przodkom psy? W jaki sposób udomowiliśmy wilka a później z owcza-

rków i brytanów zrobiliśmy kanapowe ratlerki i mopsy? Relacje ludzi i psów to również ciekawe zjawisko. 

Jeszcze do niedawna to był klasyczny układ pan i jego pies, dziś czworonogi stają się członkami naszej rodziny            

i bardziej przypominają układ rodzic – dziecko. Co z tego wynika dla naszych kontaktów? Wszyscy, którzy mają 

psy wiedzą, że to empatyczne stworzenia – odczuwają ból, miłość, lęk, zazdrość, ale nasi czworonożni przyjaciele 

mają coś jeszcze – tzw. szósty zmysł, który pozwala wyczuć niebezpieczeństwo, choroby czy złych ludzi. Skąd się 

wziął i dlaczego nie zaginął w drodze ewolucji? Niestety, człowiek też potrafi zawieść zaufanie psa a wtedy – jak 

udowodniono psy po traumie chorują na depresje, stres czy lęki. W książce znajdziecie mnóstwo niesamowitych 

historii o tym, jak ludzie i psy potrafią poświęcać się dla siebie nawzajem: od psa który jeździł koleją, który oddał 

życie za dziecko, aż po historię posła Lityńskiego, który utonął w Narwii próbując ratować swojego psa z przerębli 

i Patrona, jednego z bohaterów wojny w Ukrainie. Historie prawdziwe, najbardziej znane pieski, które zapisały się 

w historii kultury, sztuce i literaturze. A także o tym, skąd wzięło się powiedzenie jak pies z kotem czyli przyja-

źnie psów ze zwierzętami innych gatunków. Sporo wiedzy i badania naukowców poparte przykładami z życia.            

A na koniec rozważania o tym, jakie mogą być dalsze losy ewolucji psa?  

 

 



175 
 

 407. Psycho-logika : skąd biorą się problemy ze zdrowiem psychicznym i jak je 

zrozumieć / Dean Burnett ; przełożyła Bożena Jóźwiak.- Kraków : Insignis, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Lęk , Mózg , Neurobiologia , 

Uzależnienia behawioralne , Uzależnienie (nałóg) , Zaburzenia lękowe , Zdrowie 

psychiczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Każdego roku jedna na cztery osoby doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym, przy czym same zabu-

rzenia depresyjne i lękowe dotykają ponad 500 milionów osób na świecie. Dlaczego zaburzenia psychiczne są tak 

powszechne? Co we współczesnym życiu wywiera szkodliwy wpływ na naszą psychikę? Dlaczego wiele proble-

mów ze zdrowiem psychicznym daje wyraźne objawy fizyczne? I dlaczego tym problemom nadal towarzyszy 

sporo nieporozumień oraz stygmatyzacja? W „Psycho-logice” Dean Burnett, neurobiolog i wzięty popularyzator 

nauki, odpowiada na te i mnóstwo innych pytań, wyjaśniając, co dzieje się w naszych mózgach, kiedy cierpimy na 

zaburzenia takie jak stany lękowe, depresja i uzależnienie. Pasjonująca „Psycho-logika” przeplata odkrywcze 

wyniki dociekliwych badań ze zwierzeniami osób, które doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym. 

Dzięki temu książka przynosi zajmujące i uspokajające wyjaśnienie, jak i dlaczego powstają zaburzenia psychi-

czne oraz jak można je zrozumieć.  

 

 

 408. Psychokompetencje : 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać / 

Kamil Zieliński.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Autoprezentacja , Kompetencje miękkie , 

Kompetencje komunikacyjne , Kompetencje społeczne , Komunikacja społeczna , 

Kreatywność , Krytycyzm , Manipulacja (psychologia) , Motywacja , Negocjacje , 

Psychologia społeczna , Radzenie sobie ze stresem , Wpływ społeczny , Zachowanie 

, Zarządzanie czasem , Zarządzanie sobą , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

Narzędziownik współczesnego człowieka  Psychokompetencje? Bez nich trudno z powodzeniem radzić sobie we 

współczesnym świecie. Niestety, z jakiegoś powodu nie uczą ich w przedszkolu. Ani w szkole. Ba, takiego 

przedmiotu nie ma nawet na studiach. Oczywiście poza kierunkami związanymi z psychologią… Nie uczą? Tru-

dno. W takim razie niezbędne kompetencje psychologiczne trzeba zdobyć samodzielnie. Szczęśliwie podręcznik 

do nauki jest już dostępny. Jak dobrze, że trzymasz go w ręku! Psychokompetencje to inaczej kompetencje 

miękkie. Należą do nich między innymi umiejętności: budowania relacji, komunikacyjne, negocjacyjne, myślenia 

kreatywnego i krytycznego, a także adaptacji do zmieniających się warunków czy rozwiązywania konfliktów. Bez 

ich opanowania trudno osiągnąć sukces w życiu zawodowym, a i życie prywatne osoby, która jest od nich "wol-

na”, prawdopodobnie nie będzie wyglądało różowo. Dlatego też na kolejnych stronach tej książki jej autor dzieli 

się wiedzą dotyczącą dziesięciu najważniejszych psychokompetencji i oferuje skuteczne narzędzia ich opanowania 

- zarówno na poziomie umiejętności, jak i odpowiednich postaw.  
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 409. Psychologia (nie)codzienna / Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska.- 

Warszawa : Difin, 2019. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobliwości , Relacje międzyludzkie , Różnice indywidualne , 

Szczęście , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2022-12 

 

 

1. Chcesz być piękna, czyli jaka? ; 2. Miłość swoje prawa ma ; 3. 9 minut ; 4. Baju, baju - jak żyć w małżeńskim 

raju ; 5. Zadry zdrady ; 6. Skąd się bierze dobre życie? ; 7. W kuźni talentów ; 8. Co to naprawdę znaczy być dla 

drugiego człowieka wsparciem? ; 9. Życie na czas ; 10. Drogi do szczęścia ; 11. Szczęśliwym być z pieniędzmi 

lub bez nich? ; 12. Jak być sobą? ; 13. Chcesz mieć rację czy przyjaciół? ; 14. W ludzkim roju ; 15. Ekspertem być 

; 16. Na szachownicy wyborów ; 17. Dwa światy ; 18. W ułudzie kontroli życia ; 19. Nie bój się bać ; 20. Czy to 

jest bezpieczne? ; 21. Czy warto być optymistą? 

 

 

 410. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona 

Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska.- Wydanie 1. - 2 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Psychologia kliniczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-12 

 

 

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to pierwszy tak obszerny polski podręcznik tej dyscypliny. Do jego stwo-

rzenia zaproszono Autorki i Autorów reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce, uznanych praktyków klini-

cznych oraz psychoterapeutów. Podjęli oni trud przekazania najbardziej współczesnej wiedzy teoretycznej i em-

pirycznej w sposób zrozumiały i odnoszący się do działań praktycznych. 

 

 

 411. Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia / 

Wiesław Sikorski.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Komunikacja interpersonalna , Konflikt rodzinny , 

Rodzina , Systemy rodzinne , Terapia rodzinna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

W książce zaprezentowano najważniejsze czynniki odpowiedzialne za dobre i złe relacje w rodzinie. Najwięcej 

miejsca poświęcono sprawom skutecznej komunikacji między członkami rodziny, zarówno przy użyciu słów 

(także w formie metafor), jak i mowy ciała. Skoncentrowano się również na przyczynach konfliktów w rodzinie 

oraz sprawdzonych sposobach ich łagodzenia. Podano też strategie efektywnych oddziaływań terapeutycznych na 

system rodzinny, z uwzględnieniem chronologii życia rodziny i jej specyficznego rozwoju.  Zawarto  bardzo  dużo 
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cennych rad służących tworzeniu udanych relacji między członkami rodziny. Jest to znakomita lektura nie tylko 

dla osób profesjonalnie pomagających rodzinom (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, psychote-

rapeutów), ale również dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć i poznać zasady dobrego funkcjonowania 

rodziny. 

 

 

 412. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa 

Janusz Trempała.- Wydanie 1. - 8 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia rozwojowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.922  

Nowości:  2022-12 

 

 

Nowoczesny polski podręcznik psychologii rozwojowej pokazujący ewolucję dyscypliny, stan obecny i perspe-

ktywy przyszłych badań. Książka prezentuje: teoretyczne podstawy badań nad rozwojem pozwalające zrozumieć           

i wyjaśnić zmiany w zachowaniu człowieka w ciągu życia, obecny stan dyscypliny, najnowsze koncepcje, pro-

blemy i wyniki badań, a także klasyczne badania i teorie, które wywarły istotny wpływ na kształt współczesnej 

psychologii rozwoju człowieka, zagadnienia stosowanej psychologii rozwojowej, pokazujące zastosowania wiedzy 

o rozwoju w wybranych obszarach praktyki społecznej, rozwiązania dydaktyczne niezwykle przydatne w samo-

dzielnej pracy studenta: bloki rozszerzające, podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, zadania kontrolne, słow-

nik pojęć, dodatkowe lektury. 

 

 

 413. Psychologia transportu : psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie 

/ redakcja naukowa Piotr Mamcarz.- Warszawa : Difin, 2018. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo ruchu drogowego , Kierowanie pojazdami , 

Transport drogowy , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2022-12 

 

Książka stanowi syntezę wiedzy dotyczącej psychologicznych badań kierowców. Oparta jest na najnowszej meto-

dyce, jak również aktualnym stanie prawnym dotyczącym badań psychologicznych w obszarze medycyny pracy.  

Publikacja zawiera opis stosowanych narzędzi badawczych, jak również dotyka kwestii teoretycznych kon-

struktów istotnych z poziomu badań kierowców. Porusza aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz prakty-

czne działania, zmierzające do poprawienia poziomu bezpieczeństwa w kontekście badań psychologicznych. Dla 

osób praktykujących książka może być podręcznikiem prowadzenia badań nie tylko w zakresie psychologii 

transportu, ale również diagnostyki w zakresie medycyny pracy.  
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 414. Pułapka samotności / Andrzej Zwoliński.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alienacja , Antropologia filozoficzna , Antropologia 

społeczna , Ateizm , Postęp techniczny , Samotność , Społeczeństwo konsumpcyjne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2022-12 

 

 

Czy człowiek naprawdę jest samotną wyspą? Czy w XXI wieku potrafimy jeszcze budować zdrowe relacje? Co 

stanie się ze społeczeństwem, które całkowicie odrzuci Boga? Ksiądz prof. Andrzej Zwoliński uważnie przygląda 

się dzisiejszej kulturze i współczesnemu człowiekowi. Dostrzega, że coraz częściej doświadczamy izolacji, odo-

sobnienia i samotności. Wielu ludzi próbuje odciąć się od korzeni swojej tożsamości, porzucić więzi łączące ich           

z tradycją i przeszłością. Skutki tego zachowania zaczynają być jednak tragiczne. Analizując myśli największych 

filozofów, autor stara się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by wyrwać człowieka z pułapki samotności, w którą 

sam wpadł.  

 

 

 415. Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje / Jarosław Stelmach.- 

Warszawa : Difin, 2021. 

(Bezpieczeństwo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antyterroryzm , Bezpieczeństwo osobiste , Bezpieczeństwo 

publiczne , Terroryzm , Zarządzanie kryzysowe , Polska , Materiały pomocnicze , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12 

 

Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie za-

grożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich 

implementacji do budowania rekomendowanych modeli zachowań w czasie ataków. Częścią główną publikacji są 

rozdziały poświęcone wybranym metodom działania sprawców zamachów na życie i zdrowie. Składają się one             

z opisu charakteru i natury ataków, analiz oraz wniosków ze studium przypadków, rekomendowanych zachowań 

w obszarze reagowania oraz ze źródeł wiedzy i dobrych praktyk. Przyjęty układ książki gwarantuje możliwość 

wynikowego oraz logicznego zapoznawania się z kolejnymi propozycjami rozwiązań i rekomendacji w zakresie 

minimalizacji skutków potencjalnych zamachów. Książka została wzbogacona wieloma podświetleniami, wyróż-

nieniami, rysunkami oraz zdjęciami, które dzięki zastosowaniu kodów QR przenoszą czytelnika do wirtualnej rze-

czywistości sieci internetowej.  

 

 

 416. Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z 

Europy Środkowej i Wschodniej : transformacja, integracja i polityka spójności / 

Bartosz Jóźwik.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Konwergencja gospodarcza , Polityka 

spójności UE , Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , Europa Środkowo-

Wschodnia , Monografia 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2022-12 
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Monografia przedstawia wyniki analizy zjawiska realnej konwergencji państw członkowskich Unii Europejskiej          

z Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem procesów transformacji i integracji gospodarczej zacho-

dzących od początku lat 90. XX wieku. Przeprowadzone badania w tym zakresie umożliwiły odpowiedzi na nowe 

w tym obszarze pytania badawcze. Najważniejsze z nich dotyczą przebiegu procesów tworzenia warunków do 

rozwoju działalności gospodarczej w poszczególnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej podczas tran-

sformacji oraz liberalizacji handlu i przepływu czynników produkcji, wynikających z integracji europejskiej, a tak-

że wpływu tych procesów na realną konwergencję z pozostałymi państwami Unii Europejskiej.  

 

 

 417. Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej / Karolina Klecha-

Tylec.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regionalizm , Daleki Wschód , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Głównym celem poznawczym pracy jest zidentyfikowanie kluczowych czynników leżących u podstaw regiona-

lizmu wschodnioazjatyckiego wraz z określeniem specyfiki tego procesu, jego ewolucji oraz struktury. W książce 

podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu regionalizacja w Azji wschodniej oraz transregionalizm, 

interregionalizm i multilateralizm, jak również destabilizacja wewnątrzregionalnej sytuacji gospodarczej, społe-

cznej i politycznej stanowiły czynniki sprawcze do uformowania istniejącej formy regionalizmu w Azji Wscho-

dniej. Dodatkowym zagadnieniem badawczym jest dokonanie empirycznej weryfikacji wpływu procesu regiona-

lizmu na wewnątrzregionalną wymianę handlową. 

 

 

 418. Religia i polityka : dylematy współobecności  / Jan Mazur.- Warszawa : Difin, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia społeczna , Katolicka nauka społeczna , Kościół a 

państwo , Polityka , Religia , Esej 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Homo religiosus ; Homo politicus ; Religia w polityce ; Polityka w religii ; Dramaturgia konfliktu ; Egzystencja-

lny sens polityki? ; Między religią a polityką. 

 

419. Retoryka debaty : polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010 / 

Agnieszka Budzyńska-Daca.- [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Debata wyborcza , Komunikacja polityczna , Polityka 

wewnętrzna , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.77  

Nowości:  2022-12 

https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/transregionalizm,t,144934469
https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/interregionalizm,t,144934460
https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/multilateralizm,t,144934465
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Autorka poddaje analizie współczesne polskie wielkie debaty przedwyborcze. Wskazuje narzędzia retoryki, które 

sprawdzają się przy prowadzeniu badań nad oratorstwem publicznym. Książka zawiera liczne przykłady, które 

pozwalają na wieloaspektowe ujęcie tematu. Jest to publikacja szczególnie cenna przed zbliżającymi się wyborami 

prezydenckimi w maju 2015. Do książki zostały dołączone stenogramy wielkich polskich debat telewizyjnych, po-

cząwszy od pierwszej debaty prezydenckiej Lech Wałęsa – Aleksander Kwaśniewski w 1955 roku, aż do ostatniej 

debaty Jarosław Kaczyński – Bronisław Komorowski w 2010 roku. 

 

 

 420. Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans : socjopsychopedagogika 

rodziny : studium rodziny pełnej / Ewa Kiliszek.- Warszawa : Difin, 2019. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pedagogika rodziny , Przywiązanie (psychologia) , Rodzina , 

Społeczeństwo ryzyka , Wychowanie w rodzinie , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2022-12 

 

Człowiek przychodzi na świat w rodzinie. Od niej w ogromnej mierze zależy poczucie szczęścia i spełnienia oraz 

jakość funkcjonowania człowieka w różnych rolach. Prezentowana publikacja to interesujące studium rodziny 

wieloproblemowej, obrazujące jej psychologiczną i socjopedagogiczną  charakterystykę. Autorka w swoich bada-

niach skoncentrowała się na rodzinach pełnych, które z powodu licznych problemów, jakie w nich występowały, 

na mocy orzeczenia sądu zostały oddane pod nadzór kuratorów sądowych. Praca dostarcza bardzo wielu intere-

sujących wyników, które mogą być wykorzystane przy opracowywaniu programów służących poprawie funkcjo-

nowania rodzin wieloproblemowych. 

 

 

 421. Rowerem przez Polskę w ruinie : niezwykła podróż po kraju, który zmienił się 

nie do poznania : jedyny nieocenzurowany reportaż z 1945 roku / Bernard Newman ; 

przekład Ewa Kochanowska.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Turystyka rowerowa , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2022-12 

 

Już nie II RP, jeszcze nie PRL. Niezwykły reportaż o Polsce z 1945 roku. Kiedy angielski dżentelmen odwiedzał 

nasz kraj w 1934 roku, pisał: W Anglii zaskakująco mało wie się o Polsce, a przecież to kraj, który za chwilę może 

być uznany za mocarstwo (…) - to nie zwykły parweniusz, lecz naród z historią i z przyszłością (…), liczy ponad 

30 000 000 osób, ma energicznych i ambitnych przywódców [a jego] możliwości są niemal nieskończone. (…)            

W gruncie rzeczy sporo polskich problemów rozwiąże się samoistnie, gdy Polska zyska to, czego potrzebuje 

najbardziej - dwadzieścia lat pokoju. Gdy w 1939 roku Bernard Newman kończył kolejną ze swoich rowerowych 

wypraw, jego słowa niosły złowieszcze przesłanie: Próbuję przewidzieć losy Polski - jestem pewien, że ten mężny 

kraj przetrwa, ale o ile pewne znaki nie są szalenie mylące, to nadchodzą dla niego czasy cierpienia, a może           

i rozpaczy. Polacy jednak to twardy naród: przez sto pięćdziesiąt lat dławiły ich Rosja, Niemcy i Austria, a oni 

pozostali Polakami. Hitler nie przywiązuje wagi do historii, ja zaś tak. Niewykluczone, że kiedy ta książka się 

ukaże, Polska będzie toczyć walkę na śmierć i życie - i przetrwa, bo jej  duch  jest  niezniszczalny. Nadchodzi  rok 

1945. Warszawskie zgliszcza dopalają się na jego oczach, a on, brytyjski szpieg, rowerzysta i pisarz, znów stawia 

stopy na polskiej ziemi… 
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 422. Rozszyfruj klienta : sprzedawaj więcej / Łukasz Hodorowicz.- Gliwice : 

Onepress - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Lojalność konsumentów , Perswazja , Sukces , 

Techniki sprzedaży , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658.6/.8  

Nowości:  2022-12 

 

 

Sprzedawaj więcej. Szybciej. Łatwiej  Czy wiesz, jak przebiega ścieżka zakupowa? Zaczyna się od rozpoznania 

potrzeby, potem następuje faza poszukiwania informacji i porównywania ofert, wreszcie dochodzi do zakupu. To 

jednak nie koniec. Jeśli towar lub usługa spełniły oczekiwania klienta, sięgnie po nie ponownie. Jeśli nie ? odrzuci 

je, gdy znów pojawi się potrzeba uzupełnienia zapasów lub skorzystania z usługi. Ten schemat, oddający proces 

podejmowania decyzji przez konsumentów, działa właściwie w wypadku każdego człowieka i w odniesieniu do 

dowolnego zakupu - po prostu jest uniwersalny. Najlepsi handlowcy doskonale wiedzą, że aby osiągać maksy-

malne wyniki sprzedażowe, muszą się zaopatrzyć w narzędzia, które pozwolą im zadbać o klienta na każdym               

z pięciu etapów procesu decyzyjnego. Możesz mieć te techniki od ręki i w komplecie? W tej książce bowiem 

znajdziesz zestaw gotowych narzędzi handlowych, które pomogą Ci zwrócić uwagę klienta, przekonać go do 

zakupu i zmienić w ambasadora marki. Zastosuj techniki opisane w tym poradniku, a klient nie tylko wybierze 

właśnie Twoją ofertę i wróci z kolejną potrzebą, ale też przyprowadzi ze sobą kolejnych zainteresowanych!  

 

 

 423. Rozwijanie uważności na co dzień / Małgorzata Jakubczak.- Dodruk.- 

Warszawa : Difin, 2020. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mindfulness , Samopoznanie , Sens życia , Stres , Szczęście , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

Książka wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z uważnością jako kompetencją osobistą, wspierającą 

poczucie satysfakcji życiowej i szczęścia. Autorka omawia specyfikę uważności w aspekcie wiedzy, umiejętności 

i nastawień, które wspierają rozwój samoświadomości i budują szczególny rodzaj postawy życiowej. Publikacja 

podpowie jak świadomie budować relacje z ludźmi i z tymi aspektami rzeczywistości, które bezpośrednio wpły-

wają na samopoczucie (z czasem, obowiązkami domowymi, pracą, karierą, z pieniędzmi itp.) Przede wszystkim 

jednak Autorka kieruje uwagę czytelnika na relacje z samym sobą, z ciałem, myślami, emocjami. Świadomość 

wpływu myśli i emocji na powstawanie stresu, radzenie sobie z nim, stanowi fundament spełnionego, szczęś-

liwego życia. Książka powinna stanowić inspirację dla osób, które pragną żyć pełnią życia, czerpać satysfakcję           

z pracy i relacji międzyludzkich. Pomoże im zachować świeżość i entuzjazm, a także zapobiegać efektowi wypa-

lenia w pracy i w życiu prywatnym.  
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424. Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania : kierunki rozwoju 

kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych / Dale F. Hay ; [przekład 

Mateusz Jastrzębski].- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Empatia , Kompetencje emocjonalne , Młodzież , 

Niemowlę , Rozwój emocjonalny , Rozwój psychofizyczny dziecka , Rozwój 

psychofizyczny młodzieży , Uczucia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9  

           Nowości:  2022-12 

 

Książka "Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania: Kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych           

i problemów emocjonalnych" przedstawia przegląd wszystkich aspektów rozwoju emocjonalnego od niemowlę-

ctwa do okresu dojrzewania, od zachwytu, zaskoczenia i miłości do gniewu, niepokoju i strachu. W podejściu 

chronologicznym w każdym rozdziale skupiono się na konkretnej emocji i omówiono teorie i badania związane           

z jej rozwojem, od potencjału emocjonalnego niemowląt do zmian w rozumieniu siebie i własnych emocji            

w okresie dojrzewania. Autorka łączy klasyczne podejście do różnicowania rozwojowego z teorią emocji różnico-

wych, tworząc kompleksowy podręcznik o unikalnym podejściu do tematu, prezentujący szereg badań łączących 

emocje z biologicznymi podstawami i wczesnymi doświadczeniami. Ta obszerna książka zawiera również omó-

wienie różnic w temperamencie, psychopatologii rozwojowej, regulacji emocji i rozwoju zrozumienia emocjo-

nalnego oraz przywiązania. Pozycja ta jest doskonałą lekturą dla studentów psychologii rozwojowej, psychologii 

zdrowia, pomocy społecznej i pracy socjalnej, a także dla wszystkich, którzy uczestniczą w szkoleniach z zakresu 

rozwoju społecznego i emocjonalnego. Z pewnością zainteresuje również praktyków zajmujących się psychologią 

edukacyjną i kliniczną oraz psychiatrią dziecięcą.  

 

 

 425. Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego / Mirosław Banasik.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Broń jądrowa , Broń 

masowej zagłady , Odstraszanie militarne , Polityka zagraniczna , Walka 

informacyjna , Wojsko , Rosja , Monografia 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2022-12 

 

Monografia przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia przez Federację Rosyjską rywalizacji na 

arenie międzynarodowej. Prezentowane treści odnoszą się głównie do środowiska bezpieczeństwa międzyna-

rodowego, które jest kształtowane poprzez agresywnie prowadzoną politykę zagraniczną. Większość treści jest 

poświęcona charakterystyce instrumentów oddziaływania oraz mechanizmów ich stosowania do osiągania celów 

strategicznych Federacji Rosyjskiej. W monografii starano się dokonać oceny tych mechanizmów przez pryzmat 

zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską oraz ich konsekwencji dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Na szczególną uwagę zasługują przedstawiony w monografii rosyjskie podejście do prowadzenia rywalizacji 

międzynarodowej, opierające się na koncepcji wojny nowej generacji. 
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 426. Ryzyko we współczesnej rachunkowości / Patryk Dunal, Witold Furman, 

Gabriela Gajda, Dawid Kolenda, Mariola Król.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka rachunkowości , Rachunkowość , Ryzyko 

gospodarcze , Zarządzanie ryzykiem , Monografia 

Sygnatura:  WG-657  

Nowości:  2022-12 

 

 

1. Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem ; 2. Etyka zawodowa w rachunkowości jako element zarządzania 

ryzykiem ; 3. Polityka rachunkowości jako instrument informowania o ryzyku ; 4. Rola rezerw w pomiarze i kon-

troli ryzyka ; 5. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń jako instrumentu pomiaru i kontroli ryzyka ; 6. Spra-

wozdawczość finansowa w kontekście identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem. 

 

 

 427. Rzeźnia numer jeden i inne reportaże z Niemiec / Jerzy Haszczyński.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Ksenofobia , Niemcy (naród) , Stereotyp narodowy 

, Uprzedzenia , Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-12 

 

Wizerunek współczesnych Niemiec długo wydawał się nieskazitelny. Jednak pod powierzchnią równych szans, 

otwartości i chęci zadośćuczynienia nierzadko kryją się uprzedzenia, nieufność, dążenie do przeforsowania włas-

nych interesów. Przeszłość ciąży, historia narzuca ton najważniejszym sporom. Niewidzialne granice wciąż trudno 

przekroczyć: wschód i zachód, rodowici mieszkańcy i imigranci, prawica i lewica, praworządność i hipokryzja, 

tolerancja i ksenofobia. Jerzy Haszczyński, dziennikarz, który pod koniec ubiegłego wieku pracował w Berlinie, 

znowu ruszył za Odrę. Tropami starymi i zupełnie nowymi. Na zapomnianą prowincję i do miast, które trafiły na 

pierwsze strony światowych gazet, choć nie chciały. Z reporterską precyzją wskazuje na napięcie w niemieckiej 

polityce i współczesnej debacie – między tym, o czym wolno mówić, a tym, o czym najchętniej by milczano.  

 

 

 428. Saga rodu Czartoryskich / Zofia Wojtkowska ; pomoc researcherska Justyna 

Piasecka.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czartoryscy (ród) , Dynastie , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929.5/.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

"Saga rodu Czartoryskich" to opowieść o ludziach, którzy, choć urodzili się w wyjątkowej rodzinie i w wyjątko-

wych czasach, kochali i nienawidzili jak wszyscy inni. Bywali wielcy i podli, wierni i zdradliwi, dobroczynni               

i mali, rozważni i romantyczni. Ich nieprawdopodobne wręcz losy nie tyle wplatają się w historię Polski i Europy, 

co współtworzą ją, pozostawiając niezatarte ślady.  
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429. Sandra Sabattini : historia świętej narzeczonej / Massimo Bettetini ; tłumaczyła 

Anna Gogolin.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sabattini, Alessandra (1961-1984) , Wspólnota Papieża Jana 

XXIII , Duchowość katolicka , Słudzy Boży , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

 

Święta dziewczyna z sąsiedztwa Pełna życia i energii dwudziestotrzylatka nagle ginie w wypadku drogowym. 

Niewielu wie, że odeszła nie tylko lubiana przez wszystkich sportsmenka z pasją, miłośniczka truskawkowych 

lodów i spacerów brzegiem morza, ale i przyszła święta… Kim była Sandra Sabattini? Nie doświadczała misty-

cznych wizji, nie była wystawiona na wielkie próby heroizmu i męczeństwa, nie żyła w zakonie kontemplacy-

jnym. To zwykła dziewczyna, która odkryła smak życia z Bogiem, a dzięki temu jej codzienność stała się święta. 

Jak to się stało, że dziś trwa jej proces beatyfikacyjny? Życie Sandry przekonuje, że wybierając perspektywę 

świętości, nic nie tracimy z naszego człowieczeństwa. To nie życie ma misję, ale życie jest misją.  

 

 

 430. Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem / Richard P. Rumelt ; 

przekład Marcin Kowalczyk.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Strategia marketingowa , Zarządzanie strategiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Strategia oparta na wyzwaniach i sedno problemu ; Diagnoza ; Przedzieranie się przez istotę problemu ; Jasne, 

błyszczące elementy rozpraszające uwagę ; Kuźnia strategii. Richard Rumelt, światowy autorytet w dziedzinie 

strategii i zarządzania, autor bestsellera "Dobra strategia – zła strategia", pokazuje, jak rozpoznać kluczowe 

wyzwania firmy oraz stworzyć dynamiczną i spójną strategię. Powszechne błędy. Liczne badania pokazują, że 

liderzy często nie rozumieją, czym właściwie jest strategia ani jak ją tworzyć, mylą też z nią cele finansowe 

(„wzrost o 15% rocznie”) i cele aspiracyjne („będziemy produkować wiodące na rynku produkty”). Z pomocą 

przychodzi Richard Rumelt i jego najnowsza książka, która radykalnie zmienia sposób, w jaki liderzy myślą i wy-

konują najważniejszą część swojej pracy: tworzenie strategii.  

 

 

 431. Sekret zwycięstwa : jak wygrywać w codziennych bitwach / Laura Mary 

Phelps ; przekład Laura Bigaj.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , 

Walka duchowa , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

To nie j 
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est zwykły poradnik. Nie znajdziesz tu gotowej recepty na szczęście. Twoje życie nie zmieni się jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki w miłe dla oka scenki rodzajowe. Nie staniesz się z dnia na dzień ani 

wzorową matką, ani najlepszą żoną, ani bezkonkurencyjną... (tu wpisz, kim chciałabyś zostać). Czekaj. Nie prze-

wracaj oczami. Dzięki tej książce zyskasz o wiele więcej. Będzie dokładnie tak, jak ma być. Bo Bóg ma idealny 

plan na twoje życie, które wcale nie musi być perfekcyjne, by było najlepsze z możliwych. Dzięki tej książce 

dowiesz się: – jak zawalczyć o siebie i swoje małżeństwo, – w jaki sposób pogłębiać relacje z Bogiem, – dlaczego 

czasami wystarczy poczekać, – kiedy warto odpuścić i otworzyć paczkę ulubionych nachosów, – w czym tkwi 

sekret dobrego życia. Laura Mary Phelps podpowiada, jak skutecznie, a przede wszystkim z dystansem i poczu-

ciem humoru brać się za bary z codziennymi problemami. Niczym doskonały strateg przedstawia plan bitwy oraz 

proponuje broń najbardziej odpowiednią do danej potyczki. Zatem do dzieła! 

 

 

 432. Senior w domu : gry i ćwiczenia dla seniorów : międzypokoleniowe quizy 

wiedzy / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski.- Warszawa : Diffin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywizacja społeczna , Gry i zabawy umysłowe , Osoby w 

wieku starszym , Starzenie się , Starzenie się społeczeństwa , Poradnik , Scenariusz 

zajęć 

Sygnatura:  WG-793  

Nowości:  2022-12 

 

Książka ma skłonić seniora do aktywności intelektualnej, pomóc mu w nawiązaniu więzi międzypokoleniowych            

i zachęcić do wyjścia z domu i aktywności społecznej. Publikacja ma charakter poradnikowy i jest dedykowana 

seniorom, którzy z różnych powodów rzadko wychodzą z domu, stronią od ludzi i niechętnie wchodzą w relacje 

społeczne. Pomyślana jest tak, że najpierw znalazły się w niej ćwiczenia aktywizujące intelektualnie przeznaczone 

do samodzielnego rozwiązywania. Następnie jest seria quizów. By je rozwiązać, senior musi poszukać pomoc-

ników – ludzi młodych. Musi więc wejść w relacje. Wspólne rozwiązywanie zadań z ludźmi młodymi ma walor 

nie tylko edukacyjny, ale i społeczny a nawet terapeutyczny. Trzecia część książki jest opisem zorganizowanego 

przez Autorów międzypokoleniowego spotkania integracyjnego. Ma za zadanie zachęcić seniorów do wyjścia            

z domu, do wzięcia udziału w różnych rodzajach aktywności w swoim środowisku. 

 

 

 433. Seria fortunnych zdarzeń : rola przypadku w procesie powstawania planety, 

życia oraz ciebie / Sean B. Carroll ; tłumaczenie Robert Filipowski.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucja , Przypadek , Stworzenie świata , Zdarzenie 

(filozofia) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2022-12 

 

Dlaczego świat jest taki, jaki jest? Jak się tu znaleźliśmy? Czy wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, czy też 

niektóre rzeczy wydarzyły się dzięki przypadkowi? Filozofowie i teologowie zastanawiali się nad tymi pytaniami 

od tysiącleci, ale zaskakujące odkrycia naukowe ostatniego półwiecza ujawniły, że żyjemy w świecie rządzonym 

przez przypadek. "Seria fortunnych zdarzeń" to opowieść o tym, jak przypadek stał się zaskakującym źródłem 

całego piękna i różnorodności w naturze. Jak każdy inny gatunek, my, ludzie, znaleźliśmy się tu przez przypadek. 

To szokujące, jak wiele rzeczy – z których każda mogła nigdy nie mieć miejsca – musiało się wydarzyć w określo- 
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ny sposób, aby ktokolwiek z nas zaistniał: od nieprawdopodobnego uderzenia asteroidy przez szalone zawirowa-

nia epoki lodowej po niewidzialną loterię w gonadach naszych rodziców. Wszyscy jesteśmy tutaj dzięki zadziwia-

jącej serii fortunnych zdarzeń, a przypadek nadal rządzi nami na cienkiej linii pomiędzy życiem a śmiercią. "Seria 

fortunnych zdarzeń" to dowcipnie napisana i inspirująca książka o jednym z najważniejszych i najmniej docenia-

nych czynników, wpływających na nasze życie.  

 

 

 434. Siedem przeszkód do życia w Duchu Świętym : grzechy główne / Emidio-

Marie Ubaldi OFM ; tłumaczenie Maria Żurowska.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duch Święty , Duchowość katolicka , Grzechy główne , 

Rozwój duchowy , Walka duchowa , Zagrożenia duchowe , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

 

Bóg pragnie, abyśmy wzrastali duchowo. Posyła nam Pocieszyciela, który umacnia naszą wiarę. Nie zawsze jed-

nak jesteśmy otwarci na ten dar. Franciszkanin Emidio-Marie Ubaldi opisuje niezwykle zdradliwe przeszkody na 

drodze do chrześcijańskiej dojrzałości – siedem grzechów głównych. Odwołując się do nauczania Kościoła, anali-

zuje ich cechy szczególne i zachęca, byśmy stoczyli z nimi walkę. To bitwa o najwyższą stawkę. Tylko od nas za-

leży, czy odpowiemy na miłość, jaką obdarzył nas Bóg.  

 

 

 435. Siema, Kryzys! : o wyciu w samotności i karmieniu dobrego wilka / Bogdan 

"Kryzys" Krzak w rozmowie z Marcinem Jakimowiczem.- Kraków : Wydawnictwo 

Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krzak, Bogdan , Katolicyzm , Nawrócenie , Szalikowcy , 

Trudne sytuacje życiowe , Uzależnienie (nałóg) , Wiara , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

Z dzieciństwa pamięta pijanego ojca, pusty żołądek i siniaki po biciu. Z młodzieńczej przyjaźni zostało wzrusza-

jące wspomnienie jednej z kibolskich akcji. Potem lejący się strumieniami alkohol, przemoc, kłótnie z żoną i nie-

nawiść, na której zbudował dom. To jego dorosłe życie. Dlatego nie mógł uwierzyć, gdy pewnego razu ktoś po-

wiedział mu po prostu „dobrze, że jesteś”. Bogdan „Kryzys” Krzak w szczerej rozmowie z Marcinem Jakimo-

wiczem opowiada o życiu, w którym jedyną nadzieją jest samobójstwo, i o przemianie, która życiu nadała praw-

dziwy sens. BOGDAN „KRYZYS” KRZAK – kiedyś kibol. Jego miłością było BKS Bielsko, a zajęciem – dzie-

siona. Jedno spotkanie i trzy słowa zmieniły w nim wszystko. Dzisiaj jest szczęśliwym mężem, ojcem i najmło-

dszym w Polsce dziadkiem.  
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 436. Się porobiło! : Pechowe dni w historii : klęski, katastrofy i nieszczęścia na 

każdy dzień roku / Michael Farquhar ; przełożył Radosław Kot, ilustracje Giulia 

Ghigini.- Wydanie I.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy , Niepowodzenie , Pech , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94  

Nowości:  2022-12 

 

 

Michael Farquhar zgromadził w tej jeżącej włos na głowie, ale i przezabawnej książce bez liku opisów klęsk, 

przypadków pecha, katastrof i wpadek związanych z każdym dniem w roku. Od utraty 30 miliardów dolarów 

przez niecierpliwego udziałowca Apple i kosztownego starcia hotelarza o słabym wzroku z bezcennym obrazem 

Picassa, przez katastrofalny eksperyment indyjskiego szacha z wczesną formą Viagry, po zalanie całej dzielnicy – 

istny potop! – melasą czy „zyskane w tłumaczeniu”… wyznanie miłosne Jimmy’ego Cartera skierowane do 

Polaków. Się porobiło! Pechowe dni w historii to nieustający ciąg nieszczęść, który może ubawić największego 

ponuraka.  

 

 

 437. Siła bezsilnego : reportaż z pierwszego uwięzienia / Václav Havel ; z czeskiego 

przełożył Andrzej S. Jagodziński.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2022. 

(Świadectwa. Czechosłowacja XX Wiek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Havel, Václav (1936-2011) , Karta 77 (ruch społeczny) , 

Obywatelskie nieposłuszeństwo , Opozycja polityczna nielegalna , Opór bierny , 

Pisarze czescy , Więźniowie polityczni , Czechosłowacja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-12 

 

Nieznany, pierwszy raz publikowany po polsku tekst Václava Havla, w którym opowiada o początkach Karty 77 

(inicjatywy działającej w Czechosłowacji na rzecz praw człowieka, która wywarła wpływ na opozycję demo-

kratyczną innych krajów Europy Wschodniej), prześladowaniach, aresztowaniu i śledztwie. Po wyjściu z więzie-

nia, jesienią 1977 Havel stworzył stustronicowy reportaż, ale jak sam wspominał: „Gdzieś go schowałem i już 

dawno nie wiem, gdzie jest. Jednak może kiedyś go znajdę”. Tekst został odnaleziony dopiero po jego śmierci. 

Jest to nie tylko osobista historia, ale też unikalny zapis wybitnego pisarza i dramaturga.  

 

 

 438. Siostry nadziei : nieznane historie bohaterskich kobiet walczących na Ukrainie 

/ Agata Puścikowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) , Działalność 

charytatywna , Pomaganie , Pomoc humanitarna międzynarodowa , Zakonnice , 

Zakony żeńskie , Ukraina , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

Nieustraszone, bohaterskie kobiety o wielkich sercach Gdy 24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, sios-

try zakonne rozpoczęły własną walkę o człowieczeństwo w piekle wojny. Pozostały w kraju,  aby  służyć  ludziom  
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tak samo jak ich poprzedniczki podczas drugiej wojny światowej. Inne, zmuszone działaniami wojennymi i konie-

cznością ochrony podopiecznych, swoją posługę sprawują w Polsce, pomagając tym, którzy zostali za wschodnią 

granicą. Organizują pomoc humanitarną, opatrują rany, zapewniają schronienie uciekającym przed wojną, opieku-

ją się sierotami, wspierają duchowo żołnierzy i cywili. Agata Puścikowska dotarła do kobiet niezwykłych, choć 

niebywale skromnych i swoją walkę toczących po cichu. Siostry zakonne, głównie Polki mieszkające na Ukrainie, 

opowiadają autorce o tym, jak wygląda wojna oczami kobiet, czy czują strach, patrząc na rakiety burzące okoli-

czne budynki lub słysząc huk spadających bomb. Mówią o codziennej posłudze bliźnim, swoich lękach, ale też           

o wielkich nadziejach na koniec wojny. Siostry nadziei to wyjątkowe świadectwo kobiet, które w obliczu wojny 

ryzykują własne życie, walcząc o dobro każdego człowieka.  

 

 

 439. Skąd ja panią znam / Dorota Kolak w rozmowie z Katarzyną Ostrowską.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolak, Dorota (1957- ) , Aktorzy polscy , Film polski , Teatr 

polski , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Kolak D.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Ciekawa, niebanalna, ale i zwyczajna - rozmowa z Dorotą Kolak, wyjątkową aktorką, ale przede wszystkim nie-

zwykłą kobietą. O strachu przed czerwonym dywanem, o niewymawialnym "r", o bzowej babuleńce i panu Ander-

senie, o tym, że nie warto bać się Virginii Woolf…, o nalewkach męża i domu wśród sosen. A przede wszystkim  

o aktorstwie i rolach nie tylko tych na scenie, ale też w życiu. O byciu żoną, matką i babcią, o kąpielach w jeziorze 

i odnawianiu mebli. Rozmowy odbywały się w różnych miejscach i okolicznościach, często przerywane telefo-

nami od córki, niespodziewanym wyjazdem, a ostatnio pandemią. To prawdziwie babska opowieść o kilkunastu 

latach spotkań przy kawie i herbacie, bywało że niedokończonych, bez dat i chronologii.  

 

 

 440. Skóra i ćwieki na wieki : moja historia metalu / Jarek Szubrycht.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szubrycht, Jarosław (1974- ) , Heavy metal , Subkultura , 

Muzycy polscy , Socjologia muzyki , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Szubrycht J. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Dojrzewanie w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nie należało do najłatwiejszych, a żeby przetr-

wać w głównym nurcie, trzeba było dać się ponieść któremuś z potężnych żywiołów: Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej, a później chaosowi raczkującego kapitalizmu, albo Kościołowi. A co z tymi, którzy chcieli iść własną 

ścieżką? Jarek Szubrycht od nastoletnich lat wiedział, że jego drogą jest metal. A metal to nie tylko muzyka – to 

styl życia (skóra i ćwieki na wieki!), dyscyplina sportowa (w której konkuruje się o najbardziej ekstremalne 

brzmienie, najbardziej radykalne postawy i najbardziej kuriozalne opinie), grupa terapeutyczna (na długo przed 

internetem) i szkoła kreatywności (bo kto by wiedział, po co się mydli znaczki albo jak wyszywa się logo zespołu 

na podartej jeansowej katanie?). Skóra i ćwieki na wieki to dowcipna i błyskotliwa kronika dorastania w „ekstre-

malnych czasach wymagających ekstremalnych reakcji”, której soundtrackiem jest metal. Szubrycht zręcznie 

przeplata historie pionierów gatunku ze swoim  własnym  doświadczeniem  fana,  redaktora  zinów  i  metalowego 
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wokalisty. To także uniwersalna opowieść o miłości do muzyki, porywająca nie tylko tych, których życie jest 

heavy.  

 

 

 441. Skuteczne sposoby ochrony przed wampirami energetycznymi oraz atakami 

psychicznymi : prawidłowe stawianie granic oraz budowanie zdrowych relacji / Lisa 

Campion ; [tłumaczenie: Agnieszka Rolka-Piotrowska].- Białystok : Studio 

Astropsychologii, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Empatia , Manipulacja (psychologia) , 

Toksyczne związki , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6  

Nowości:  2022-12 

 

Jakie są cechy i rodzaje wampirów energetycznych? Jak rozpoznać, że ktoś wysysa twoją energię? Co mogę zro-

bić, jeśli mam świadomość, że sam jestem wampirem energetycznym? Czy można żyć w szczęśliwym związku            

z wampirem energetycznym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, a także motywację do zmiany sposobu myś-

lenia znajdziesz w tym poradniku! Autorka nie tylko pokaże ci, jak się bronić przed wampirami energetycznymi, 

ale także jak zająć się oczyszczaniem swojej energii, wzmocnić swoją intuicję, budować silne granice i zdrowe 

relacje. Zyskaj nową jakość w rozwoju nie tylko duchowym, ale przede wszystkim osobistym. Praktyczne umieję-

tności, których potrzebujesz, aby chronić swoją energię.  

 

 

 442. Skuteczny menedżer : czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi / Marta 

Pawlikowska-Olszta.- Warszawa : Edgard, 2015. 

(Samo Sedno. Biznes) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menedżerowie , Przywództwo , Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (HRM) , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96  

Nowości:  2022-12 

 

Ty też możesz być świetnym menedżerem! Poznaj najważniejsze narzędzia zarządzania ludźmi i sprawdź, jak 

wprowadzić je w życie. Znajomość najważniejszych praw psychologii pomoże ci zrozumieć, jak wpływać na 

pracowników i ich motywować. Poznasz sprawdzone zasady działania w typowych sytuacjach: od zatrudniania 

pracownika, przez budowanie zespołu i kontrolę nad jego działaniem, aż po zwalnianie podwładnego. Dowiesz 

się, jak utrzymywać kreatywność w zespole, udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej i odpowiednio delego-

wać działania. W książce znajdziesz pytania nurtujące najbardziej wnikliwych menedżerów - oraz konkretne 

odpowiedzi i wskazówki eksperta. Poznaj techniki sprawdzone w polskich realiach i wybierz sposób najlepszy dla 

siebie - tak by zachować zdrowy rozsądek i nie dać się zwariować licznym teoriom.  

 

 443. Smart city : modele, generacje, pomiar i kierunki rozwoju / Blanka Tundys, 

Konrad H. Bachanek, Ewa Puzio.- Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Inteligentne miasta i wsie , Rozwój 

zrównoważony , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-71  

Nowości:  2022-12 
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Monografia przybliża Czytelnikom problematykę związaną z inteligentnymi miastami. Zawarto w niej szerokie 

spektrum zagadnień teoretycznych dotyczących samych miast i rozwoju miast inteligentnych, co powinno przy-

czynić się do lepszego zrozumienia przez Czytelnika istoty tworzenia i wspierania nowoczesnych koncepcji zarzą-

dzania miastem. Publikacja ta to także przewodnik po dobrych praktykach w zakresie implementacji rozwiązań 

smart city na świecie. Celem naukowo-badawczym było zebranie i uporządkowanie wiedzy, a co za tym idzie 

również terminologii związanej ze smart city, jak również uzupełnienie materiału teoretycznego przykładami 

praktycznymi. Oprócz posiadanych walorów merytorycznych i poznawczych dla Czytelników, monografia pełni 

funkcję podręcznika akademickiego. Autorzy starali się w sposób jak najbardziej przystępny zaprezentować trud-

ne, nie do końca jednoznacznie zdefiniowane zagadnienia, w tym etapy rozwoju, generację i architekturę rozwią-

zań związanych ze smart city. Opisano ich specyfikę oraz podano przykłady inteligentnych miast. Zagadnienia 

omówiono w sposób kompleksowy, syntetyczny i komunikatywny. 

 

 

 444. Socjopaci są wśród nas : ludzie bez sumienia kontra reszta świata / Martha 

Stout ; tlumaczenie Rafał Śmietana.- Wydanie 2.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Narcyzm , Psychopaci , 

Psychopatia , Sumienie , Zapobieganie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Może nim być szef lub kolega z pracy, zbyt wymagający nauczyciel albo uciążliwy sąsiad, a nawet ktoś, kto 

mieszka pod twoim dachem. Według badań 1 na 25 osób to socjopata - człowiek bez sumienia, który gotowy jest 

zrobić wszystko, by osiągnąć swój cel. Socjopaci doskonale się maskują. Kiedy im się to opłaca, potrafią być 

sympatyczni. Często cieszą się dobrą opinią. Kiedy jednak wchodzimy z nimi w bliższe relacje, szybko okazują 

się toksyczni, bezwzględnie wykorzystują nasze dobre intencje, a spod ich wpływu ciężko się wyzwolić. Psy-

cholog Martha Stout w swojej bestsellerowej książce udowadnia, że socjopaci są wśród nas. Nie są to wcale 

szaleńcy z horrorów, ale ludzie, z którymi często obcujemy na co dzień. Z tej książki dowiesz się, jak rozpoznać 

socjopatów, skąd się biorą i dlaczego odnoszą sukcesy. Odkryjesz stosowane przez nich techniki kamuflażu,               

a przede wszystkim poznasz 13 zasad radzenia sobie z socjopatą. Dzięki tej książce przestaniesz być bezbronny 

wobec ich manipulacji i intryg.  

 

 

 445. Sprzedani : reportaże z peryferii / Wojciech Ganczarek ; [tekst i tłumaczenie: 

Wojciech Ganczarek ; ilustracje: Hanna Stano].- [Jelcz-Laskowice] : Wojciech 

Ganczarek, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalizacja , Kolonializm , Paragwaj , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-12 

 

 

Mogłoby się wydawać, że nie ma kraju mniej związanego z dynamicznymi zmianami we współczesnym świecie, 

niż anonimowy Paragwaj. Tymczasem za każdym razem, gdy kupujemy przecenione mięso w supermarkecie, nasz 

obiad współfinansują Paragwajczycy i środowisko naturalne, które ich otacza. Książka "Sprzedani. Reportaże               

z peryferii" to podróż tematyczna po skutkach globalizacji. Odwiedzając wioski i prowincjonalne miasteczka, 

Wojciech Ganczarek portretuje kraj tyleż nieznany, co wyjątkowy. Lider ruchów  niepodległościowych  i  rozwoju 
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przemysłu w regionie, Paragwaj to jedyne miejsce w Ameryce Południowej, gdzie język nieeuropejski zachował 

się w powszechnym użyciu. W pamięci bohaterów książki powracają wspomnienia dawnej świetności, znisz-

czonej wraz z wojną z 1864 roku. Znów: jedyną wielką wojną na kontynencie. Ale dzisiejszy Paragwaj to dokła-

dne zaprzeczenie tamtego Paragwaju sprzed lat. Niezależność gospodarczą zamieniono na ścisłe podporzą-

dkowanie cenom z giełdy towarowej w Chicago, populację miejscową - na zagranicznych plantatorów soi. Dawna 

kolonia hiszpańska stała się kolonią świata, rajem dla land grabberów, rekordzistą w globalnych rankingach 

nierówności i deforestacji. I chociaż nazwa "Paragwaj" wciąż nie kojarzy się z niczym szczególnym, ta niewielka 

republika południowoamerykańska znajduje się w samym oku cyklonu monopolizacji handlu żywnością, na 

celowniku międzynarodowych instytucji finansowych i w awangardzie globalnych zmian, które trudno określić 

jako pozytywne. 

 

 

 446. Sprzedawca na Amazon : stwórz własną markę i zacznij zarabiać na Amazon w 

modelu FBA (realizacja przez Amazon) / Krystian Wrzeszcz.- [Warszawa] : 

EpicSelling, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amazon (platforma internetowa) , Handel elektroniczny , 

Marka (ekonomia) , Przedsiębiorstwo jednoosobowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339  

Nowości:  2022-12 

 

Co to jest Amazon FBA ; Firma i podatki ; Seller Central - konto sprzedawcy na Amazon ; Wyszukiwanie produ-

któw do sprzedaży na Amazon. Stwórz własną markę i zacznij sprzedawać na Amazon w modelu FBA (Realizacja 

przez Amazon) Książka „Sprzedawca na Amazon” to obszerny przewodnik pełen konkretnej wiedzy z zakresu 

prowadzenia biznesu online, za którą sprzedawcy płacą niemałe pieniądze. Ta książka nie ma na celu przeko-

nywać Cię, że warto prowadzić biznes, bądź że można żyć na własnych zasadach. Zależy mi na tym, abyś zaczął 

działać, dlatego w tej publikacji otrzymasz dużo rzetelnych i przydatnych informacji.  

 

 

 447. Sprzedaż bez sprzedawania : psychologia dobrego wpływu na klienta / Paweł 

Fortuna.- Wydanie 1. - 5. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia biznesu , Sprzedaż , Techniki sprzedaży , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-658.6/.8  

Nowości:  2022-12 

 

 

Nie dziw się, że klient reaguje jak kupiec, skoro ty zachowujesz się jak sprzedawca.  W psychologii sprzedaży roi 

się od samozwańczych guru proponujących mniej lub bardziej wyrafinowane techniki sprzedawania i wywierania 

wpływu na klienta. Metody te z wiedzą naukową nie mają wiele wspólnego, a i ich skuteczność pozostawia wiele 

do życzenia (kto z nas nie zbył telemarketera dzwoniącego z ofertą bezkonkurencyjnego ubezpieczenia albo 

fantastycznej oferty telewizji kablowej?). Paweł Fortuna, doświadczony psycholog biznesu i trener, pokazuje, że 

skuteczna komunikacja z klientem wcale nie musi polegać na manipulacji. Zamiast wyświechtanych trików i sztu-

czek proponuje sprzedawcom grę w „białe szachy” – sprzedaż etyczną i świadomą, wspólne z klientem poszu-

kiwanie najlepszych rozwiązań. Sprzedaż bez sprzedawania oznacza realizację w przestrzeni handlu takich 

wartości jak uczciwość i prawda, działanie pozbawione manipulowania i ukrytych intencji, a także sposób na 

tworzenie społeczności zadowolonych klientów.   
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 448. Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2 : dieta i styl życia / Aleksandra 

Cichocka- Warszawa : Wydawnictwo Medyk, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukrzyca typu II , Leczenie dietą , Dieta cukrzycowa , 

Powikłania cukrzycy , Stan przedcukrzycowy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-12 

 

 

Zamieszczone w książce zagadnienia są zgodne z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diabe-

tologicznego 2022 i wspólnymi rekomendacjami Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA)                  

i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) 2022. Autorka omówiła cele wyrównania gospodarki 

węglowodanowej, gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, dotyczące redukcji masy ciała, zagrożenia 

zdrowotne i powikłania związane ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą typu 2, ich czynniki ryzyka, zasady 

rozpoznawania, koszty leczenia. Przedstawiono jak zmianą diety i zwiększeniem aktywności fizycznej osoby ze 

stanem przedcukrzycowym mogą zmniejszyć u siebie ryzyko i wystąpienia cukrzycy typu 2. Omówiono prakty-

czne wskazówki dotyczące diety, opisano produkty oraz składniki zalecane i przeciwwskazane, przedstawiono 

wiele tabel, podających ile tych składników zawierają poszczególne produkty. Opisano zagadnienia dotyczące 

wymienników węglowodanowych (WW), wymienników białkowo-tłuszczowych (WBT), indeksu glikemicznego 

(IG) i ładunku glikemicznego (ŁG). Pomocą w praktycznej realizacji codziennej diety jest podanie 14 przykła-

dowych jadłospisów na 1500 kcal oraz opracowany przez autorkę „Talerz całodziennej diety diabetyka”. Książka 

zawiera ponad 100 pozycji piśmiennictwa, w tym wiele najnowszych rekomendacji polskich i międzynarodowych 

medycznych towarzystw naukowych.  

 

 

 449. Steinbeck : wściekły na świat / William Souder ; przełożyła Hanna Jankowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Steinbeck, John (1902-1968) , Literacka Nagroda Nobla , 

Literatura amerykańska , Pisarze amerykańscy , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) 

, Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(73)(091) 

Nowości:  2022-12 

 

Steinbeck. Wściekły na świat" to niezapomniana biografia głównego prozaika wielkiego kryzysu, Johna Stein-

becka. Najlepsza biografia 2021 wg „Los Angeles Times”. Najlepsza książka 2020 wg „Publishers Weekly” ; 

Biografia laureata Nagrody Nobla z 1962 roku, która ukazuje się ponad pół wieku po śmierci Johna Steinbecka. 

"Steinbeck. Wściekły na świat" wyjaśnia czytelnikowi, co sprawiło, że książki tego pisarza stały się klasyką lite-

ratury światowej. Zdaniem Williama Soudera odpowiedź jest prosta: umiejętność Steinbecka do współodczu-

wania. Souder, finalista Pulitzera, w porywającym stylu przybliża koleje losu ukochanego pisarza Amerykanów. 

Walkę o uznanie w dobie wielkiego kryzysu, rosnące uznanie czytelników i krytyków po publikacji takich tekstów 

jak "Kasztanek", "Myszy i ludzie" oraz "Grona gniewu". Biograf ukazuje sylwetkę noblisty: przepełniającą go 

niemoc, wściekłość, niezgodę na nierówności, obsesję na punkcie prywatności, nieufność do ludzi. W chwilach 

wolnych od pisania, Steinbecka pochłaniały kobiety, kolejne śluby oraz alkohol. Sprawiał wrażenie obojętnego na 

rosnącą sławę, za sprawą której mógł sobie jednak pozwolić na zdecydowanie więcej niż szary obywatel. Mimo 

swego dobrobytu pisarz do ostatnich dni nie zapomniał o nagłaśnianiu nierówności ekonomicznych i zbliżającej 

się katastrofie ekologicznej - tematach, które dzisiaj są wiodące w debacie publicznej.  Steinbeck zapisał się na 

kartach historii jako wybitny  prozaik  i  dziennikarz,  który  udzielił  głosu  zapomnianym  obywatelom  Ameryki. 
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Dzięki tej wciągającej biografii poznamy ujmującego i nieprzejednanego pisarza, który od pierwszych stron stanie 

się nam niezmiernie bliski. Bo taki był wielokrotnie wściekły na świat John Steinbeck, pochodzący z kalifor-

nijskiej doliny Salinas.  

 

 

 450. Sto technik wpływu społecznego / Dariusz Doliński, Tomasz Grzyb.- Sopot : 

Smak Słowa, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Interakcje społeczne , Manipulacja (psychologia) , 

Psychologia społeczna , Socjotechnika , Wpływ społeczny , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-12 

 

 

Wchodzisz do sklepu, żeby kupić chleb, makaron i owoce. Po chwili wychodzisz, a w siatce z zakupami, poza 

tym, co pierwotnie zamierzałeś kupić, masz jeszcze paczkę chipsów, dwie gazety i los na loterię. Czy zasta-

nawiałeś się kiedyś, dlaczego zdecydowałeś się na zakup tych rzeczy? Któregoś dnia do twoich drzwi puka 

mężczyzna oferujący nowy rodzaj łącza internetowego. W zasadzie jesteś zadowolony z jakości usług ofero-

wanych przez twojego obecnego dostawcę, ale po kilku minutach rozmowy postanawiasz przyjąć nową ofertę. 

Zamykasz drzwi i dopiero wtedy zadajesz sobie pytanie: dlaczego? Czy te przykłady brzmią znajomo? A może 

chciałbyś raczej wywierać wpływ na innych ludzi niż im ulegać? Jeżeli tak, to bez wątpienia zainteresuje cię 

książka napisana przez dwóch psychologów społecznych, którzy badają najczęściej stosowane techniki wpływu 

społecznego. Dariusz Doliński i Tomasz Grzyb analizują skuteczność tych technik, a kiedy je opisują, za każdym 

razem odpowiadają na trzy pytania: Jaka idea przyświeca danej technice wpływu społecznego? Co na ten temat 

mówią badania? Jaki mechanizm psychologiczny decyduje o skuteczności danej techniki? Rekomendacje wyda-

wnicze: Ta książka przedstawia aż 100 takich technik, obejmujących prawie wszystkie obszary życia codziennego 

- nie tylko zakupy, lecz także bliskie relacje oraz nasze zachowania, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. 

Każda z opisywanych technik została naukowo zbadana i udokumentowana, autorzy jednak, zamiast skupiać się 

na analizie statystycznej, koncentrują się na rzeczywistym wpływie tych technik na nasze życie.  

 

 

 451. Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących 

przemiany błękitnego oceanu / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; przekład Anita 

Doroba.- Wydanie w nowej szacie graficznej.- Warszawa: MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing strategiczny , Model biznesowy , Nowy produkt , 

Segmentacja rynku , Zarządzanie strategiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138  

Nowości:  2022-12 

 

Nowa książka autorów Strategii błękitnego oceanu, która powstała po ponad piętnastu latach badań i analiz. Poka-

zuje, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu w procesie przemiany błękitnego oceanu, oraz przedstawia rynkowe 

przykłady firm, które tego dokonały. Strategia błękitnego oceanu. PRZEMIANA zawiera pięć kroków niezbę-

dnych do przemiany. Pokazuje, jak i gdzie rozpocząć proces przemieszczania się ku błękitnym wodom, jakie 

narzędzia stosować do odkrywania nowych możliwości, w jaki sposób oceniać szanse na powodzenie inicjatyw 

związanych z poszukiwaniem błękitnego oceanu i jak stworzyć właściwy zespół, który miałby moc sprawczą. 

Wskazuje też najczęściej stosowane przez firmy praktyki, które zamiast doprowadzić  do  osiągania  zamierzonych 
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rezultatów, są główną przyczyną niepowodzeń w procesie transformacji. Kim i Mauborgne przede wszystkim 

jednak uczą, jak budować w ludziach zaufanie i wiarę w proces, ponieważ tylko zaangażowany zespół ma szansę 

dokonać oczekiwanej przemiany. 

 

 

 452. Strategia komunikacji w social mediach / Norbert Oruba.- Gliwice : Onepress, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja elektroniczna , Marketing cyfrowy , Media 

społecznościowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zostań biznesową gwiazdą social mediów Odkąd się pojawiły, media społecznościowe stanowią ważną część 

naszej codzienności. Żyjemy w nich, zdobywamy w nich informacje, dzielimy się informacjami o sobie i spoty-

kamy się z innymi. Dla przedsiębiorstw poszukujących wiedzy o swoich klientach SM stanowią potężne źródło 

danych, które umiejętnie zaprzęgnięte do pracy, mogą przynieść realne zyski. Szczególnie jeśli firma albo marka 

potrafi sprawnie zaprezentować się w social mediach i za ich pośrednictwem dotrzeć do osób naprawdę zainte-

resowanych jej ofertą. Wówczas zwrot inwestycji - zarówno środków, jak i czasu - w działania komunikacyjne 

może być naprawdę ogromny. By móc liczyć na takie wyniki, trzeba umiejętnie przygotować strategię komu-

nikacji i konsekwentnie ją realizować. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić? Owszem, o ile podejdzie się do zadania 

nieprzygotowanym. Jeśli jednak chcesz się do niego przygotować, koniecznie przeczytaj książkę Norberta Oruby. 

Autor przybliży Ci zasady marketingu w mediach społecznościowych i podpowie, jak budować w nich silne 

marki. Dowiesz się, jak stworzyć świadomość brandu w sieci i nie rozbić się przy tym o rafy kryzysów w social 

mediach. Wreszcie - po lekturze tego poradnika będziesz w pełni świadom potencjału Facebooka, Instagrama               

i innych portali społecznościowych, a także szans, jakie obecność w tych mediach może dać Twojej firmie. 

 

 

 453. Strategia umami : jak połączyć biznes z projektowaniem doświadczeń i wyróżnić 

się na rynku / Aga Szóstek ; przekład: Bartosz Sałbut.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konkurencyjność , Marketing doświadczeń , Zarządzanie 

strategiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

 

Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku, potrzebujesz strategii doświadczeń. Dlaczego? Możesz nie zdawać sobie              

z tego sprawy, ale twoi klienci nie kupują od ciebie produktów czy usług – oni kupują doświadczenia. Co więcej, 

w najbliższych latach doświadczenia staną się fundamentem tworzenia wyjątkowej wartości rynkowej i głównym 

źródłem przewagi strategicznej. Jak to zrobić? Musisz zbudować potężną, ale wykonalną strategię i skutecznie 

wdrożyć ją w całej organizacji. Aga Szóstek określa tę strategię jako umami, które jest piątą kategorią smaku 

(obok słodkiego, kwaśnego, słonego i gorzkiego) i nadaje potrawom wyjątkowy smak. W realiach biznesowych 

umami rozumiane jest jako doświadczenie, którego klienci nigdy nie mają dość i o którym sami z siebie opowia-

dają innym, jako czynnik, dzięki któremu nasza oferta przestaje być „w porządku”, a staje się czymś unikalnym           

i zapadającym w pamięć.  
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 454. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich 

uwarunkowania / Danuta Borecka-Biernat.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Konflikt społeczny , Młodzież , Poczucie 

własnej wartości , Rodzice , Uczucia , Opracowanie , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

Nowości:  2022-12 

 

Sytuacje trudne są integralną część ludzkiego życia. Stanowią one zarówno zagrożenie dla dobrostanu jednostki, 

jak i szansę dla jej rozwoju i wzrostu, czasami są jedyną drogą prowadzącą do uzyskania pożądanych rezultatów. 

Zatem ważne jest, aby jednostka konfrontująca się z sytuacjami trudnymi, miała umiejętność radzenia sobie           

z nimi. Autorka opracowania za sytuację trudną uznaje taką, która przerasta  możliwości adaptacyjne jednostki. 

Sytuacje tego typu są bardzo rozpowszechnione w życiu każdego człowieka i są one bardzo różnorodne. 

 

 

 455. Strączki / Maria Banach.- Warszawa : Edgard, 2016. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rośliny strączkowe , Książka kucharska , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-12 

 

 

Strączki na naszych stołach goszczą coraz częściej, ale ciągle za rzadko. Soczewica, groch, fasola, bób, ciecierzy-

ca i soja to bogactwo wartości odżywczych. Zastosowanie tych roślin w zupach, sałatkach, sosach, daniach głów-

nych czy deserach daje wprost nieograniczone możliwości łączenia smaków oraz aromatów nie tylko wegeta-

rianom i weganom, lecz także wielbicielom dań mięsnych czy ryb. Blisko 90 oryginalnych przepisów zilustro-

wanych niepowtarzalnymi autorskimi zdjęciami to najlepszy dowód na to, że z warzyw strączkowych można 

wyczarować znacznie więcej niż fasolkę po bretońsku czy grochówkę. Daj się zatem zaprosić na prawdziwą 

kulinarną ucztę i odkryj strączki na nowo! Maria Banach, pierwszy polski BlogerChef, czerpie inspiracje z roz-

maitych kuchni świata, nie zapominając jednak o polskiej tradycji. Efektem tych kreatywnych kulinarnych ekspe-

rymentów są niebanalne i smakowite dania, takie jak: brownie z fasoli, lody z czerwonej soczewicy, sajgonki                

z bobem, frytki z żółtej fasoli, tort waniliowo-groszkowy, orientalne pierożki z soi czy popcorn lub burgery z cie-

cierzycy. Niech sezon na Strączki trwa cały rok!  

 

 

 456. Stulecie kobiet : usłyszeć siebie / [redaktorka prowadząca Aleksandra Bellwon 

; kwerendy tekstowe, nagrywanie wywiadów Aleksandra Bellwon, Dorota Łubińska, 

Swietłana Rudowicz].- Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feminizm , Kobieta , Patriarchat , Rola społeczna , 

Równouprawnienie płci , Seksizm , Polska , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2022-12 
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Stulecie kobiet. Usłyszeć siebie to książka, która opowiada ostatnie sto lat naszego kraju z perspektywy i głosami 

kobiet. To zapis życia w warunkach patriarchatu: przedwojennego, okupacyjnego, peerelowskiego i współczes-

nego. Oddajemy głos bohaterkom, które uważnie obserwowały zdominowaną przez mężczyzn rzeczywistość               

i swoją w niej rolę; widziały i nazywały nierówności oraz dyskryminację ze względu na płeć; relacjonowały tru-

dności, z jakimi musiały zmagać się w życiu prywatnym, społecznym, politycznym. Kobiety z różnych epok i śro-

dowisk opowiadają tu o własnej drodze w świecie zaprojektowanym przez mężczyzn.  

 

 

 457. Sukcesy samouków : królowie wielkiego biznesu / Andrzej Moszczyński.- 

Gdańsk ; [Warszawa] : Andrew Moszczynski Group sp. z o.o., 2021. 

(Inspirujące biografie / Andrzej Moszczyński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie sukcesu , Przedsiębiorcy , Wynalazcy i odkrywcy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

Każdy z nas jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Wszyscy rodzimy się z naturalną ciekawością świata, pragnieniem 

odkrywania, poznawania i tworzenia. Jak to się dzieje, że ta wyjątkowość, kreatywność, radość i swoboda 

ekspresji zatracają się gdzieś podczas dorastania i przypadającej na ten czas edukacji szkolnej? Czy powszechne 

systemy edukacji oparte na oświeceniowym przekonaniu, że wszyscy przychodzimy na świat jako „czysta tabli-

ca”, którą można dowolnie zapisać, wspierają nasz rozwój i rozwijają nasze zdolności, czy jest wręcz przeciwnie? 

Czy szkoła, próbująca nas ukształtować według narzuconego przez system modelu i starająca się nas wpasować             

w ramy społecznych oczekiwań, na pewno jest warunkiem odniesienia sukcesu i spełnionego życia? Nie potwier-

dzają tego przykłady ludzi, którzy zdołali się wyłamać z tego systemu i pójść własną drogą. To samoucy - ci, 

którzy mimo braku formalnego, systemowego wykształcenia odnoszą sukcesy w przeróżnych dziedzinach i bran-

żach, tworząc, wynajdując, unowocześniając, a często wręcz rewolucjonizując życie swoje i współczesnych im 

ludzi, czyniąc je lepszym i łatwiejszym.  

 

 

 458. Super facet / Alina Adamowicz & Justyna Moraczewska.- Warszawa : Słowne 

- Burda Media Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nowy poradnik autorek bestsellerowego Superzwiązku! Jak znaleźć właściwego mężczyznę? Alina Adamowicz             

i Justyna Moraczewska stworzyły poradnik dla każdego, kto szuka dobrej miłości. Dla singielek, które nie chcą 

być same, ale nie godzą się na to, by być z kimkolwiek. Dla kobiet po rozstaniach, które czują się sfrustrowane            

i marzą o bezpiecznej przystani. Dla tych, które chcą się wyrwać z toksycznej relacji. I dla mężczyzn, którzy będą 

mogli przejrzeć się w opisanych tu historiach jak w lustrze. Aby lepiej zrozumieć męski punkt widzenia autorki 

rozmawiają ze znanymi mężczyznami, którzy odsłaniają przed nimi tajemnice swojego świata. Dlaczego jesteśmy 

same? Czy są jeszcze wokół nas dojrzali, odpowiedzialni, fajni mężczyźni? Czy naprawdę tak trudno ich spotkać? 

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem męskości? Jakimi prawami rządzi się świat wirtualnych randek? 
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Dlaczego kobiety nie potrzebują rycerza na białym koniu, tylko faceta z krwi i kości? Jeśli chcesz poznać odpo-

wiedzi na te i wiele innych pytań, sięgnij po tę książkę. Powstała po to, żeby pomóc ci spojrzeć z szerszej perspe-

ktywy na relacje z mężczyznami.  

 

 

 459. Surrender : 40 piosenek, jedna opowieść / Bono ; tłumaczenie Paweł Lipszyc.- 

Warszawa : Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bono (1960- ) , U2 (zespół muzyczny) , Muzycy irlandzcy , 

Muzyka irlandzka , Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze irlandzcy , Rock , Zespoły 

muzyczne , Irlandia , Autobiografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Bono 

Nowości:  2022-12 

 

Kariera Bono, jednego z najbardziej kultowych artystów świata muzyki, jest obszernie udokumentowana. Jednak 

w książce SURRENDER Bono po raz pierwszy opowiada własnymi słowami o swoim niezwykłym życiu i lu-

dziach, z którymi je dzielił. Wspomina, jak wkrótce po stracie matki poznał swoją przyszłą żonę oraz członków 

kapeli. Zabiera nas w niezwykłą podróż, która uczyniła z U2 jeden z najbardziej wpływowych zespołów rocko-

wych świata. Bono opowiada też o dwudziestu latach działalności na rzecz walki z AIDS i ubóstwem. Z poczu-

ciem humoru i głęboką autorefleksją rozlicza się z życiem, wiarą, rodziną i przyjaciółmi, którzy wspierali go, 

rywalizowali z nim i kształtowali.  

 

 

 460. Survival : ABC przetrwania w mieście / Kafir.- Warszawa : Bellona, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Katastrofy , Miasta , Pierwsza pomoc , Sztuka 

przetrwania , Trudne sytuacje życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-12 

 

 

Epidemia, załamanie pogody, awaria zasilania, atak terrorystyczny, kryzys gospodarczy czy zamieszki, mogą spo-

wodować, ze Twoje miasto, na pozór przyjazne i bezpieczne? Może zmienić się w dżunglę, w której ludzie walczą 

o przetrwanie. Co robić, kiedy w kranie zabraknie wody, w gniazdku prądu, ulubiony telefon ogłuchnie, internet 

przestanie działać, a w lodówce pustki? Czego się wystrzegać? Gdzie szukać pomocy? Na te i inne pytania odpo-

wiada nasz poradnik, który w trudnych chwilach wspomoże każdego mieszczucha. Autor kryjący się pod pseudo-

nimem KAFIR, oficer tajnych służb Wojska Polskiego? Uczestnik misji w Afganistanie, doświadczony preppers, 

radzi, jak nie spanikować i przetrwać w sytuacji kryzysowej. Daje wskazówki, jak przygotować się na sytuacje 

ekstremalne w mieście, takie jak pandemia wirusa, klęski żywiołowe (gwałtowne burze, śnieżyce, wichury, susze  

i powodzie, upały i mrozy), akty terroru, przemoc na ulicach, braki w zaopatrzeniu. Znajdziesz tu wszystko, co 

powinieneś wiedzieć, gdy nadejdzie katastrofa. Kup tę książkę, żeby czuć się pewniej i bezpieczniej. Bądź gotowy 

na ciężki czas i zapamiętaj radę KAFIRA: "Ucieczka z miasta nie zawsze jest rozwiązaniem. Trzeba wiedzieć, 

gdzie i po co uciekasz!".  
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 461. Szajna : Dom Wyobraźni Artysty / [rozmowa, redakcja] Andrzej Piątek ; 

[posłowie Tomasz Miłkowski ; tłumaczenie biogramu Józefa Szajny Joanna Lubera-

Kosior].- Rzeszów : WBX Studio Drukarnia - Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szajna, Józef (1922-2008) , Artyści polscy , Reżyserzy 

polscy , Sztuka polska , Teatr polski , Wywiad dziennikarski , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-7.071A/Z-Szajna J. 

Nowości:  2022-12 

 

Józef Szajna. Wybory i odniesienia / [Józef Szajna] ; Józef Szajna w rozmowie z Andrzejem Piątkiem ; Nie w jed-

nym szeregu - posłowie / Tomasz Miłkowski ; Józef Szajna (1922-2008) [biogram w języku angielskim] / trans-

lated Joanna Lubera-Kosior. 

 

 

 462. Szczęście jest bliżej, niż myślisz / Piotr Pawlukiewicz ; [wybór i opracowanie 

Adam Gutkowski].- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Relacje międzyludzkie , Szczęście , 

Poradnik duchowy , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

Wszyscy go szukamy. Nie wszyscy tam, gdzie trzeba. Szczęście odmieniamy w ciągu swojego życia przez wszy-

stkie przypadki. Szukamy go, dążymy do niego, życzymy go sobie nawzajem, czasami nawet go sobie zazdrości-

my. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz każe nam spojrzeć na nie z zupełnie innej strony. W mocnych, trafiających prosto 

do serca, słowach zwraca uwagę na to, co w życiu najważniejsze, jak zwykle nie stroniąc od charakterystycznego 

dla siebie humoru. Co decyduje o tym, czy czujemy się szczęśliwi? Czy pieniądze mogą jednak zapewnić nam 

szczęście? I dlaczego chrześcijanin nawet jeśli smutny, jest jednak radosny, choć ubogi jest bogaty?  

 

 

463. Szczęśliwy bałagan. Cz. 1 / Jan Nowicki ; [redakcja Anna Kondratowicz].- 

Kielce : Wydawnictwo Oficyna Jana, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nowicki, Jan (1939-2022) , Aktorzy polscy , Listy , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Nowicki J. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Właśnie ukazała się książka Jana Nowickiego "Szczęśliwy bałagan". To najbardziej kielecka pozycja ze wszys-

tkich napisanych przez znanego aktora. Znajdziemy w niej miejsca, wydarzenia a także ludzi. Autentycznych. Nie 

jest to powieść czy zbiór opowiadań. Jan Nowicki postanowił opublikować swoje listy pisane do przyjaciela, 

jednak, dzięki intensywności korespondencji, czytelnik ma wrażenie, że dostaje do ręki pamiętnik Jana Nowickie-

go. O pomyśle wydania listów mówił w rozmowie z "Echem Dnia" w grudniu 2019 roku, kiedy ukazała się  książ- 
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ka "Moje psie myśli". Stwierdził wtedy: - Chciałbym wydać korespondencję z bardzo dystyngowanym, świato-

wym kolegą. Niestety, on się nie zgadza na opublikowanie jego listów, więc może wydam tylko te moje.  

 

 

 464. Szkodniki roślin warzywnych / Jerzy Szwejda.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona roślin , Owady szkodliwe , Warzywa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-631/633 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

W książce opisano szkodliwą entomofaunę, która występuje w Polsce od 150 lat na uprawach roślin warzywnych. 

Uwzględniono zmiany wynikające z postępu wiedzy w zakresie taksonomii, bionomii, zasięgu występowania                

i zwalczania poszczególnych gatunków owadów. W kilkustopniowej skali dotyczącej szkodliwości podano te ga-

tunki owadów, które stanowią największe zagrożenie na poszczególnych uprawach i wymagają okresowo prowa-

dzonych zabiegów ochronnych. Uwzględniono całą dostępną literaturę polską (od roku 1861) oraz wybraną lite-

raturę krajów ościennych, która dotyczy omawianej tematyki. 

 

 

 465. Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika 

Gregorczuk, Barbara Kołtyś.- Warszawa : Edgard, 2015. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozwój psychofizyczny dziecka , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

Nowości:  2022-12 

 

Jak pomóc dziecku w adaptacji do rzeczywistości szkolnej oraz przezwyciężeniu tremy i nieśmiałości? Jak chwa-

lić je i motywować do nauki, nauczyć radzenia sobie z agresją rówieśników oraz konstruktywnego wyrażania 

własnych emocji? Na wiele wyzwań można się przygotować! Ten poradnik to obowiązkowa lektura dla zaanga-

żowanych i świadomych rodziców, których dzieci wkrótce rozpoczną obowiązek szkolny lub wchodzą w okres 

dorastania, a także dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami w każdym wieku.  Pomoże 

zrozumieć potrzeby dziecka, rozwijać jego możliwości i wiarę we własne siły, przeciwdziałać wielu problemom,  

a także budować wzajemne porozumienie. Bardziej niż narzekania, nakazów i zakazów dzieci potrzebują mądrego 

wsparcia! 

 

 466. Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu / redakcja naukowa 

Elżbieta Stokowska-Zagdan, Elżbieta Woźnicka, Grażyna Cęcelek.- Warszawa : 

Difin, 2021. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Nauczyciele , Relacje 

międzyludzkie , Szkolnictwo , Uczniowie , Zmiana społeczna , Polska , Praca 

zbiorowa 
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Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-12 

 

Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej 

szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu 

uczenia się jako obiecującej perspektywy kształcenia są bowiem właściwe relacje uczestników tego procesu, 

oparte na szeroko rozumianym, budującym i wartościowym dialogu, w obszarze którego wzajemne oddziaływania 

nauczyciela i ucznia przeplatają się, uzupełniają oraz wzbogacają. Relacje takie są niezbędne dla organizowania 

procesu wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz budowania solidnych podstaw umożliwiających ich warto-

ściowe, świadome i racjonalne przyszłe uczestnictwo społeczne. Autorzy publikacji zaprezentowali problematykę 

budowania dialogu edukacyjnego z perspektywy społecznej, aksjologicznej i epidemicznej, wskazując na liczne 

szanse, ale także bariery występujące w procesie rozwijania wartościowych, dialogowych relacji szkolnych. Treści 

monografii mogą być pomocne w budowaniu wśród wszystkich uczestników procesu edukacyjnego otwartości na 

zmiany, w dążeniach do nieustannego kreowania i współtworzenia nowych, znaczących dla procesu wychowania 

młodego pokolenia sytuacji edukacyjnych oraz w podejmowaniu krytycznej refleksji nad przebiegiem i rezul-

tatami dialogu w środowisku szkolnym, służącej nieustannemu jego doskonaleniu. 

 

 

 467. Szpiedzy Watykanu : tajne służby w Kościele / Ulrich Nersinger ; przekład 

Agnieszka Gadzała.- Kraków : Mando, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Szpiegostwo , Tajne organizacje , 

Wywiad , Watykan , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327.84  

Nowości:  2022-12 

 

 

Wielkie tajemnice. Aura skandalu. Materiał na dziesiątki filmów sensacyjnych. Wszystko to w jednej książce Wy-

daje się, że Dekalog zakazuje szpiegowania. Ale czy na pewno? W swojej długiej historii Stolica Apostolska była 

uwikłana w znacznie więcej działań agenturalnych i szpiegowskich niż wywiad brytyjski, a jej służby działały 

skuteczniej niż Agent 007. Vatileaks, pluskwy w Kaplicy Sykstyńskiej, niewyjaśnione zaginięcia i porwania… 

Watykan skrywa wiele mrocznych sekretów. Między służbami Kościoła i agentami światowych mocarstw trwa 

prawdziwa wojna cieni. W jej tle pojawiają się postacie takie jak: król Henryk VIII, kardynał Richelieu, Pius XII, 

a także Jan Paweł II. „Są przypadki, o których myśli się, że na wieki spoczęły w głębokim grobie, ale potem ktoś 

je ponownie odkopuje” – mawiał pewien rzymski prałat. Popularny watykanista Ulrich Nersinger bada zagadki,          

o które niejeden katolik bałby się zapytać. Odkrywa fascynujący i niepokojący wymiar kościelnego wywiadu. Czy 

Kod da Vinci mógł się wydarzyć? Prawda jest ciekawsza, niż sobie wyobrażamy.  

 

 

 468. Sztuka rysowania : natura / [koncepcja i redakcja: Verena Zemme ; 

tłumaczenie Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska].- Poznań : Publicat Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Natura , Rysowanie , Techniki rysunkowe , Poradnik , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-74 

Nowości:  2022-12 
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Natura - zwierzęta, rośliny i oczywiście krajobrazy należą do ulubionych motywów rysunkowych. Dzięki poradni-

kowi opartemu na bestsellerowych publikacjach Waltera Fostera zdobędziemy umiejętności odwzorowywania 

świata przyrody na papierze. Precyzyjne i przejrzyste instrukcje pomogą opanować niezbędne techniki i przepro-

wadzą przez wszystkie etapy rysowania. Krótki wstęp zapoznaje z podstawami rysunku, materiałami oraz ukazuje 

najważniejsze inspiracje. Dowiadujemy się, jak pracować w oparciu o wzory, na czym polega rysowanie z natury, 

jak najlepiej cieniować kształty oraz budować obraz. W obszernej części ćwiczeniowej można wybrać ulubiony 

motyw, np. „Spacer na wsi”, „Las i jego mieszkańcy” albo „Nad wodą i w górach”, i postępując zgodnie ze wska-

zówkami, „krok po kroku” zrealizować wszystkie detale kompozycji. Trudniejsze elementy zostały opatrzone do-

datkowymi wskazówkami, dzięki którym uporamy się np. z narysowaniem liści, wybranego zwierzęcia czy odda-

niem struktury wody, ale także z wyborem odpowiedniego fragmentu pejzażu czy właściwym ujęciem perspek-

tywy.  

 

 

 469. Szusss czyli Jak przeżyłem samego siebie / [Peter "Peru" Chrzanowski] ; 

przekład Jędrzej Jaxa-Rożen.- Warszawa : Wydawnictwo Annapurna, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrzanowski, Peter (1957- ) , Narciarstwo alpejskie , 

Narciarze , Paralotniarstwo , Paralotniarze , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

Autor z niezwykłą szczerością opowiada [...] o swoich burzliwych losach, gdy najpierw jako dziecko polskich 

emigrantów z trudem próbował dopasować się do życia w Kanadzie, a potem o rodzącej się w nim pasji do gór               

i narciarstwa ekstremalnego – sportu, który powstawał w latach 60. i 70. XX wieku. Był jednym z pierwszych 

propagatorów tej dyscypliny. Uprawianie jej wiązało się z licznymi, pełnymi przygód wyjazdami na terenie obu 

Ameryk. Chrzanowski w zabawny sposób przybliża unikalny światek ski bumów, czyli miłośników nart, którzy 

dla realizowania swej pasji poświęcili niemal wszystko. Możemy poznać ważniejsze postacie narciarskiej sceny            

w Ameryce i Europie, a także kulisy organizacji mistrzostw świata w narciarstwie ekstremalnym, rozgrywanych 

na alaskańskich stokach. Miłośnicy paralotniarstwa również znajdą tu coś dla siebie. Autor para się tą działal-

nością od ponad trzydziestu lat, odkąd na amerykańskim niebie pojawiły się pierwsze skrzydła. Odwiedza wiele 

ośrodków paralotniarskich w Ameryce Łacińskiej, opisując ich unikalną charakterystykę. Istotną częścią książki są 

opisy licznych wypadków, które przydarzyły się autorowi, bo zdobywał on doświadczenie, stosując bolesną meto-

dę prób i błędów. Dodaje to opisywanym wydarzeniom sporej dawki dramaturgii, bowiem nigdy nie wiemy, jak 

zakończy się teoretycznie niewinnie rozpoczynająca się przygoda. Wciągający obraz człowieka, który dla reali-

zacji swych celów jest gotów poświęcić wiele, a przynajmniej swoje zdrowie i życie osobiste. Spora dawka adre-

naliny gwarantowana! Książka bogato ilustrowana, zawierająca także szereg dodatkowych informacji, jak choćby 

kody QR, umożliwiające obejrzenie filmowych migawek czy całych filmów z wydarzeń wspominanych w tekście.  

 

 

 470. Szwajcaria : 36 tras trekkingowych / Ralf Gantzhorn, Stephan Hagenbusch, 

Bernd Jung ; tłuamczenie Piotr Wawrowski.- Gliwice : Bezdroża - Helion, 2022. 

(Trekking & Hiking) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpinizm , Turystyka górska , Szwajcaria , Przewodnik 

turystyczny , Przewodnik wspinaczkowy 

Sygnatura:  WG-913(4)  

Nowości:  2022-12 
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Szwajcaria? Brzmi jak synonim pięknych krajobrazów. Jak najlepiej doświadczyć tego piękna? Wędrując pieszo 

od schroniska do schroniska, przebywając całymi dniami z dala od cywilizacyjnego zgiełku i poznając kraj, który 

oferuje fantastyczne doznania. W niemal każdej dolinie i w każdym regionie bowiem znajdziemy małe i duże atra-

kcje, od smacznej tradycyjnej kuchni, przez język i styl architektoniczny, po niesamowite formacje górskie. Prze-

wodnik jest pomyślany tak, by dać podróżnikom jak najwięcej możliwości: od krótkich wypadów weekendowych, 

przez wielodniowe rodzinne wędrówki, po trasy trekkingowe, długością i charakterem bardziej przypominające te 

w Nepalu niż w Alpach. Punkt ciężkości jednak został położony na wędrówki, na które trzeba przeznaczyć około 

tygodnia. Znalazło się tu kilka wielodniowych tras, które z pewnością zajmują wysokie miejsca na liście życzeń 

każdego miłośnika trekkingu.  

 

 

 471. Ścieżki duszy : astrologia dla zrozumienia siebie i swoich bliskich / Agnieszka 

Maciąg.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astrologia , Samorealizacja , Samoświadomość , Poradnik 

duchowy 

Sygnatura:  WG-13 

Nowości:  2022-12 

 

 

Od wielu lat interesuję się psychologią oraz rozwojem osobistym i duchowym. Podczas procesu mojej głębokiej 

przemiany, który rozpoczął się w 2006 roku, trafiłam również na astrologię. Jako osoba racjonalna na początku 

byłam bardzo sceptyczna. Z biegiem czasu przekonałam się jednak, że astrologia daje wiele cennych wskazówek             

i wzbogaca życie, czyniąc je bardziej zrozumiałym, przejrzystym i piękniejszym. Astrologia pomogła mi lepiej 

poznać samą siebie, moich bliskich oraz otaczający nas świat. Astrologia to nie wyrocznia, ponieważ każdy z nas 

ma wolną wolę i może wybrać, jak zachowa się wobec sytuacji i wyzwań, które pojawiają się na ścieżce życia. 

Astrologia pomaga je zrozumieć, spojrzeć na nie z szerszej perspektywy i przepracować najważniejsze duchowe 

lekcje. W tej książce koncentruję się na znakach zodiaku, a także energii, która podczas danego miesiąca wpływa 

na każdego z nas: budzi nasz ukryty potencjał, ale również odkrywa nasze słabości. Kiedy wiemy, w jakim ener-

getycznym momencie się znajdujemy, znacznie łatwiej jest nam zrozumieć siebie oraz wyzwania, jakie przed 

nami stoją. Moją intencją jest, aby książka ta była dla Ciebie wsparciem w rozwoju, przemianie i zdobyciu więk-

szej samoświadomości. Pragnę, by pomogła Ci pokonać niezauważone wcześniej blokady i nauczyła Cię reago-

wać inaczej niż dotychczas. Życzę Ci przepięknego rozkwitu i wspaniałej energii.  Niech budzi się i rośnie Twoja 

mądrość i wewnętrzna moc. Dziękuję za to, że możemy razem podróżować. Z miłością, Agnieszka   

 

 

 472. Śladami sensu : jakie pytania stawia nam życie? / Alfried Längle ; przełożył 

Rafał Kowalski.- Warszawa : Imprint Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logoterapia , Sens życia , Wartość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.851 

Nowości:  2022-12 

 

Być człowiekiem - to stanąć przed pytaniem. Żyć - to dać odpowiedź.  Po co to wszystko? O co chodzi? Jaki to ma 

sens? Jaki sens ma moje życie? Czy jest mi dobrze ze sobą? Co mnie to wszystko obchodzi? Co jest dla mnie waż-

ne? O co pyta mnie życie? "Śladami sensu" to przekazana w formie krótkich rozważań esencja doświadczeń kilku-

dziesięciu lat pracy uznanego na całym świecie psychologa pracującego w nurcie ukierunkowanym na refleksję 

nad sensem. Nie jakimś "Wielkim Sensem Wszystkiego", ale aktualnym, konkretnym sensem konkretnego życia –  
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w tej chwili, w zaistniałych okolicznościach. Sensem rozumianym jako "najbardziej wartościowa możliwość w da-

nej sytuacji".   

 

 

 473. Św. Andrzej Bobola : bohater Chrystusowy / Józef Niżnik.- Kraków : 

Wydawnictwo Esprit, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andrzej Bobola (święty ; 1591-1657) , Jezuici , Cuda , 

Duchowieństwo katolickie , Duchowość katolicka , Kult świętych , Męczennicy i 

męczennice , Świadectwa wiary , Święci i błogosławieni , Wstawiennictwo świętych , 

Polska , Strachocina (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok) , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-27-36  

Nowości:  2022-12 

 

Ta książka nie jest podobna do innych, bo zazwyczaj o takich intymnych relacjach między duszą a Nadprzyro-

dzonością niechętnie publicznie się mówi. I najczęściej dopiero po śmierci widzących odkrywamy te niezwykłe 

wydarzenia ich życia, dowiadujemy się o nich. Tu mamy do czynienia z czymś przeciwnym, niejako z głośnym 

wołaniem: „Nie mam nic do ukrywania!”, więcej nawet: „Chcę, muszę się podzielić czymś, co sam nie wiedząc 

dlaczego, otrzymałem!”. Abp Józef Michalik Przez cztery kolejne lata, dokładnie o 2.10 w nocy ks. Józef Niżnik 

spotykał tajemniczą postać. Sparaliżowany strachem nie pytał, kim jest jego gość. Znacznie później usłyszał: 

„Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie”. Wiedział już, że to, co go spotkało, nie było 

przypadkowe. Od wielu lat ks. Niżnik dzieli się z wiernymi swoim duchowym doświadczeniem, rozwija kult św. 

Andrzeja i przypomina, dlaczego to on jest niezłomnym Patronem Polski, obrońcą naszych granic i orędownikiem 

pokoju. Czego dokładnie oczekuje od nas św. Andrzej Bobola? Jakie słowa przekazał, objawiając się ks. Niżni-

kowi? I co my, Polacy, możemy zrobić, żeby spełnić prośby kierowane do nas przez Świętego? Ta wyjątkowa 

książka, napisana przez proboszcza i kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, nie jest zwykłą 

biografią Świętego – jest wezwaniem do totalnego zawierzenia Bogu i oddania się w opiekę św. Andrzejowi 

Boboli. A przede wszystkim – odkrywa przed nami niezwykle ważne słowa, które święty Patron Polski kieruje do 

Polaków w czasie kryzysu w kraju i wojny tuż za naszą granicą.  

 

 

 474. Świadectwo pewnej dziewczyny / Ozdrowieniec.- Gdynia : Wydawnictwo 

Novae Res, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Kobieta , Leczenie , Osoby z depresją 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.9:616  

Nowości:  2022-12 

 

 

Osobista relacja z pokonywania depresji. Miłość, spełnienie zawodowe, spokojne codzienne życie w otoczeniu 

rodziny i przyjaciół - oto pragnienia Aurelii. Wszystko wydaje się być na dobrej drodze - dziewczyna kończy stu-

dia pedagogiczne i spotyka mężczyznę, z którym pragnie związać się na stałe. A jednak piętrzące się problemy 

powodują, że każdy kolejny dzień staje się coraz trudniejszy do zniesienia... Aurelia zaczyna dostrzegać, że zaszła 

w niej jakaś drastyczna zmiana, że nie ma w niej już dawnej radości i chęci do życia, a najmniejsza trudność urasta 

w jej oczach do rangi katastrofy... Co zmieni w życiu Aurelii słowo "depresja"? I czy wsparcie życzliwych ludzi 

wystarczy, by znalazła w sobie siłę do walki o własne szczęście?  
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 475. Świadectwo Zagłady : niemieckie obozy pracy przymusowej dla Żydów w 

Rozwadowie i Stalowej Woli / Roman Niwierski.- Stalowa Wola : Urząd Miasta 

Stalowej Woli, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozwadów (niemiecki obóz pracy) , Stalowa Wola (niemiecki 

obóz pracy) , Holokaust , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Okupacja 

niemiecka Polski (1939-1945) , Żydzi , Rozwadów (Stalowa Wola ; część miasta) , 

Stalowa Wola (woj. podkarpackie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

          Nowości:  2022-12 

 

Rozdz. I. U PROGU "OSTATECZNEGO ROZWIĄZANIA": Preludium Holokaustu ; Sytuacja ludności żydow-

skiej w Generalnej Guberni ; Niewolnicza praca. Rozdz. II. EKSTERMINACJA: Sztetl Rozwadowski ; Losy spo-

łeczności żydowskiej w Rozwadowie pod okupacją niemiecką ; "Ostateczne rozwiązanie" w Rozwadowie. Rozdz. 

III. OBOZY: Rozwadowski Judenarbeitslager na "Młodyniu" ; Zwangsarbeitslager w Stalowej Woli. Rozdz. IV. 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: Pamięć o sąsiadach ; Stalowowolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu. 

 

 

 476. Świadome maszyny : sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów / Susan 

Schneider ; przekład Joanna Bednarek.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuczna inteligencja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2022-12 

 

 

Gdy pierwsza maszyna oznajmi „jestem świadoma”, czy będziemy wiedzieli co zrobić? Wielu sądzi, że najwię-

kszym problemem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji (SI) jest możliwość utraty kontroli i scenariusz 

widowiskowej zagłady rodem z filmów sci-fi. Choć tych zagrożeń nie można ignorować, SI niesie też znacznie 

bardziej subtelne, lecz równie poważne niebezpieczeństwa, którym dotąd prawie nie poświęcano uwagi. Wbrew 

popularnej opinii, złożonej inteligencji wcale nie musi towarzyszyć świadomość - może się okazać, że nawet SI 

dorównująca zdolnościom człowiekowi nie posiada żadnego „życia wewnętrznego” i nie jest zdolna do subie-

ktywnego doświadczania świata. Czy będziemy potrafili odróżnić maszynę świadomą od maszyny jedynie inteli-

gentnej? Choć to niezwykle trudny problem, stawka jest ogromna, a konsekwencje pomyłki przerażające. Gdyby 

SI były świadome, nieuznanie ich praw i zmuszenie do służenia człowiekowi byłoby równoznaczne z niewol-

nictwem na bezprecedensową skalę. Z kolei jeśli przypiszemy świadomość maszynom, które w istocie jej nie 

posiadają, w przyszłości może się okazać, że kosmos wypełniają nasi postbiologiczni potomkowie - ale brak               

w nim świadomych istot. "Świadome maszyny" to mapa intelektualna, która pomaga rozeznać się w zawiłych 

dylematach na styku filozofii, kognitywistyki i badań nad sztuczną inteligencją. Autorka omawia metodologię 

testów na świadomość SI, które opracowała dla Instytutu Studiów Zaawansowanych w Princeton, oraz rozważa 

czy umysł to tylko program, który możemy modyfikować lub kopiować - jak również czy pozostaje on wtedy 

umysłem tej samej osoby. Książka konkretyzuje pytania, których dłużej nie możemy ignorować, i dobitnie uzmy-

sławia, że zanim wkroczymy w erę projektowania umysłów, musimy lepiej zrozumieć takie zjawiska jak świado-

mość, jaźń i tożsamość - gdyż dzięki rozwojowi technologii te pozornie abstrakcyjne problemy mogą stać się 

sprawą życia i śmierci.  
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 477. Świat bankowości / redakcja naukowa Małgorzata Zaleska.- Wydanie 1. 

zaktualizowane.- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Finanse , Ryzyko bankowe , Monografia , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-336.71  

Nowości:  2022-12 

 

 

Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz 

daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią 

blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dys-

kusjach o przyszłości rynków finansowych. Zmienność prawa i niespotykane dotychczas skomplikowanie banko-

wych regulacji prawnych też wpływają na uwarunkowania działalności bankowej, a ponadto nie ułatwiają zapre-

zentowania świata bankowości w sposób przystępny i rzetelny zarazem. Współautorzy książki obserwują i anali-

zują współczesny świat bankowości nie tylko przez pryzmat swojej pracy naukowej i dydaktycznej w Instytucie 

Bankowości SGH, ale także przez pryzmat swoich doświadczeń wyniesionych z pracy w radach nadzorczych, 

zarządach oraz na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych instytucjach sieci bezpieczeństwa oraz           

w innych podmiotach rynku finansowego. Doświadczenia zdobyte m.in. w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie 

Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na Giełdzie Papierów Wartościowych               

w Warszawie oraz w poszczególnych bankach działających na polskim rynku pozwoliły współautorom wzbogacić 

teoretyczne rozważania o aspekty praktyczne. 

 

 

 478. Światło i zaczyn : odnowa Kościoła, której muszą dokonać wierni / Joseph E. 

Strickland ; przełożyła Aleksandra Brożek-Sala.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Katolicka nauka społeczna , Kryzys , 

Laikat , Postawy , Reforma , Esej 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

Kto uratuje Kościół? Nie biskupi, nie kapłani i nie zakonnicy. To zadanie należy do was, ludu wiernego! Po to 

macie rozum, oczy i uszy, by ocalić Kościół. Do was należy dopilnowanie, by księża zachowywali się jak księża, 

biskupi jak biskupi i zakonnicy, jak przystało zakonnikom! abp Fulton J. Sheen, przemówienie do Rycerzy Kolu-

mba, 1972 r. Biskup Joseph E. Strickland jest dziś jednym z najodważniejszych przywódców Kościoła w Stanach 

Zjednoczonych. Wykorzystuje wszelkie sposoby, także media społecznościowe, by dotrzeć do innych ze słowem 

Chrystusa. W swojej książce pokazuje, że odnowa Kościoła w ateizującym się świecie musi rozpocząć się od 

wiernych, którzy poważnie podchodzą do wiary, nie boją się do niej przyznawać i są gotowi ponieść ofiarę za 

głoszenie tego, co uważają za prawdę. Tacy ludzie staną się światłem i zaczynem dla świata.  
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 479. Świerczewski : śmierć i kult bożyszcza komunizmu / Krzysztof Potaczała.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świerczewski, Karol (1897-1947) , Armia Czerwona , Wojsko 

Polskie (1944- ) , Dekomunizacja , Generałowie , Legendy i podania , Polityka 

historyczna , PRL , Pomniki , Upamiętnianie , Wychowanie socjalistyczne , 

Bieszczady (góry) , Jabłonki (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Baligród) , Polska , 

Reportaż 

         Sygnatura:  WG-94(438).083 

         Nowości:  2022-12 

 

Przez ponad 60 lat do niewielkich Jabłonek w Bieszczadach "pielgrzymowało" tysiące Polaków. Oddawali hołd 

poległemu tutaj generałowi Karolowi Świerczewskiemu "Walterowi", postaci wykreowanej przez władzę ludową 

na superbohatera i komunistycznego świętego. Jego imię nadawano ulicom, szkołom i zakładom przemysłowym, 

widniało na sztandarach wojskowych i harcerskich. Twarz Świerczewskiego zdobiła znaczki pocztowe, monety               

i pięćdziesięciozłotowy banknot. Przed wystawionym generałowi pomnikiem składano przysięgi na wierność 

ojczyźnie, osądzano zmyślonych wrogów i śpiewano nie tylko patriotyczne pieśni. Dlaczego nieprzebrane rzesze 

wielbiły "Waltera", choć pewna część wiedziała o ciążących na nim zbrodniach? W pasjonującym reportażu autor 

odkrywa kulisy śmierci i kultu Świerczewskiego - bożyszcza PRL-u, alkoholika, kobieciarza, nieobliczalnego do-

wódcy i agenta sowieckiego wywiadu.  

 

 

 480. Święte rośliny : uzdrawiająca moc tradycyjnej amazońskiej medycyny roślinnej 

/ Joseph Tafur ; [polish translation by Maciej Lorenc].- Białystok : Illuminatio, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tafur, Joseph , Ayahuasca (napój) , Lekarze , Medycyna 

niekonwencjonalna , Rośliny lekarskie , Substancje halucynogenne , Szamanizm , 

Ziołolecznictwo , Amazonia , Peru , Pamiętniki i wspomnienia , Przewodnik 

tematyczny 

Sygnatura:  WG-615  

Nowości:  2022-12 

 

Jakie niezwykłe możliwości daje połączenie ciała i umysłu? Na ile możliwa jest kombinacja zachodniej medycyny 

z wierzeniami starożytnej ludności i substancjami psychodelicznymi? Które rośliny są naszymi sojusznikami 

duchowymi i jakie jest ich działanie? Książka Święte rośliny to fascynująca opowieść lekarza o eksploracji świata 

szamanizmu, ayahuasce i doświadczeniach duchowych oraz o ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Doktor Joseph Tafur dzieli się w niej zdumiewającymi historiami - mistycznymi, metafizycznymi - osób, które 

zażywały ayahuaskę i stosowały tradycyjną amazońską medycynę roślinną.  

 

 

 481. Tablet dla seniorów / Agnieszka Serafinowicz.- Warszawa : Edgard, 2015. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tablet , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.3  

Nowości:  2022-12 
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Korzystaj z internetu, prowadź wideorozmowy i oglądaj filmy, gdziekolwiek jesteś! Tablet to urządzenie znacznie 

prostsze w obsłudze od komputera stacjonarnego i laptopa. Korzystanie z tabletu jest intuicyjne i nie wymaga od 

użytkownika żadnej wiedzy dotyczącej sprzętu, umożliwia zaś szybki i wygodny dostęp do wielu jego funkcji oraz 

różnorodnych aplikacji, m.in. map, nawigacji i komunikatorów. Dzięki poręcznemu formatowi można zabrać go 

wszędzie, także w podróż. Wykorzystuj tablet, aby rozmawiać z bliskimi, oglądać filmy oraz swobodnie poruszać 

się w internecie! 

 

 

 482. Tajemnice przodków : ukryty przekaz rodzinny / Anne Ancelin Schützenberger 

; przekład Blanka Łyszkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Virgo, 2016. 

(Zrozumieć Świat na Nowo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziedziczność , Rodzina , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

 

Przewodnik wybitnej psycholożki, nieoceniona pomoc dla psychoterapeutów i wszystkich, którzy chcą pracować 

nad polepszeniem relacji we własnej rodzinie. Przyda się też osobom chorym, które w głębi duszy czują, że 

zachorowanie na konkretną chorobę nie jest przypadkowe, lecz kryją się za nim jakieś ważne powody. Dzięki tej 

książce odkryjesz, dlaczego kolejna osoba w rodzinie zapada na określoną chorobę lub ma wypadek, zupełnie jak 

kiedyś dziadek, ciotka czy wujek. Dowiesz się, jakie ukryte powody mają wpływ na decyzje wyboru partnera czy 

wykonywanego zawodu. Nauczysz się rysować swoje drzewo genealogiczne i zobaczysz co jest w rodzinie ukryte.  

 

 

 483. Taniec szpaków : cuda systemów złożonych / Giorgio Parisi ; przy współpracy 

Anny Parisi ; przełożyła Elżbieta Derelkowska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizyka matematyczna , Fizyka statystyczna , Fizyka 

teoretyczna , Mechanika , Modele matematyczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53  

Nowości:  2022-12 

 

Ta książka to podróż do genialnego umysłu fizyka, który szukał reguł złożonych systemów, bo te proste zawsze 

wydawały mu się trochę zbyt nudne… Niezwykle klarownie i precyzyjnie przeprowadzony wywód na temat 

systemów złożonych, reguł ich działania i znaczenia w dzisiejszym świecie. Autor, wychodząc od matematycznej 

analizy mechaniki poruszania się stada ptaków, prowadzi nas przez różne działy fizyki teoretycznej od cząstek 

elementarnych, przez zjawiska zbiorowe, systemy złożone i wiele innych. Przejrzystość wywodu uzupełnia 

odniesienie do kontekstu historycznego i zrelacjonowanie rozwoju idei leżących u podstaw każdego z zagadnień, 

ze szczególnym uwzględnieniem procesu twórczego, dzięki czemu skomplikowane problemy jawią się w sposób 

niezwykle przystępny i zrozumiały nawet dla czytelników gorzej obeznanych z najnowszymi dokonaniami z za-

kresu fizyki i nauk ścisłych.  
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 484. TECH. : krytyka rozwoju środowiska technologicznego / Jan Białek.- Wydanie 

2.- Warszawa : Wydawnictwo Garda, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Futurologia , Technika , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-62 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Tematem książki „TECH. Krytyka Środowiska Technologicznego.” jest problematyka wdrażania do 2040 roku 

nowych technologii i powstającego w związku z tym ewolucyjnego środowiska technologicznego oraz proble-

matyka mechanizacji człowieka i środowiska naturalnego. Współczesna ekspansja technik doprowadziła do wyt-

worzenia nowego technologicznego środowiska, które jest coraz bardziej dynamiczne, ekspansywne i staje się               

w coraz większym stopniu realnym środowiskiem i kontekstem życia człowieka. Środowisko to wchłania przes-

trzeń środowiska naturalnego, by na przestrzeni kolejnych dwóch dekad poprzez techniki informatyczne, robotykę 

i biotechnologię wytworzyć własne, syntetyczne formy życia, zagrażające ludzkiej cywilizacji. Zrozumienie tej 

problematyki jest niezwykle istotne, ponieważ najbliższe dekady ekspansji środowiska technicznego wytworzą 

kontekst życia na Ziemi, który bezpowrotnie zmieni człowieka i całe środowisko naturalne. Środowisko techni-

czne przejmie przestrzeń środowiska naturalnego i żyjącego w nim człowieka prowadząc do dramatycznych zmian 

racjonalizacji, standaryzacji i następnie mechanizacji całego świata.  

 

 

 485. Techniki obrony ceny : jak sprzedawać skutecznie bez obniżania ceny / Roman 

Kawszyn, Adam Szaran.- Wydanie uaktualnione i rozszerzone.- Warszawa: MT 

Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ceny , Obsługa klienta , Techniki sprzedaży , Poradnik 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2022-12 

 

 

Techniki obrony ceny, czyli wstęp do wstępu ; Wstęp, czyli o tym, dlaczego sprzedajesz ; Badanie potrzeb, czyli 

początek obrony ceny ; Prezentacja oferty i jej wpływ na postrzeganie i obronę ceny ; Opinia klienta i jej brak ; Za 

drogo! czyli czas na racjonalizację ; Straszą konkurencją? To się nie bój ; Finalizacja ; Zakończenie, czyli rozwijaj 

się!  „Za drogo”, „Cena jest za wysoka”, „Wy to już zupełnie powariowaliście z tymi cenami” – to słowa, których 

handlowcy boją się chyba najbardziej. Jak zareagujesz? Będziesz kłócił się z klientem, mówiąc: „Proszę spojrzeć 

na jakość”, czy od razu udzielisz rabatu? Żaden z tych ruchów nie jest najlepszy. A co powinieneś zrobić? Obronić 

cenę! Tradycyjnie etap obrony ceny pojmuje się jako moment obiekcji, w którym klient mówi do sprzedającego: 

„Ta cena jest za wysoka. Czy możemy coś z nią jeszcze zrobić?” lub też wprost: „To dla nas za drogo”. Jednak 

rzeczywista obrona ceny jest wpisana w cały proces sprzedaży. Na etapie badania potrzeb sprytny klient stara się 

wywrzeć wpływ na handlowca i na pytanie: „Co jest dla pana ważne?” odpowiada „cena”. Na etapie prezentacji 

oferty znów niepozornie, ale w sposób skuteczny handlowiec może obronić cenę. Jeśli umie wywołać pragnienie 

posiadania czy współpracy – schodzi ona na dalszy plan. Traci swoją ważność. Lecz jakich konkretnych technik 

użyć, aby obronić cenę i by klient przystał na naszą propozycję? Znajdziecie je w niniejszej książce. To już drugie 

- uaktualnione i rozszerzone - wydanie Technik obrony ceny, które zawiera dużo nowego, skutecznego materiału. 

Roman Kawszyn i Adam Szaran porządkują w niej sprzedaż w taki sposób, by czytelnik widział, co się składa na 

obronę ceny, jak owa obrona przebiega i jak konkretnie tego dokonać. Prezentują też propozycje technik na każdy 

z etapów sprzedaży. Konkrety, schematy odpowiedzi, algorytmy lingwistyczne – to wszystko znajdziesz w tej 

książce, i dzięki nim będziesz wiedzieć jak właściwe reagować, gdy klient neguje cenę.  
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 486. Techniki zapamiętywania / Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral.- Warszawa : 

Edgard, 2013. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mnemotechnika , Uczenie się , Pamięć , Zapominanie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

Co zrobić, by nie zapomnieć wiadomości na egzaminie? W jaki sposób utrwalać informacje, którymi chcesz błys-

nąć na spotkaniu w pracy? Jak skutecznie zapamiętać słówka poznawanego języka? Co zrobić, by pamiętać PIN? 

Ta książka udzieli ci odpowiedzi! To wyjątkowy poradnik napisany przez trenerów i sportowców pamięci, odno-

szących sukcesy na mistrzostwach w kraju i za granicą. Opisuje poszczególne mnemotechniki oraz prezentuje na 

wielu przykładach, jak wykorzystać je w praktyce. Pokazuje, jak rozwijać wyobraźnię i kreatywność oraz jak 

twórczo używać ich w procesie zapamiętywania. Daje narzędzia umożliwiające każdemu stworzenie własnego 

systemu pamięciowego. Trenuj z mistrzami pamięci i dowiedz się, ile korzyści przyniesie ci poznanie ich technik 

zapamiętywania!  

 

 

 487. Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski / 

redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska.- Warszawa : Difin, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NATO , Aneksja Krymu (2014) , Bezpieczeństwo 

międzynarodowe , Polityka zagraniczna , Wojna hybrydowa , Arabia Saudyjska , 

Białoruś , Europa Środkowo-Wschodnia , Kanada , Niemcy , Polska , Rosja , Stany 

Zjednoczone (USA) , Syria , Ukraina , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2022-12 

 

Monografia prezentuje współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w odniesieniu do zagrożeń, 

które są kreowane przez Federację Rosyjską. Wyjaśnia wybrane problemy zarówno teorii, jak i praktyki kształ-

towania bezpieczeństwa, które zdeterminowane są agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej. Monografia 

adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką środowiska bezpieczeństwa między-

narodowego. Może być też w kręgu zainteresowania osób parających się oddziaływaniem Federacji Rosyjskiej na 

arenie międzynarodowej oraz zagrożeniami i ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa globalnego, regionalnego             

i lokalnego. Może stanowić źródło wiedzy dla podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa 

narodowego, odpowiedzialnych za pozyskiwanie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom, a także szerokiego 

środowiska naukowego związanego z dyscyplinami nauk o bezpieczeństwie i polityce. 

 

 488. Terapia afazji : ćwiczenia aktualizacji wyrazów / Krystian Manicki.- Warszawa 

: Difin, 2022. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afazja , Chorzy z afazją , Terapia logopedyczna , Zaburzenia 

mowy , Ćwiczenia logopedyczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-376  

Nowości:  2022-12 
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Publikacja będzie służyć wsparciem dla dorosłych osób z afazją na niełatwej drodze do odzyskania utraconej 

sprawności językowej. Zaburzenia afatyczne mogą pojawić się między innymi po przebytym udarze mózgu czy 

urazie głowy, występują więc stosunkowo często. Chorzy z afazją wymagają intensywnej, nierzadko wielomie-

sięcznej, rehabilitacji logopedycznej. Autor – logopeda pracujący na co dzień z pacjentami z afazją – zdaje sobie 

sprawę, jak ważną rolę w tym procesie odgrywa dobór odpowiedniego materiału ćwiczeniowego. Problemy                 

z aktualizacją wyrazów należą do najpoważniejszych trudności, z którymi mierzą się osoby z afazją, dlatego 

niezwykle istotne jest, by powstawały różnorodne pomoce terapeutyczne, wychodzące naprzeciw potrzebom pa-

cjentów i terapeutów.  Książka składa się z części teoretycznej i zestawu ćwiczeń.  

 

 

 489. Terapia zajęciowa : gry i zabawy w pracy z seniorami / Małgorzata Kospin.- 

Łódź : [KML Łukasz Kospin], 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy , Osoby w wieku starszym , Psychoterapia , 

Techniki relaksacyjne , Terapia zajęciowa , Scenariusz zajęć 

Sygnatura:  WG-615.851  

Nowości:  2022-12 

 

 

Jeśli nie masz pomysłu na to co zrobić z podopiecznym. Jeśli nie masz czasu, szukać nowych pomysłów na 

zorganizowanie zajęć. Jeśli chcesz, zaktywizować swoich podopiecznych nie zależnie od tego w jakiej kondycji 

psychicznej są. Jeśli chcesz, ciekawie i nowocześnie prowadzić zajęcia terapeutyczne. Zachęcam Cię do kupienia 

tej książki w której znajdziesz: ponad 120 mini scenariuszy terapeutycznych, zagadki słowne, zadania rozwijające 

myślenie, ćwiczenia indywidualne i grupowe, ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne, ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia 

pobudzające kreatywność, ćwiczenia nie wymagające dużego nakładu finansowego. Pomoże ci to ciekawie i no-

wocześnie przeprowadzić zajęcia terapeutyczne w twojej placówce. Polecam Małgorzata Kospin  

 

 

 490. Terremoto / Jarosław Mikołajewski.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody na 

Istnienie - Fundacja Instytut Reportażu, 2017. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trzęsienie ziemi , Norcia (Włochy) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-502/504  

Nowości:  2022-12 

 

 

Trzęsienie ziemi jest dla Włochów kataklizmem znacznie częstszym i bardziej złowrogim niż dla Polaków po-

wódź. Trzęsienia, które nawiedziły w drugiej połowie zeszłego roku Umbrię, Marche i, w mniejszym stopniu, 

Toskanię i Lacjum, dotknęły samego serca Włoch i Europy. Do rangi symbolu urósł widok zburzonej Nursji – 

ojczyzny św. Benedykta i św. Scholastyki. Zwłaszcza bazylika, po której pozostała tylko frontowa ściana. I widok 

ludzi modlących się na placu, klęczących jak przed widmem odchodzącego świata, zwiastunem Apokalipsy. Ale 

kataklizm wyzwala również braterstwo. Nie tylko ludzi. Również ludzi i zapomnianego Boga. Ludzi i zwierząt. 

Ludzi i ich dziedziczonego pejzażu.  
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 491. Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na 

WTC i Pentagon / redakcja naukowa Jarosław Stelmach.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone (2001) , 

Bezpieczeństwo międzynarodowe , Bezpieczeństwo narodowe , Terroryzm , 

Zwalczanie , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(73)  

Nowości:  2022-12 

 

W tym roku obchodzona jest 20. rocznica tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jest to też okazja do 

tego, by w hołdzie ofiarom terroryzmu, podjąć refleksję nad czasem, który upłynął od zamachów na WTC i Penta-

gon. Te dwie dekady zwalczania zjawiska przyniosły wiele zmian w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, 

narodowego i personalnego. Stały się także impulsem do zainicjowania dyskusji naukowej i eksperckiej nad 

ewoluującym środowiskiem bezpieczeństwa antyterrorystycznego na świecie, w Europie oraz w Polsce. Na 

łamach niniejszej monografii podjęto wysiłek opisania wspomnień, opinii oraz prognoz dotyczących zagrożenia 

terroryzmem wybranych autorytetów naukowych i eksperckich z obszaru dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. 

Książka jest wyrazem pamięci i szacunku oddanego śp. Krzysztofowi Liedelowi, który przez te dwadzieścia rocz-

nicowych lat walczył z terroryzmem w wymiarze służbowym, eksperckim oraz naukowym.  

 

 

 492. To proste : bez wysiłku rób to, co ważne / Greg McKeown ; przekład: Michał 

Lipa ; ilustracje: Greg McKeown, Denisse Leon.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

(Rozwój Osobisty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyscyplina pracy , Praca , Przyjemność , Techniki 

samopomocy , Wypalenie zawodowe , Zmęczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-12 

 

Autor światowego bestsellera "Esencjalista" przedstawia inspirujący poradnik osiągania celów i pokazuje, jak 

możemy ułatwić sobie wykonywanie właściwych zadań. Wszystko zaczyna się od prostej zasady: NIE WSZYS-

TKO MUSI BYĆ TAK TRUDNE. Czy zdarza ci się mieć poczucie, że: biegniesz coraz szybciej, ale nie zbliżasz 

się do swoich celów? chcesz dać z siebie więcej, ale brakuje ci energii? stoisz na krawędzi wypalenia? wszystko 

jest o wiele trudniejsze, niż powinno być? Ludzie, którym nieobce są takie odczucia, zwykle są zdyscyplinowani            

i skoncentrowani. Zaangażowani i zmotywowani. Mimo to są też skrajnie wyczerpani. W rezultacie często pracują 

dwa razy ciężej niż kiedyś, osiągając zaledwie połowę niegdysiejszych rezultatów. Jest jednak inny sposób. 

Zamiast wkładać we wszystko coraz więcej wysiłku, można pójść drogą sprytu i szukać możliwości, które są 

bardzo wartościowe, skuteczne i proste jednocześnie. By nam to ułatwić, Greg McKeown napisał niniejszą książkę 

pokazującą, że życie nie musi być takie trudne i skomplikowane, jakim próbujemy je uczynić. Zawarł w niej 

gotowe do wykorzystania rady pozwalające osiągnąć pożądane wyniki bez narażania się na wypalenie. Czytając 

"To proste", dowiesz się m.in., jak: przekształcić żmudne zadania w przyjemne rytuały, wyznaczyć sobie tempo 

możliwe do utrzymania na dłuższą metę zamiast robić wszystko w pędzie, upraszczać procesy poprzez usuwanie 

niepotrzebnych kroków, dokonywać jednorazowych wyborów eliminujących konieczność podejmowania wielu 

decyzji w przyszłości, zapobiegać frustracji poprzez rozwiązywanie problemów, zanim się pojawią, ułatwić sobie 

utrzymywanie relacji i zarządzanie nimi i znacznie więcej.  
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 493. Tolkien : człowiek, który stworzył Śródziemie / Jesse Xander ; tłumaczenie 

Arkadiusz Romanek.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tolkien, J. R. R. (1892-1973) , Fantasy , Literatura angielska 

, Pisarze angielscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(091)  

Nowości:  2022-12 

 

Wydaje ci się, że świat Śródziemia znasz od podszewki? Ekscytuje cię mroczny Mordor? Ciekawi słoneczne 

Shire? Poznaj historię życia mistrza literatury fantastycznej, zanurz się w stworzonym przez niego uniwersum                

i odnajdź korzenie zła. Wyrusz w biograficzną podróż po życiu pisarza – od lat jego dzieciństwa w Wolnym Pań-

stwie Orania, przez nauczanie domowe, aż po strzeliste wieże Oksfordu i płomienny romans u progu krwawej 

wojny. Przeżyj spektakularny sukces naukowy Tolkiena i zobacz, jak powstawał świat, który do dziś porusza serca 

czytelników. "Tolkien. Człowiek, który stworzył Śródziemie" - ksiażka Xandera. Triumfy i tragedie, szalona mi-

łość, ważne przyjaźnie, miejsca – te bliskie i te egzotyczne. Nieoczekiwane inspiracje i żmudne, wieloletnie bada-

nia. Wszystko to ukształtowało świat znany milionom ludzi z „Hobbita” i „Władcy Pierścieni”. Poznaj życie Tol-

kiena – pisarza genialnego. Czytaj wnikliwie, ale uważaj, by nie dostrzegło cię czujne oko Saurona.  

 

 

 494. Transformacja : Mazowiecki, Magdalenka, Czempiński, Petelicki, WSI, 

Komorowski, "Afera Marszałkowa", Tusk / Sławomir Cenckiewicz.- Dziekanów 

Leśny : Wydawnictwo LTW, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka wewnętrzna , Służba bezpieczeństwa , Tajni 

współpracownicy służb specjalnych , Polska , Antologia , Publicystyka polityczna 

Sygnatura:  WG-323(438)  

Nowości:  2022-12 

 

Drugi tom „trylogii” Sławomira Cenckiewicza. Kiszczak, Czempiński, Petelicki, Michnik, Iwulski, Jaruzelski, Ga-

wor, Mazowiecki, Lichocki, Komorowski, Tobiasz, Kuroń, Dukaczewski, Sienkiewicz, Tusk… A także nielega-

łowie, porywanie dzieci przez służby PRL, spisek w Magdalence, lustracja Trybunału Konstytucyjnego, prze-

werbowanie SB do CIA, FOZZ, WSI, UOP, „afera marszałkowa”, przejmowanie spadków, bezpieka w urzędzie 

Miasta st. Warszawy, genderyzm historyczny… Anatolij Golicyn o polskiej transformacji: „To logiczne, że nowy 

polski niekomunistyczny premier zasugerował, że wojska radzieckie powinny pozostać w Polsce, aby chronić 

komunikację sowiecką ze swoimi wojskami w Niemczech. To logiczne, że Lech Wałęsa powinien był zade-

klarować, że chce jako prezydent Polski lub nawet jako potencjalny kandydat na tak wysoki urząd zadeklarować: 

„chcemy konstruktywnie współpracować z komunistami”.  

 

 

495. Traumatologia narządu ruchu. T. 1 / pod redakcją Donata Tylmana, Artura 

Dziaka ; autorzy Stanisław Czymy [i 22 innych].- Wydanie 2. - 5. dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia urazowa , Narząd ruchu , Ortopedia , Rany , Urazy 

, Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 
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W tomie I przedstawiono zasady leczenia uszkodzeń narządu ruchu, leczenie złamań powikłanych i patologicz-

nych, amputacje i wyłuszczenia, urazy i uszkodzenia naczyń i nerwów, stany zapalne kości i stawów, zaburzenia 

wzrostu kości, zrosty i zesztywnienia pourazowe, przeszczepianie tkanek i plastyka stawów oraz rehabilitacja               

i zasady orzecznictwa. 

 

 

496. Traumatologia narządu ruchu. T. 2 / pod redakcją Donata Tylmana, Artura 

Dziaka ; autorzy Jerzy Chomicz [i 16 innych].- Wydanie 2. - 5. dodruk.- Warszawa : 

Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia urazowa , Narząd ruchu , Ortopedia , Urazy , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 

 

W tomie II szczegółowo omówiono przypadki urazów, sposoby leczenia poszczególnych obrażeń i ich powikłań 

oraz postępowanie operacyjne. 

 

 

 497. Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa : jak uleczyć ukryte rany z 

przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu 

dorosłym / Glenn R. Schiraldi ; przekład Sylwia Pikiel.- Wydanie pierwsze w 

języku polskim.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , Dzieciństwo , 

Negatywne doświadczenia dziecięce (ACEs) , Radzenie sobie ze stresem , 

Rezyliencja , Techniki samopomocy , Trauma , Wizualizacja (psychologia) , 

Wpływ na zdrowie , Zdrowie psychiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

    Nowości:  2022-12 

 

Skuteczne strategie radzenia sobie z niską samooceną, wstydem, przygnębieniem, depresją, lękiem, traumą emo-

cjonalną i innymi długofalowymi skutkami toksycznego stresu z okresu dzieciństwa Toksyczny stres związany          

z negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa – przemocą fizyczną, emocjonalną lub seksualną, zaniedbaniem, 

porzuceniem czy innymi problemami rodzinnymi – oddziałuje na całe nasze dorosłe życie, a nawet na życie 

naszych dzieci. Jeśli nie zostanie przepracowany, zmienia mózg, funkcjonowanie organizmu i to, jak postrzegamy 

samych siebie. Może skutkować różnorodnymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, takimi jak choroby 

autoimmunologiczne, zaburzenia lękowe i depresyjne czy zaburzenie stresowe pourazowe. Być może, tak jak 

wiele osób z podobnie bolesną historią, masz poczucie, że tkwisz w martwym punkcie, i nie wiesz, jak dalej 

pokierować swoim życiem. Od czego więc zacząć proces leczenia ran powstałych w wyniku traum z okresu 

dzieciństwa? Glenn Schiraldi, światowej sławy ekspert w zakresie traumy i rezyliencji, przedstawia praktyczne, 

zweryfikowane w badaniach naukowych metody, które pozwolą ci wydobyć się z zaklętego kręgu cierpienia i bra-

ku satysfakcji z życia, rozwinąć wewnętrzną siłę potrzebną do sprostania codziennym wyzwaniom oraz żyć tak, 

jak pragniesz. W tej książce znajdziesz narzędzia i techniki oparte na najnowszych odkryciach z dziedziny neuro-

nauki, leczenia traumy i zaburzeń przywiązania. Dzięki nim poradzisz sobie z przytłaczającymi emocjami i bole-

snymi wspomnieniami, a także zmienisz sposób, w jaki twój mózg reaguje na stres. Negatywne doświadczenia               

z dzieciństwa nie muszą determinować twojej przyszłości. Stosując się do wskazówek autora i wykonując 

zaproponowane przez niego ćwiczenia, dokonasz fundamentalnych zmian w  swoim  życiu,  zastępując  cierpienie, 

https://pzwl.pl/tag/urazy,t,762104
https://pzwl.pl/tag/kosci,t,13474230
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niską samoocenę, poczucie winy i wstyd troską o siebie, poczuciem wewnętrznego bezpieczeństwa i radością                

z bycia sobą. 

 

 

 498. Trening umysłu dla seniorów / Natalia Minge, Krzysztof Minge.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Edgard, 2016. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Osoby w wieku starszym , Pamięć , 

Radzenie sobie ze stresem , Starość , Starzenie się , Trening umysłu , Zdrowe 

odżywianie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Poradnik prezentuje rozmaite formy treningu, które ćwiczą pamięć i koncentrację, angażują zmysły podczas wy-

konywania codziennych czynności oraz pobudzają twórcze myślenie. Dzięki ćwiczeniom zaproponowanym                

w książce nabywanie nowych umiejętności będzie przychodzić ci z łatwością. Nauczysz się dostrzegać jaśniejszą 

stronę życia i skuteczniej radzić sobie ze stresem. Wypracujesz nawyki uprawiania sportu, zdrowego odżywiania 

się i regularnej gimnastyki mózgu, które pozwolą utrzymać ciało i umysł w doskonałej kondycji mimo upływu lat.  

 

 

 499. Trochę szczęścia : dziesięć lat łagru i zesłania 1945-1955 / Tadeusz Bukowy ; 

[wybór Anna Richter].- Warszawa : Ośrodek Karta, 2022. 

(Świadectwa. Polska XX Wiek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bukowy, Tadeusz (1929- ) , Deportacje obywateli polskich w 

głąb ZSRR (1944-1956) , Łagry (ZSRR) , Polacy za granicą , Sybiracy , Więźniowie 

obozów , Zesłańcy , Kazachstan , Polska , Syberia (Rosja) , ZSRR , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-12 

 

Tadeusz Bukowy, aresztowany przez Sowietów jako szesnastolatek, przechodzi przez kolejne więzienia, kolonię 

karną dla niepełnoletnich, obozy pracy na Uralu i w Kazachstanie, przymusowe osiedlenia w Kraju Krasnojar-

skim. W swoich wspomnieniach pokazuje bezwzględny system sowieckich represji i wyniszczającej pracy, trudną 

codzienność oraz specyficzne stosunki społeczne panujące w więzieniach i obozach. Mimo okrutnego losu, który 

go spotkał, przez całą dziesięcioletnią tułaczkę w Związku Radzieckim zachował optymizm i wiarę w ludzi.  

 

 

 500. Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej Pokolenia Z / Agata 

Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas wolny od pracy ucznia , Młodzież , Pokolenie Z , 

Turystyka , Polska , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-338.48  

Nowości:  2022-12 
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Integralną częścią życia każdego człowieka jest czas wolny. Jest on niezbędny do wypoczynku, relaksu, odrea-

gowania stresów, aby organizm mógł wydajnie funkcjonować. W tym kontekście nie da się zaprzeczyć, że czas 

wolny pełni pozytywną rolę w życiu jednostki. Sposób wykorzystania czasu wolnego jest zjawiskiem podlega-

jącym ciągłym zmianom m.in. pod wpływem zmian społecznych, rozwijającej się technologii czy większej dostę-

pności do różnych form aktywności, w tym turystyki za sprawą wielu udogodnień, jak np. łatwego transportu (ta-

nie linie lotnicze) czy łatwego zakwaterowania (poprzez zjawisko współdzielenia). Przedmiotem badań w niniej-

szej monografii są formy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z. 

 

 

 501. Turystyka zakupowa w miastach / Beata Paliś.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing terytorialny , Miasta , Produkt turystyczny , 

Turystyka miejska , Turystyka zakupowa , Zakupy , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-338.48  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Monografia przedstawia specyfikę segmentu turystyki zakupowej w miastach, identyfikację i charakterystykę de-

terminant jej rozwoju. Wskazano w niej szczególną rolę marketingu terytorialnego jako narzędzia w kreowaniu 

rozwoju turystyki zakupowej w miastach. Omówiono zagadnienia odnoszące się do teorii miast i funkcje handlo-

we miasta. Zaprezentowano czynniki atrakcyjności miejsc zakupowych, destynacje i miejsca koncentracji tury-

stów zakupowych oraz kupowane przez nich produkty, źródła informacji o miejscach zakupowych oraz prefero-

wane środki transportu w podróżach zakupowych, nawiązując do komponentów obszarowego produktu turysty-

cznego. Na podstawie analizy działań miejskich destynacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki zakupowej 

przedstawiono rekomendacje dotyczące planowania rozwoju turystyki zakupowej w miastach. 

 

 

 502. Ucieczka od bezradności / Tomasz Stawiszyński.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezradność , Kultura , Odpowiedzialność , Problemy 

społeczne , Przemoc , Smutek , Społeczeństwo , Śmierć , Esej 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-12 

 

 

CZEGO OBAWIA SIĘ WSPÓŁCZESNA KULTURA? JAKIE TEMATY WYPIERA? I JAK MOŻEMY PORA-

DZIĆ SOBIE W ŚWIECIE, W KTÓRYM NIE MA MIEJSCA NA BEZRADNOŚĆ? Tomasz Stawiszyński nie 

boi się ani trudnych tematów, ani myślenia przewrotnego, idącego w poprzek utartych schematów. Z zacięciem 

badacza odrzucającego łatwe i oczywiste rozwiązania bierze na warsztat wszystko to, co w kulturze wyparte, 

czego się boimy, o czym wolimy zapomnieć, a co – paradoksalnie – jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. 

Śmierć, żałoba, smutek, bo o nich między innymi mowa, to tematy, od których społeczeństwo późnego kapita-

lizmu odwraca wzrok. Stara się je ukryć, zdeprecjonować, sprowadzić do patologii wymagającej farmakologicznej 

albo terapeutycznej interwencji. W zamian oferuje nam iluzję wspólnoty zbudowanej w bańce social mediów, 

opartej na ideologiach wzmagających plemienną lojalność albo nowych mitach, które niebezpiecznie zaczynają 

przypominać teorie spiskowe. Dlaczego wciąż uciekamy przed bezradnością? Przed tym, że przemijamy, starze-

jemy się i nieustannie tracimy to, co pragniemy zachować? Czy kiedykolwiek uda nam się zatrzymać  i  czy  może 
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pomóc w tym modny ostatnio transhumanizm? Nowa monograficzna książka Tomasza Stawiszyńskiego – filozo-

fa, eseisty, dziennikarza – w błyskotliwy sposób próbuje zmierzyć się z tymi pytaniami i umieszcza je w konte-

kście zbudowanym zarówno przez ważne teksty współczesnej humanistyki, jak i kulturę popularną. OBOWIĄ-

ZKOWA LEKTURA DLA WSZYSTKICH, KTÓRYM NIE WYSTARCZAJĄ PROSTE ODPOWIEDZI NA 

TRUDNE PYTANIA  

 

 

 503. Układ trawienny / redakcja naukowa Stanisław Leszczyński, Joanna Pilch-

Kowalczyk.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, 2017. 

(Diagnostyka Obrazowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu pokarmowego , Diagnostyka obrazowa , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 

 

Autorzy są znanymi i cenionymi specjalistami z różnych ośrodków w kraju. Publikacja wydana pod patronatem 

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kolejna publikacja z serii wydawniczej dotyczącej diagno-

styki obrazowej obejmująca choroby gardła, przełyku, żołądka, jelit oraz wątroby, trzustki i śledziony. W jej opra-

cowaniu wzięło udział wielu wybitnych, mających wieloletnie doświadczenie kliniczne specjalistów reprezen-

tujących różne dziedziny patologii układu trawiennego. Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do lekarzy 

radiologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Zainteresować może rów-

nież lekarzy innych specjalności, głównie gastroenterologów oraz lekarzy pracujących w podstawowej opiece me-

dycznej, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą patologii układu trawiennego. 

 

 

 504. Ukraińcy / Piotr Zychowicz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

(Opowieści niepoprawne politycznie / Piotr Zychowicz ; 6) 

 

Hasła przedmiotowe:  Bandera, Stepan (1908-1959) , Bocheński, Adolf (1909-

1944) , Józewski, Henryk (1892-1981) , Koch, Erich (1896-1986) , Świerczewski, 

Karol (1897-1947) , Szeptycki, Andrzej (1865-1944) , Armia Krajowa (AK) , 

Ukraińska 14 Dywizja Grenadierów SS-Galicja , Ukraińska Powstańcza Armia 

(UPA) , Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) , II wojna światowa (1939-

1945) , Akcja "Wisła" (1947-1950) , Kozacy , Ludobójstwo , Pogromy Żydów , 

Stosunki etniczne , Tożsamość narodowa , Ugoda hadziacka (1658) , Ukraińcy , 

Wielki głód na Ukrainie (1932-1933) , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Huta 

Pieniacka (Ukraina, obw. lwowski, rej. brodzki ; wieś nieistniejąca) , Lwów 

(Ukraina, obw. lwowski) , Polska , Sahryń (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. 

Werbkowice) , Ukraina , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Antologia , 

Publicystyka , Wywiad dziennikarski 

 Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2022-12 

Ludobójstwo na Wołyniu, akcja „Wisła”, krwawa wojna o Lwów. Pogromy polskich dworów na Rusi, Pakt Piłsu-

dski - Petlura, Wielki Głód i Dywizja SS-Galizien. Fatalne błędy II RP i terroryzm OUN. UPA kontra AK. Piotr 

Zychowicz w swojej nowej książce opisuje najbardziej kontrowersyjne wydarzenia z tragicznej historii relacji 

polsko-ukraińskich. Bez upiększania i brązu. Bez hurra-patriotycznej  cenzury i  politycznej  poprawności. Zycho- 
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wicz pisze o tragicznym XX wieku - gdy Polaków i Ukraińców poróżnił krwawy konflikt o ziemię - ale cofa się 

również do czasów powstania Chmielnickiego. Czy fiasko ugody z Kozakami i budowy Rzeczypospolitej Trojga 

Narodów było największą zaprzepaszczoną szansą w dziejach Polski? Agresja rosyjska z 2022 roku spowodowała, 

że Polacy i Ukraińcy nigdy nie byli ze sobą tak blisko. To dobry moment, aby wyjąć historyczne trupy z szafy i w 

uczciwy sposób rozliczyć się z historią. Prawdziwe pojednanie musi być oparte na prawdzie.  

 

 

 505. Ukryta w uśmiechu : bł. Aleksandrina Maria da Costa / Gabriele Amorth ; 

tłumaczenie Agnieszka Zielińska ; [redakcja: Gabriela Rogowska].- Kraków : 

Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aleksandra Maria da Costa (błogosławiona ; 1904-1955) , 

Eucharystia , Katolicyzm , Kult maryjny , Męka Pańska , Mistycy i mistyczki , Święci 

i błogosławieni , Portugalia , Biografia 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-12 

 

Błogosławiona Aleksandrina Maria da Costa, nazywana mistyczką fatimską, była jedną z najbardziej wpływo-

wych katolickich wizjonerek XX wieku. To ona przekazała Kościołowi wolę Pana Jezusa, aby papież zawierzył 

cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Po zbadaniu jej wizji i objawień dokonał tego w 1942 roku papież Pius 

XII. Życie Aleksandriny naznaczone było cierpieniem – jako czternastolatka, uciekając przed gwałcicielem, wys-

koczyła z okna i uszkodziła sobie kręgosłup. Kolejnych trzydzieści lat była przykuta do łóżka. Przez trzynaście lat 

odżywiała się jedynie Ciałem i Krwią Chrystusa. Mimo wielkiego cierpienia każdego dnia z pogodnym uśmie-

chem na twarzy wiernie pełniła misję, którą wyznaczył jej sam Bóg: „cierpieć, kochać, wynagradzać”.  

 

 

 506. Umrzeć na swoich zasadach : cała prawda o medycznie wspomaganej śmierci / 

Green Stefanie ; przełożyła Urszula Gardner.- Białystok : Mova - Wydawnictwo 

Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Green, Stephanie , Etyka lekarska , Eutanazja , Lekarze a 

pacjenci , Prawo do śmierci , Śmierć , Kanada , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-12 

 

Wyjątkowe i pełne empatii wspomnienia kanadyjskiej lekarki, która jako jedna z pierwszych w swoim kraju 

zaczęła pomagać pacjentom u schyłku życia, chcącym poddać się procedurze medycznie wspomaganej śmierci. Dr 

Stefanie Green od 2016 roku przeciera szlaki w dziedzinie MAiD (od ang. medical assistance in dying). W swych 

wspomnieniach ujawnia powody, dla których pacjenci chcą się poddać medycznie wspomaganej śmierci, opisuje, 

jak wygląda cały proces prowadzący do procedury, oraz na czym ona polega. Opowiada także o reakcjach wszys-

tkich zaangażowanych osób, o tym, jakie to uczucie: poddawać pacjenta ewaluacji, informować go, że zakwali-

fikował się do MAiD, i podawać śmiercionośne leki. Na wskroś autentyczna i przesycona emocjami książka Stefa-

nie Green rzuca światło na mnóstwo osobistych, zawodowych i praktycznych kwestii związanych z medycznie 

wspomaganą śmiercią. Autorka zaprasza czytelników do swojego gabinetu, sal szpitalnych, mieszkań i domów, 

oddając głos swoim pacjentom, kolegom po fachu i aktywistom. Książka "Umrzeć na swoich zasadach" zmieni 

sposób, w jaki ludzie myślą o swoich wyborach u schyłku życia, i pokaże, że medycznie wspomaga śmierć 

dotyczy nie tyle odchodzenia, ile tego, jak pragniemy żyć".  
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 507. Umysł niepodległy : autobiografia odczytana / Jan Józef Lipski ; wybór 

Bartosz Kaliski ; redakcja Małgorzata Sopyło.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2022. 

(Świadectwa. Polska XX Wiek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lipski, Jan Józef (1926-1991) , Krytycy literaccy , 

Literaturoznawcy , Opozycja polityczna nielegalna , Publicyści , Polska , Antologia , 

Dzienniki , Listy , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-12 

 

Książka odsłania epokowy wymiar Jana Józefa Lipskiego, jedyny zresztą, w jakim się mieści. To jeden z tych naj-

ważniejszych, którzy dopominali się, by odrodzona w 1989 roku Rzeczpospolita była ufundowana na takich 

wartościach jak tolerancja, pluralizm w życiu politycznym, współczuciu dla najsłabszych, zagubionych w trans-

formacji ustrojowej. I na... prawdzie historycznej o nas samych, o narodzie polskim i jego relacjach z sąsiadami, 

narodzie tak łatwo wpadającym w pułapkę zgubnej megalomanii. [Z wprowadzenia Bartosza Kaliskiego] 

 

 

508. Uprzedzenia, wrogość czy harmonia społeczna? / Maria Jarymowicz, Anna 

Szuster.- Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Altruizm , Cyberprzemoc , Dobro , Empatia , Relacje 

międzyludzkie , Uprzedzenia , Zachowanie zbiorowe , Zło , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2022-12 

 

 

We współczesnym świecie jest wiele niepokojących zjawisk, które stanowią źródło uprzedzeń i wrogości. Nieba-

gatelną rolę odgrywają w tym media i kształtowany przez nie obraz życia społecznego, który – często nieświa-

domie – uznajemy za prawdziwy.  Większa świadomość i refleksyjne myślenie mogą nam ułatwić poruszanie się 

w tym świecie, unikać pułapek, oddzielać to, co jest, od tego, co się tylko wydaje. A to z kolei sprzyja otwartości            

i budowaniu harmonii społecznej, która – wbrew pozorom – ciągle jest możliwa. Ważnym drogowskazem może 

być tutaj psychologia i wiedza gromadzona przez nią od dziesięcioleci, nieustannie wzbogacana i weryfikowana. 

Dzięki tej wiedzy można bardziej przenikliwie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas (a także w nas samych), 

przyglądać się temu, co nas dzieli, a co łączy, i czynić ten świat choć odrobinę lepszym. Dla wszystkich. Dla każ-

dego z nas.  

 

 

 509. Uważna, czuła i odważna : jak pielęgnować w sobie dobro / Dagny 

Kurdwanowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poczucie własnej wartości , Samopoznanie , 

Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2022-12 
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"Uważna, czuła i odważna" to książka, w której nie opowiadam, co wy, kobiety, powinnyście lub musicie zrobić, 

żebyście były lepszą wersją siebie, ponieważ uważam, że takie, jakie jesteście, jesteście wystarczające i fajne. Co 

najwyżej zachęcam was do uruchomienia ciekawości, przyjrzenia się sobie uważnie, czule i odważnie oraz do 

lepszego poznania siebie. To początek wędrówki ku temu, co nas wzmacnia, buduje i dodaje sił i pierwszy krok na 

drodze do pielęgnowania w sobie tego, co dobre. Będę szczęśliwa, jeśli wyruszycie ze mną na ten szlak. Gwaran-

tuję, że nudy nie będzie, trochę się spocicie, ale będą też ładne widoki. Może nawet tak wam się spodoba, że ani 

razu nie zapytacie: daleko jeszcze? I pamiętajcie: to bardzo praktyczna książka, w której jest dużo ćwiczeń, a także 

wiele pytań i niezbyt wiele moich odpowiedzi, a wszystko po to, żebyście podczas tej wspólnej podróży mogły 

poszukać własnych.  Dagny Kurdwanowska 

 

 

510. Uwolnij się od depresji raz na zawsze : zindywidualizowane podejście, które 

daje nową nadzieję na trwałą ulgę / Gregory J. Lantz z Keith Wall ; przełożył Paweł 

Borkowski.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Depresja psychiczna , Psychodietetyka , 

Radzenie sobie ze stresem , Techniki samopomocy , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-12 

 

Poznaj innowacyjną metodę trwałego uwolnienia się od depresji, która pomogła już setkom pacjentów i może 

pomóc także tobie lub twoim bliskim! Statystyki pokazują, że standardowe sposoby leczenia depresji u wielu osób 

przynoszą tylko częściową poprawę samopoczucia, a nawroty choroby dotyczą nawet 30 procent pacjentów. Dr 

Gregory Jantz proponuje nowe, holistyczne podejście do problemu depresji, a jego metody terapeutyczne od wielu 

lat z powodzeniem stosowane są w A Place of Hope – centrum zdrowia psychicznego, zaliczanym w amerykań-

skich rankingach do pierwszej dziesiątki najlepszych ośrodków leczenia depresji w USA. Autor przekonująco 

dowodzi, że jeśli leczenie choroby uwzględni całościowe spojrzenie na osobę i jej otoczenie, wówczas szansa na 

całkowite i trwałe pokonanie depresji wzrasta o kilkadziesiąt procent. Dlatego proponowane przez niego metody 

dotyczą wszystkich sfer ludzkiego życia: ciała, psychiki i duszy. Jak pokazuje jego wieloletnie doświadczenie, 

skuteczne pokonanie depresji i powrót do trwałego zdrowia są naprawdę możliwe!  

 

 

 511. Uwolnij się od lęku i stresu : 5 prostych kroków na pozbycie się negatywnego 

myślenia i odzyskanie zdrowego umysłu / Caroline Leaf ; tłumaczenie Krzysztof 

Sołowiej.- Białystok : Vital, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mózg , Lęk , Neuropsychologia , Radzenie sobie ze stresem , 

Stres , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-12 

 

Bez jedzenia możemy wytrzymać trzy tygodnie. Trzy dni bez wody, trzy minuty bez tlenu... Ale nie możemy 

przestać myśleć choćby przez chwilę. dlatego tak istotna jest dbałość o dobrostan naszego umysłu. Zwłaszcza             

w obecnych, tak niepewnych czasach. Stanów lękowych, niepokoju czy chronicznego stresu doświadcza coraz 

więcej osób. Jak ochronić się przed wyniszczającymi, obsesyjnymi myślami, które odbierają spokój i wpływają 

negatywnie na zdrowie? Dzięki tej książce dowiesz się, jak zmienić swój umysł, by myśli nie przekształciły się            

w ograniczające schematy. Poznasz 5-etapowy program, który wyeliminuje stres i zapewni ci odprężający relaks. 

Jednocześnie poprawi kondycje twojego mózgu i uodporni go na zewnętrzne wpływy. Korzystając z najnowszych 

osiągnięć neuronauki i prostych ćwiczeń, zbudujesz trwałe podstawy zdrowia fizycznego i psychicznego.  
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 512. Uzdrawiająca moc uważności : nowy sposób na życie / Jon Kabat Zinn ; przełożył 

Roman Skrzypczak.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Medytacja , Mindfulness , Umysł , Uwaga 

(psychologia) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

W "Uzdrawiającej mocy uważności" pionier światowego ruchu mindfulness opowiada, jak w twórczy sposób 

zmienić stosunek do własnego ciała i umysłu. Dowiadujemy się, na czym polega neuroplastyczność i jak działa 

mózg, jak medytacja wpływa na naszą biologię i zdrowie oraz jak uważność pomoże nam poradzić sobie z życio-

wymi wyzwaniami, w tym z własną śmiertelnością, byśmy w pełni wykorzystali każdą daną nam chwilę. Ta głę-

boko osobista, a także "głęboko optymistyczna książka, zakorzeniona w rzetelnej nauce oraz pełna praktycznych 

wskazówek" (dr med. Andrew Weil) spełni oczekiwania wszystkich czytelników zainteresowanych wpływem 

uważności na fizyczne i emocjonalne uzdrowienie.  

 

 

 513. Uzdrawianie / Francis MacNutt ; przekład Elżbieta Kopocz.- Kraków : 

Wydawnictwo eSPe, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicyzm , Modlitwa wstawiennicza , Uzdrowienia 

cudowne , Pośrednictwo (teologia) , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

 

Dwa tysiące lat temu w Palestynie niewidomi odzyskiwali wzrok, głusi – słuch, a chromi zaczynali chodzić              

o własnych siłach. Jezus uzdrawiał potrzebujących z wszelkich dolegliwości. O tym wie chyba każdy chrześcija-

nin. Nie każdy jednak uświadamia sobie, że Chrystusowe uzdrawianie nie zakończyło się wraz ze śmiercią 

ostatniego apostoła, a Jezus także dzisiaj powołuje swoich uczniów, by posługiwali modlitwą o uzdrowienie. 

Problem w tym, że od czasów oświecenia prawda ta była w Kościele coraz częściej spychana do kategorii wstydli-

wych przeżytków poprzednich epok czy religijności ludowej. Francis MacNutt był jednym z pionierów odnowy 

posługi uzdrawiania w Kościele katolickim. To między innymi dzięki niemu przeżywa ona teraz renesans i odzy-

skuje należne jej miejsce w praktyce i myśli Kościoła. W tej bestsellerowej, sprzedanej w prawie milionie egzem-

plarzy, książce, bazując na swym ogromnym doświadczeniu w tej posłudze, stworzył on praktyczne kompendium 

dla każdego zainteresowanego modlitwą o uzdrowienie. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy posługują 

czy chcieliby nią posługiwać, ale także dla tych, którzy odczuwają potrzebę takiej modlitwy czy po prostu chcie-

liby zobaczyć działanie żywego Boga w dzisiejszym świecie.  

 

 514. W kręgu chorób rzadkich : dominacja zaistnienia / Leszek Ploch.- Warszawa : 

Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby rzadkie , Chorzy w rodzinie , Integracja społeczna , 

Jakość życia , Kompetencje emocjonalne , Kompetencje społeczne , Kompetencje 

zawodowe , Marzenia , Osoby z niepełnosprawnością , Rola społeczna , System 

wartości , Wsparcie społeczne , Zachowanie , Case study (studium przypadku) 
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Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-12 

 

W monografii przedstawiono kolejne nowe opisy studium przypadków osób z chorobą rzadką. Starano się doko-

nać odsłony obszaru specyfiki dominacji zaistnienia poprzez obraną dobrowolnie formę uczestnictwa społecznego 

opisywanych osób dorosłych z chorobą rzadką w ich dostępie do sobie określonej indywidualnie przestrzeni akty-

wności. Usiłowano identyfikować warunki oraz możliwości realizowania się w podejmowanej aktywności na dro-

dze wsparcia, przeciwieństw, różnorodności sytuacji, okoliczności i stylu funkcjonowania, osiągania standardów 

dorosłości z jej autonomią oraz pełnionymi społecznie rolami. Tak opisywana wizja osobiście przybieranego stylu 

dominacji zaistnienia pozwoliła w podjętej analizie biografii ukazać informacje medyczne nieznanych chorób 

rzadkich, a zarazem obiektywnie spojrzeć na społeczny kontekst w obszarze przyjmowanych reakcji otoczenia 

wobec poszczególnych jednostek. W prezentowanych biografiach starano się ukazać wzrastającą siłę korzystnych 

zmian zarówno w zakresie etiopatogenezy wybranych chorób, jak też możliwości diagnostycznych, terapeuty-

cznych i pedagogicznych. 

 

 

 515. W Polskę na weekend : 70 pomysłów na niezapomniany wyjazd / Anna i 

Marcin Nowakowie.- Gliwice : Bezdroża - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Autorzy popularnego i nagradzanego bloga GdzieWyjechać.pl, a także kanału na YouTube Wędrowne Motyle 

zabierają nas w krótkie podróże do 70 ciekawych zakątków Polski - zarówno tych znanych, jak i tych mniej oczy-

wistych. Każdy z nich mógłby być tematem osobnej opowieści, jednak autorzy postanowili skondensować wiedzę 

o tych miejscach w kilku rozdziałach tematycznych: od cudów techniki po skarby natury, od romantycznych 

miasteczek po zachwycające krajobrazy. Zamki, pałace, chaty kryte strzechą, postindustrialne przestrzenie i mo-

dernistyczne perełki. Od źródeł Wisły, przez niezwykłe stepy Ponidzia i baśniową Suwalszczyznę, po wolińskie 

klify. Oddajemy w Twoje ręce autorski przewodnik - leksykon inspirujących miejsc na intensywny weekend lub 

wymarzony krótki urlop w Polsce. Nie czekaj i ruszaj w Polskę na weekend! A nawet na 70 weekendów!  

 

 

 516. W poszukiwaniu imperium / Laurence Bergreen ; przełożył Tomasz 

Hornowski.- Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603) , Drake, Francis (ok. 

1540-1596) , Admirałowie , Imperium , Odkrycia geograficzne , Piractwo morskie , 

Podróże dookoła świata , Podróżnicy , Władcy , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410)  

Nowości:  2022-12 

 

Laurence Bergreen, uznany biograf takich odkrywców, jak Magellan, Kolumb i Marco Polo, przedstawia w tej 

barwnej opowieści niezwykłe życie i przygody sir Francisa Drake’a, którego kunszt żeglarski zmienił bieg dziejów 

za panowania Elżbiety I. Potajemnie wysłany przez nią w rejs dookoła świata, a później wezwany do ocalenia 

Anglii przed hiszpańską Wielką Armadą, zdobył renomę, rabując  statki  na  morzach  całego  świata. W ojczyźnie  
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uważany był za skrzyżowanie niedościgłego odkrywcy z bohaterem w typie Robin Hooda, choć wcześniej także 

handlował niewolnikami. Oczarował młodą królową Anglii, dla której urzeczywistnił to, co wydawało się niemoż-

liwe. Znacząco przyczynił się do powstania imperium brytyjskiego. Przez całą karierę, będąc narzędziem imperial-

nych ambicji Elżbiety, gromadził własny majątek. A jako wiceadmirał uosabiał przemianę Anglii w Wielką Bryta-

nię. Stosunki między Drakiem a Elżbietą, które stanowią brakujące ogniwo w zrozumieniu powstania imperium 

brytyjskiego, nie zostały dotąd w pełni opisane. "W poszukiwaniu imperium" z werwą wypełnia tę lukę. 

 

 

 517. W pułapce piękna : "uzależnienia" związane z modyfikacją ciała / Robert 

Modrzyński, Anna Mańkowska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Ciało ludzkie , Dysmorfia mięśniowa 

, Obraz własnego ciała , Ortoreksja , Piercing , Tanoreksja , Tatuaż , Uzależnienie 

(nałóg) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Książka odwołuje się do współczesnej wiedzy i wyjaśnia nałogowe zachowania z perspektywy najnowszych ba-

dań naukowych. Przywołane wypowiedzi osób dzielących się swoimi doświadczeniami pozwolą terapeutom uza-

leżnień, psychologom, pedagogom, a także rodzicom lepiej zrozumieć dane zachowania.  

 

 

 518. W środku jesteśmy baśnią : mowy i rozmowy / Wiesław Myśliwski.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myśliwski, Wiesław (1932- ) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Twórczość , Antologia , Mowy , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Myśliwski W. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Tom ukazuje się z okazji 90. urodzin Wiesława Myśliwskiego. Znalazły się w nim zarówno teksty jego publi-

cznych wystąpień - w tym najsławniejszy: esej "Kres kultury chłopskiej" - jak i wybrane przez Autora wywiady. 

Dzięki temu mamy jedyną okazję dowiedzieć się więcej o dzieciństwie i młodości pisarza, o początkach jego lite-

rackiej kariery i pracy na etacie redaktora, o długim i szczęśliwym małżeństwie i o tym, dlaczego pisarz nie powi-

nien się śpieszyć. "W środku jesteśmy baśnią", twierdzi Myśliwski, a my - dzięki tej książce - możemy poznać 

przynajmniej cząstkę baśni, jaką jest on sam.   

 

 519. Wagnerowiec : spowiedź byłego dowódcy tajnej armii Putina / Marat 

Gabidullin pod kierunkiem Veroniki Dorman oraz Kseni Bolszakowej ; wstępem 

opatrzyły Ksenia Bolszakova i Alexandra Jousset ; z francuskiego przełożyły  

Agnieszka Dywan i Justyna Nowakowska.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabidullin, Marat , Aneksja Krymu (2014) , Prywatne firmy 

wojskowe , Wojska najemne , Wojna domowa w Syrii (2011- ) , Wojna rosyjsko-

ukraińska (2014- ) , Donieckie Zagłębie Węglowe (Ukraina) , Ługańsk (Ukraina, 

obw. ługański) , Półwysep Krymski (Ukraina) , Rosja , Syria  



223 
 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2022-12 

 

Po raz pierwszy Marat Gabidullin, były dowódca grupy WAGNERA, ujawnia nieznane fakty z wojen Putina, 

demaskuje sieć powiązań rosyjskich oligarchów i opowiada o mafijnym zapleczu śmiertelnie niebezpiecznych 

akcji. NOTKA LUB OPIS NA STRONY KONTRAHENTÓW: Po raz pierwszy Marat Gabidullin, były dowódca 

grupy WAGNERA, ujawnia nieznane fakty z wojen Putina, demaskuje sieć powiązań rosyjskich oligarchów i opo-

wiada o mafijnym zapleczu śmiertelnie niebezpiecznych akcji. Otwierając tę książkę, nie oczekuj wyznania win, 

skruchy ani przeprosin. Marat spisuje historię, o której wielu chciałoby zapomnieć. Zdradza kulisy operacji zbroj-

nych Rosjan w miejscach, w których oficjalnie ich nie ma. Odnosi się do okoliczności aneksji Krymu i walki                

o Donbas w Ukrainie. Opowiada o współpracy z oficjalną armią i grupami przestępczymi. Wspomina czas, gdy 

sam był rosyjskim „mięsem armatnim”. Bez litości odsłania sekrety działania GRUPY WAGNERA – spółki wid-

ma, za działania której nikt nie ponosi odpowiedzialności. Wróg ludu to modny obecnie termin, który oznacza 

każdego, kto ośmiela się powiedzieć to, co jedni wolą przemilczeć, a czego inni nie chcą przyjąć do wiadomości. 

Czy boję się o swoje życie i swoją wolność? Pożyjemy, zobaczymy. Ta historia to nie opowieść dziennikarza śled-

czego ani najlepszego komentatora wojennego. To spowiedź najemnika, który wspomina swoją drogę i najtrud-

niejsze doświadczenia: sięgnięcie do jądra zła. Książka przeznaczona dla osób o mocnych nerwach.  

 

 

 520. Walka z terroryzmem : polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia / 

Aleksander Olech.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Antyterroryzm , Bezpieczeństwo 

publiczne , Prawo , Prawo Unii Europejskiej , Służby specjalne , Terroryzm , 

Współdziałanie , Zwalczanie , Francja , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12 

 

1. Ustawodawstwo w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwalczania terroryzmu ; 2. Ro-

zwój oraz struktura służb działających na rzecz walki z terroryzmem w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej 

Polskiej ; 3. Zagrożenia terrorystyczne i wyzwania dla bezpieczeństwa ; 4. System zwalczania zagrożeń terrory-

stycznych. 

 

 

521. Wałęsa : gra o wszystko / Krzysztof Brożek.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna 

Owca, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wałęsa, Lech (1943- ) , NSZZ "Solidarność" , Polityka 

wewnętrzna , Politycy , Prezydenci , Robotnicy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pochodzący z chłopskiej rodziny stoczniowy elektryk, prosty robotnik. Przywódca Solidarności, noblista. Albo, 

jak chcą inni, megaloman i manipulator. Dla jednych bohater, dla innych wyniesiony na fali strajku uzurpator, 

nieakceptujący na szczycie nikogo obok siebie. Otoczony liczną rodziną, ale tak naprawdę wielki nieobecny, tak 

we własnym domu, jak i w życiu bliskich. Wraz z jego prezydenturą pojawiły się kolejne pytania: Lech Wałęsa to 

mąż stanu czy marionetka w rękach innych? Po kolejnych wyborach i przegranej walce o Belweder wrócił  nie  do 
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domu, lecz do biura, za monitor komputera, skąd do dzisiaj wysyła w świat swoje barwne, czasem niezrozumiałe 

wpisy, komentarze, oświadczenia, prowadzi też blogi i transmisje. Na jego temat powstało wiele mitów. W biogra-

fii autorstwa Krzysztofa Brożka rozmówcy dobrze niegdyś znający Lecha Wałęsę mówią to, czego przez lata nie 

powiedzieli jeszcze nikomu. Które mity okażą się prawdą, które kłamstwem, a które pozostaną niemożliwą do 

zweryfikowania legendą? Dziesięć lat pracy; ponad sto przeprowadzonych rozmów; stosy przejrzanych archiwal-

nych dokumentów i niepublikowanych wspomnień; liczne, wzajemnie wykluczające się tropy, a wszystko po to, 

aby zrozumieć człowieka, który wciąż wymyka się ocenie.  

 

 

 522. Wasi, nasi oraz inni : szkice o pisarzach i nie tylko / Ołeksandr Bojczenko ; 

przełożyła Natalia Bryżko-Zapór.- Lublin : Warsztaty Kultury, 2018. 

(Wschodni Express) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Intelektualiści , Kultura , Literatura polska , Literatura rosyjska , 

Literatura ukraińska , Ludzie kultury , Polska , Rosja , Ukraina , Esej 

Sygnatura:  WG-008 

Nowości:  2022-12 

 

 

„Wasi, nasi oraz inni” to zbiór esejów, w którym Ołeksandr Bojczenko „tropi” następców pierwszego europe-

jskiego intelektualisty - Sokratesa, których obecność w literaturze świadczy o dojrzałości społeczeństwa, a jedno-

cześnie jest wyrazem jego sumienia. Kim więc są współcześni mędrcy literatury? Wasi - to myśli autora o pols-

kich pisarzach, wśród których znaleźli się Gombrowicz, Kołakowski, Herling-Grudziński, Herbert; nasi - to reflek-

sja nad literaturą ukraińską, w szczególności nad pierwszym literackim „pokoleniem odzyskanym”; inni zaś to 

kultura rosyjska.  

 

 

 523. Wciąż jestem przy tobie : prawda o życiu po śmierci i komunikacji z duszami 

znajdującymi się po Drugiej Stronie / Sherrie Dillard ; [tłumaczenie: Julia 

Cudowska].- Białystok : Studio Astropsychologii, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doświadczenie z pogranicza śmierci (NDE) , Duchy , 

Spirytyzm , Umieranie , Zaświaty , Zjawiska paranormalne , Życie pośmiertne , 

Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-13  

Nowości:  2022-12 

 

Czy istnieje życie po życiu i niebo? Jak nawiązać kontakt z bliskimi i przewodnikami duchowymi, którzy znaleźli 

się po Drugiej Stronie? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w tej książce. Poznasz porady autorki, doś-

wiadczonego medium oraz ekspertki w dziedzinie ezoteryki i parapsychologii. Dowiesz się, jak nawiązać kontakty 

z duchami zmarłych. Poznasz praktyki ćwiczenia, które wspierają osoby umierające lub te, które wiodą życie po 

śmierci. Przekonasz się, na czym polega reinkarnacja i wesprzesz swój rozwój duchowy. Rozpoczniesz komuni-

kację z innym wymiarem. Wykorzystasz twórcze sposoby kontaktu z bliskimi, którzy już odeszli. Cała prawda             

o życiu po życiu. Jak nawiązać kontakt ze zmarłymi po Drugiej Stronie.  
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 524. Wege : dieta roślinna w praktyce / Iwona Kibil ; [redaktor merytoryczny: 

Beata Cynkier].- Wydanie 2.- Warszawa : PZWL, 2023. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Kuchnia wegańska , Kuchnia wegetariańska , 

Wpływ na zdrowie , Jadłospis , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka to przewodnik po diecie roślinnej, który powinien przeczytać każdy wegetarianin, weganin oraz dietetyk. 

Nie wystarczy powiedzieć sobie "od dziś przestaję jeść mięso". Posiłki bezmięsne są obecnie bardzo popularne 

powinny być również dobrze zbilansowane. Jeżeli w diecie zabraknie ważnych składników (m.in. wapnia, żelaza, 

cynku, witaminy B12 itd.), taki sposób żywienia będzie prowadził do niedoborów i złego stanu zdrowia. Dzięki 

temu poradnikowi dowiesz się, w jaki sposób mądrze zbilansować dietę roślinną, uniknąć błędów żywieniowych               

i niedoborów. Ponad 320 stron praktycznej wiedzy o składnikach odżywczych, na które w diecie wegańskiej warto 

zwrócić uwagę. Ponadto, w książce znajdziesz przykłady zestawień produktów, jadłospisów oraz informacje           

o składnikach, które należy suplementować. 

 

 

 525. Wiedza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o emocjach / 

Marzena Buchnat, Aleksandra Jasielska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną , Młodzież z 

niepełnosprawnością intelektualną , Uczucia , Monografia , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

 

Rozdział 1. Wiedza o emocjach: Modele wiedzy o emocjach ; Emocje podstawowe ; Możliwości rozwojowe dzie-

ci z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie budowania wiedzy o emocjach ; Poznanie dziecięcej wiedzy              

o emocjach ; Opis narzędzia ; Przebieg badania ; Obszary zastosowania. Rozdział 2. Badania nad wiedzą o emo-

cjach u dzieci o różnym poziomie rozwoju intelektualnego: Wiedza o zdziwieniu – badania porównawcze dzieci            

z lekką niepełnosprawnością intelektualną i dzieci w normie intelektualnej ; Wprowadzenie ; Badanie ; Dyskusja ; 

Wiedza o emocjach u młodzieży z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną ; Wprowadzenie ; Badanie ; 

Dyskusja. Rozdział 3. Leksykon emocji dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną: Słownictwo używane 

do identyfikacji emocji w kodzie obrazowym ; Słownictwo używane do opisywania emocji w kodzie werbalnym; 

Słownictwo używane do rozumienia emocji w kodzie abstrakcyjnym ; Językowy obraz emocji – wnioski.  

 

 

 526. Wielcy królowie : o władzy absolutnej w starożytnym Egipcie i świecie 

współczesnym / Kara Cooney ; tłumaczył Jacek Sikora.- Warszawa : Burda Media 

Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Absolutyzm , Monarchia , Władcy , Władza , Starożytny 

Egipt , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2022-12 
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W dobie, gdy demokracje na całym świecie są w niebezpieczeństwie bądź się rozpadają, Kara Cooney szuka                 

w starożytnym Egipcie - pierwszym w historii scentralizowanym mocarstwie - wytłumaczenia, dlaczego społe-

czeństwa tak ochoczo wspierały reżimy autorytarne. Prowokacyjnie odwołuje się do pięciu władców symboli, 

którzy rządzili Egiptem w sposób absolutny, poszukując w starożytności lekcji, którą odrabia współczesność. 

Narzędzia legitymizujące system, w którym jednostka rządzi ogółem, są dobrze znane: od monumentalnej archi-

tektury i religijnego zapału z jednej strony po nacjonalizm i kolonizację - z drugiej. Autorka z przekonaniem, kla-

rownie i zgrabnie zgłębia przeszłość, stawiając w nowym świetle naszą niespokojną teraźniejszość.  

 

 

 527. Wielka Polska / Rafał Aleksander Ziemkiewicz.- Lublin ; Warszawa : Fabryka 

Słów, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Eurosceptycyzm , Geopolityka , 

Polityka , Socjologia polityki , Społeczeństwo , Niemcy , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-12 

 

 

Czas Unii Europejskiej w schumanowskim kształcie się skończył. Rozpoczęło się budowanie federacyjnego two-

ru, w którym Polska otrzymawszy łatkę nacjonalistycznego, łamiącego prawo oszołoma została wyoutowana                

z grupy państw zasługujących na suwerenność. Strach przed obniżeniem słupków sondażowych „zmusza” kolej-

nych rządzących do ślepego podporządkowywania się europejskiej władzy, nawet jeśli logika i trzeźwa analiza 

historycznej i bieżącej rzeczywistości wskazuje, gdzie powinniśmy ulokować swoje ambicje… … w budowie 

Wielkiej Polski! „Myśleć o Polsce wielkiej, dumnej, ważnej, rozgrywającej w regionie i liczącej się w świecie, to 

jakiś kompletny odlot i dowód zupełnej utraty poczucia rzeczywistości. Wielu tak myśli. Mylą się.” Rafał A. 

Ziemkiewicz 

 

 

 528. Wielkie ucieczki Polaków / Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński.- 

Warszawa : Fronda PL, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skarbek-Giżycka, Krystyna (1915-1952) , Rawicz, Sławomir 

(1915-2004) , Gliński, Witold (1922- ) , Pilecki, Witold (1901-1948) , Niemczyk, 

Ludwik (1921-2013) , Panufnik, Andrzej (1914-1991) , Zieliński, Adam (1970- ) , 

Zieliński, Krzysztof (1972- ) , Emigracja polityczna , Przekroczenie granicy 

nielegalne , Polacy , Ucieczki , Więźniowie obozów , Więźniowie polityczni , Polska 

, Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2022-12 

 

Poniewierani, osaczani, tropieni. Uwięzieni a niepokonani. Bohaterów łączy polski gen wolności. Przedzierali się 

przez ostępy Syberii i piaski irackich pustyń. Ukrywali w bagażnikach samochodów dyplomatycznych i zamarzali 

pod podwoziem TIR-a by dotrzeć do miejsca, gdzie mogliby oddychać swobodnie. Ochotnik do Auschwitz. Wi-

told Pilecki znika z najbardziej strzeżonego obozu zagłady. W bagażniku ambasadora. Krystyna Skarbek, ulubiony 

szpieg Churchilla, wymyka się Niemcom z Budapesztu. Panowie, jesteście wolni… Rozbicie więzienia UB i wie-

lka ucieczka aresztantów z katowni w Kielcach w roku 1945. Niewiarygodna eskapada. Exodus Sławomira Rawi-

cza i Witolda Glińskiego z Syberii w czasie II wojny światowej. Niezwykły kurier, dobry Człowiek. Ucieczka 

Ludwika Niemczyka z PRL. Muszę opuścić Polskę. Perfekcyjny plan kompozytora Andrzeja Panufnika. Brawu-

rowa ucieczka małolatów spod władzy Jaruzelskiego. 300 mil  Adama  i  Krzysztofa  Zielińskich  pod  podwoziem 
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 ira. Operacja Samum. Tajna akcja ewakuacji amerykańskich i brytyjskich agentów z Iraku przeprowadzona przez 

polski wywiad w 1990 r. Nie ma takich więzień, z których Polacy nie potrafiliby uciec, ani trudności, których nie 

potrafiliby przezwyciężyć. Ryzykowali własnym życiem, żeby pomóc innym. Wielka sztafeta pokoleń wolnych 

ludzi.  

 

 

 529. Wilcze dzieci : dziecko wobec wojny jest zawsze ofiarą, niezależnie po której 

stronie frontu się urodziło / Wioletta Sawicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Czerwona , II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , 

Martyrologia , Niemcy (naród) , Przestępstwo wojenne , Sieroty wojenne , Zbrodnie 

sowieckie , Mazury , Prusy Wschodnie , Warmia , Reportaż , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945" 

Nowości:  2022-12 

 

Dziecko wobec wojny jest zawsze ofiarą, niezależnie po której stronie frontu się urodziło. Historie i świadectwa 

"wilczych dzieci", czyli wojennych sierot z obecnych terenów Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego, 

które jeszcze długo po 1945 roku ukrywały się w lasach. Upadek Trzeciej Rzeszy rozpoczął się z chwilą wkro-

czenia Armii Czerwonej do Prus Wschodnich, pierwszego terytorium Rzeszy, do którego dotarli sowieccy żoł-

nierze. Rosjanie wystawili Niemcom bardzo wysoki rachunek za zbrodnie popełnione przez nazistów na froncie 

wschodnim. Bojowy szlak czerwonoarmistów znaczyły stosy bestialsko pomordowanych bezbronnych ludzi, 

masowe gwałty, grabieże, pożary i powszechna dewastacja mienia. Nikt nie był bezpieczny od żądnych zemsty 

sowieckich zdobywców. Śmiertelne żniwo wśród ludności cywilnej zbierał też przeraźliwy głód. Gdy umierały 

matki, dzieci, często kilkuletnie, zostawały same. Według różnych źródeł w lasach i ruinach tych terenów ukry-

wało się około dziesięciu tysięcy sierot. Niektóre źródła podają, że nawet dwadzieścia tysięcy. By zdobyć coko-

lwiek do jedzenia, przemierzały pieszo wiele kilometrów. Przekradały się też na Litwę, gdzie żebrząc o żywność, 

miesiącami, czasem latami, tułały się od wioski do wioski. Kilka dekad później nazwano je wilczymi dziećmi. 

Ktoś mógłby rzec - co to za nazwa! Ale czyż nie jesteśmy trochę, jak wilki? Razem z wilkami spędzaliśmy czas            

w lasach - mówi jedno z byłych "wilcząt". To jest prawdziwa opowieść o nich.  

 

 

 530. Witamy w zatrutym kielichu : grecki kryzys a przyszłość Europy / James K. 

Galbraith ; przedmowa Grzegorz W. Kołodko ; przekład Bartosz Sałbut.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Finanse publiczne , Kryzys 

gospodarczy , Grecja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2022-12 

 

Kryzys gospodarczy w Grecji to katastrofa na skalę międzynarodową, a jednocześnie jeden z najbardziej wyjątko-

wych dramatów polityczno-monetarnych naszych czasów. Kłopoty finansowe małego europejskiego kraju stały 

się zagrożeniem dla euro jako takiego, a jednocześnie ujawniły słabość ideału jedności europejskiej. Rozwiązania 

proponowane przez liderów Europy stały się zarzewiem wojny na dumne słowa i przyczynkiem do walki o utrzy-

manie swojego na wierzchu. Jak twierdzi znany ekonomista James K. Galbraith rozwiązania te nie mogą się 

sprawdzić, ponieważ opierają się na niewłaściwych przesłankach. To właśnie  hipokryzja  partnerów  europejskich  
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skłoniła byłego ministra finansów Grecji Janisa Warufakisa do powitania Galbraitha jako swojego doradcy w Ate-

nach słowami: "Witamy w zatrutym kielichu". Galbraith przedstawia nam fascynujący, pouczający i inspirujący 

zbiór tekstów - listów oraz prywatnych notatek kierowanych do amerykańskich i greckich urzędników. Prezentuje 

również wcześniej niepublikowane eseje - w których poddaje analizie sam kryzys, jego przyczyny, przebieg oraz 

sens, jak również zasadność samego programu oszczędności narzuconego greckim obywatelom. W pełnych emo-

cji, mocnych słowach autor rozprawia się z polityką gospodarczą, która jego zdaniem "budzi moralne obrzydze-

nie". Stara się otworzyć światu oczy i przedstawić opisywane wydarzenia jako współczesną grecką tragedię, która 

swoją skalą wykracza dalece poza granice jednej małej gospodarki.  

 

 

 531. Witkiewicz, ojciec Witkacego / Natalia Budzyńska.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) , Witkiewicz, Stanisław 

Ignacy (1885-1939) , Architekci polscy , Krytycy sztuki , Malarze polscy , Pisarze 

polscy , Zakopane (woj. małopolskie) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Witkiewicz St.  

Nowości:  2022-12 

 

Stanisław Witkiewicz. Utalentowany malarz, genialny krytyk sztuki i pisarz, ojciec Witkacego. Nietuzinkowy Lit-

win, nowatorski wizjoner, uparty patriota, naznaczony rodzinną powstańczą historią. Człowiek, który wymyślił            

w architekturze styl zakopiański i odkrył dla świata uroki najpopularniejszej dziś podtatrzańskiej miejscowości.  

Kim był człowiek, który dał nam Zakopane? Łzy cisnące się do oczu i ściśnięte od płaczu gardło nie pozwoliły na 

jego pogrzebie przemówić Stefanowi Żeromskiemu. Henryka Sienkiewicza zeswatał z jego ukochaną przyszłą 

żoną, przedwcześnie zmarłą Marią, a światowej sławy aktorka Helena Modrzejewska była chrzestną jego jedynego 

syna. Zresztą do pary z niepiśmiennym góralem, muzykantem i gawędziarzem, Sabałą. Taki właśnie był Stanisław 

Witkiewicz, z jednej strony znał się z niemal całym artystycznym światkiem przełomu XIX i XX wieku, z drugiej 

siadał z góralami na ganku, gdzie gawędzili przy koniaku. Nie miał manii wielkości, wręcz przeciwnie. Nie wziął 

nawet korony za wykonanie ponad 200 projektów zakopiańskich domów, nie przyjmował przyznawanych mu 

nagród i państwowych orderów, wolał spokojne Podhale niż przytłaczającą Warszawę. W życiu liczyły się dla 

niego tylko trzy rzeczy: ukochany syn, sztuka i Polska. Czego nauczył się od niego Józef Piłsudski? Co takiego 

Witkiewicz dostrzegł w Zakopanem, że poświęcił mu znaczną część życia? Skąd wzięła się jego fascynacja rewo-

lucją? Dlaczego wierność małżeńska nie miała dla niego największej wartości? I jak to się stało, że Witkacy tak 

bardzo go rozczarował?   

 

 

 532. Władcy wiatrów : prawdziwe życie na morzu / Edyta Kos-Jakubczak, Adam 

Jakubczak.- Warszawa : Zona Zero, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakubczak, Adam , Kos-Jakubczak, Edyta , Jacht , Kapitan 

jachtowy , Morza , Porty , Żeglarstwo morskie , Afryka , Europa , Publikacja bogato 

ilustrowana , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2022-12 

 

Czy rodzina, która porzuciła wygodne życie na lądzie i przeprowadziła się na jacht, może być szczęśliwa? Edyta 

Kos-Jakubczak i Adam Jakubczak mieli za sobą kilkuletnie doświadczenia z pracy w korporacjach na lądzie. Prze-

nieśli się na morze, kiedy córka Kalinka miała dwa lata. Dorastała na pokładzie. Teraz uczy się online, za pośre-

dnictwem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za  Granicą.  Napisała  własną  książkę  „Kalinka  na  fali”,  ma  też  
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audycję w Polskim Radiu dla Dzieci pod nazwą „Kapitanka Kalinka na morzu”. Jej rodzice w rzadkich przerwach, 

kiedy nie pływają dla przyjemności, zajmują się czarterem jachtów i prowadzeniem rejsów komercyjnych. Są 

korespondentami niezliczonej liczby mediów tradycyjnych i elektronicznych. „Władcy wiatrów” to suma doświa-

dczeń z nieprzerwanej rodzinnej żeglugi oraz morski dziennik czasu pandemii. Przygoda, odwaga i – dystans do 

tego, co zostawili na lądzie.  

 

 

 533. Wodzirej i inni : rozmowa z samym sobą / Feliks Falk.- Warszawa : 

Wydawnictwo "Książka i Wiedza", copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Falk, Feliks (1941- ) , Artyści polscy , Filmowcy polscy , 

Producenci filmowi , Reżyserzy polscy , Scenarzyści filmowi polscy , Autobiografia , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Falk F. 

Nowości:  2022-12 

 

Feliks Falk - artysta wielu talentów i profesji. Mógł zostać sławnym malarzem i grafikiem. Przyjacielowi zawdzię-

cza, że jego prawdziwą pasją stał się film. W swoim dorobku reżyserskim ma głośne realizacje, jak m.in.: Wodzi-

rej, Szansa, Był jazz, Bohater roku, Samowolka, Komornik czy Joanna, za które otrzymał prestiżowe nagrody                

i wyróżnienia. Z sukcesami zajmował się także reżyserią teatralną i telewizyjną. Autor scenariuszy, sztuk oraz 

słuchowisk. Pedagog i producent filmowy. Jedna z czołowych postaci polskiego kina. W autobiografii "Wodzirej  

i inni" Feliks Falk dzieli się opowieścią o swoim niezwykle ciekawym i barwnym życiu. Wspomina dzieciństwo, 

rozmawia o rodzinie, dorastaniu, pasjach i marzeniach, miłości, drodze twórczej, sukcesach i porażkach, rozter-

kach, przemijaniu. Odsłania tajniki warsztatu, kulisy pracy na planie filmowym i na scenie, źródła inspiracji. Pod-

sumowuje artystyczne doświadczenia i dokonania. Poznajemy go jako wnikliwego narratora, po mistrzowsku pod-

patrującego i portretującego rzeczywistość okiem kamery, dla którego najważniejsze są nieopowiedziane jeszcze 

historie.  

 

 

 534. Wojna Federacji Rosyjskiej z Zachodem / redakcja naukowa Mirosław 

Banasik.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) , Granice , 

Dezinformacja , Nielegalni imigranci , Wojna hybrydowa , Europa Zachodnia , Stany 

Zjednoczone (USA) , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-355.4  

Nowości:  2022-12 

 

Książka przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wojny, jaką prowadzi Federacja Rosyjska przeciwko Zacho-

dowi. Większość rozważań jest skoncentrowana na działaniach wojennych, które Federacja Rosyjska rozpoczęła 

w Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Przedstawione analizy mają wymiar strategiczny i dotyczą oceny przebiegu woj.-

ny oraz jej konsekwencji dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W monografii dokonano również oceny znacze-

nia, jakie dla Federacji Rosyjskiej ma wojna hybrydowa w konfrontacji z Zachodem oraz określono, jaką rolę 

odgrywa w niej dezinformacja. 
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 535. Wojna z Zachodem / Douglas Murray ; przełożył Tomasz Bieroń.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja zachodnia , Dyskurs , Filozofia kultury , 

Komunikacja międzykulturowa , Komunikacja polityczna , Komunikacja społeczna , 

Konflikt społeczny , Stosunki etniczne , System wartości , Europa Zachodnia , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-12 

 

Dlaczego tak skupiamy się na grzechach zachodniej cywilizacji, skoro w tej chwili w Chinach działają obozy 

koncentracyjne? Krytyczne podejście do zachodniej kultury jest ostatnio bardzo modne. Czasami jest to niewą-

tpliwie potrzebne, jednak w wielu przypadkach antyzachodnia retoryka podkopuje fundamenty naszej cywilizacji. 

W końcu, jeśli odrzucamy idee Kanta, Hume'a i Milla z powodu ich opinii na temat rasy, to czy nie powinniśmy 

odrzucić również Marksa, w którego pracach jest tak wiele rasistowskich i antysemickich wątków? Ameryka ma 

problem z rasizmem, ale to samo można powiedzieć o Bliskim Wschodzie i Azji. Co gorsza, korzyści z tej sytuacji 

odnoszą wrogowie demokracji i łamiące prawa człowieka reżymy, które dzięki temu starają się odwrócić uwagę 

od swoich przestępstw. Mordujący własny naród dyktatorzy chętnie powtarzają modne hasła i retorykę ruchów 

antyrasistowskich, jednocześnie wzmacniając swoje autorytarne rządy. Jeśli chcemy, by Zachód przetrwał, musi-

my go bronić. W swojej najnowszej książce Douglas Murray występuje w obronie zachodniej cywilizacji. Poka-

zuje, jak wielu ludzi o dobrych intencjach zostało oszukanych przez obłudną antyzachodnią retorykę, oraz obala 

niespójne argumenty krytyków Zachodu.  

 

 

 536. Wojny filmowe : kino, polityka, suwerenność / Mateusz Krycki.- Warszawa : 

Zona Geopolityki - Zona Zero, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film , Geopolityka , Komunikacja społeczna , 

Międzynarodowe stosunki kulturalne , Polityka międzynarodowa , Propaganda 

wizualna , Wpływ (politologia) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2022-12 

 

Jeśli podejrzewasz, że geopolityka to nie tylko geografia, że można podbijać narody i cywilizacje nawet z nimi nie 

granicząc, powinieneś przeczytać tę książkę. Sprawdź projekcję siły Hollywood – aż od jej skromnych początków. 

Propaganda american way of life płynąca z ekranu miała przekonać rządzące elity świata o wyjątkowości USA 

jako wzoru kulturowego i ekonomicznego rozwoju. Do roku 1910 Francja, Włochy i Dania były wiodącymi eks-

porterami filmów. Gdy jednak nastała era modernizacji i uprzemysłowienia, centrum produkcji filmowej przenio-

sło się na Zachodnie Wybrzeże USA. Związek Sowiecki w latach 60. usiłował kontrolować kulturę poprzez insty-

tucje - UNESCO i Ruch Krajów Niezaangażowanych, Stany Zjednoczone skupiły się zaś na ekspansji filmowej. 

Nowoczesność, nawyki żywieniowe i styl ubierania trafiały do zacofanych miast i wsi Panamy, Chile, Egiptu           

i Filipin, promując system kapitalizmu północnoamerykańskiego, wraz z jego filozofią konsumpcji masowej. 

Międzynarodowe zarządzanie mediami – global media governance – przyczyniło się w XIX w do powstania 

Powszechnej Unii Pocztowej i Międzynarodowej Unii Telegraficznej a w XX stuleciu do podpisania Karty Hawa-

ńskiej i układu GATT. Dziś o przepływie dóbr kultury decydują postanowienia Rady Europy i Światowej Orga-

nizacji Handlu (WTO). A Hollywood? Czy nie steruje tym procesem z tylnego fotela? Kinowego fotela…?  
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 537. Wokół uniwersum nauk o bezpieczeństwie / Janusz Gierszewski.- Warszawa : 

Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia bezpieczeństwa , Nauki o bezpieczeństwie , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2022-12 

 

 

W książce autor dokonuje analizy bezpieczeństwa jako specyficznej funkcji społecznej, dzięki której możliwe jest 

zachowanie  równowagi w środowisku za pomocą systemów społecznych. Autor żywi przekonanie, że do właści-

wego oddania tego fenomenu niezwykle użyteczna jest analiza systemowa, operująca takimi pojęciami jak entro-

pia (rozumiana tu jako funkcja stanu określająca kierunek procesów bezpieczeństwa w systemie), stabilizacja czy 

sprzężenie zwrotne, które w dość precyzyjny sposób oddają układ zależności społecznych i pokazują możliwości 

oraz ograniczenia sterowania nimi. 

 

 

 538. Wolna : dzieciństwo i koniec świata w Albanii / Lea Ypi ; przełożył Krzysztof 

Środa.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ypi, Lea (1979- ) , Komunizm , Polityka wewnętrzna , Ustrój 

polityczny , Albania , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka , Reportaż 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2022-12 

 

W Albanii, kraju, który na kilkadziesiąt lat zamknął się szczelnie w swoich granicach, ideały komunistyczne 

oficjalnie zastąpiły religię, a terror i prześladowania polityczne stały się codziennością. Ale dla Lei to był dom – 

bezpieczne miejsce, gdzie wszyscy ludzie są równi, sąsiedzi pomagają sobie nawzajem, a dzieci mają zbudować 

lepszy świat. Z cokołów na swoich młodych wyznawców spoglądali dobrotliwie wujek Stalin i wujek Hoxha.             

W grudniu 1990 roku wszystko się zmieniło. Pomniki starych wodzów zostały obalone, a nowych przywódców 

ludzie mogli wybrać sami. Wolno im było wierzyć, w co tylko chcieli, i nie musieli się już obawiać wścibskich 

spojrzeń i zbyt cienkich ścian. Ale wkrótce kolejne zakłady pracy zaczęły się zamykać, piramidy finansowe 

doprowadziły państwo do ruiny, a na ulicach wybuchły zamieszki. Tysiące osób uciekło do Włoch tylko po to, by 

po poniżającej procedurze musieć wrócić do swojego wolnego kraju, który nie miał im wiele do zaoferowania. 

Lea Ypi z wnikliwością i humorem opisuje dorastanie wśród politycznych wstrząsów, odkrywanie rodzinnych 

sekretów (o arystokratach, byłych premierach, więźniach politycznych i donosicielach), poszukiwanie prawdy 

ukrytej między ideałami i rzeczywistością, a przede wszystkim próby zrozumienia, co tak naprawdę oznacza być 

wolnym.  

 

 539. Wrota Europy : zrozumieć Ukrainę / Serhii Plokhy ; przekład Franciszek 

Skrzepa.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ukraina , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-12 
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Kompletna historia Ukrainy - kraju, który nigdy nie przestał walczyć o swoją wolność. Jeden z naszych najbliż-

szych sąsiadów. Kraj, z którego narodem łączy nas wielowiekowa historia. Burzliwa. Złożona. Pełna niejednozna-

czności. Czas spojrzeć na Ukrainę jej własnymi oczami i oddać jej głos w wielogłosowej opowieści, jaką jest 

historia Europy. Serhii Plokhy z wielką pieczołowitością przedstawia historię Ukrainy i pomaga nam zrozumieć 

współczesne wydarzenia. Bo to w przeszłości tkwi klucz do zrozumienia teraźniejszości. Ukraina od wieków 

walczy z siłami odmawiającymi jej niezależności. Traktowana jako brama łącząca Wschód i Zachód zmuszona by-

ła wielokrotnie bronić swojej suwerenności i wolności. To nie zmieniło się do dziś. Dlaczego w XXI wieku Ukra-

ina nadal musi udowadniać swoją niepodległość? Co zmienił rok 2014 w tożsamości ukraińskiej, a co w rosyj-

skiej? Czy Ukraina odnajdzie dla siebie nowe miejsce w Europie?  

 

 

 540. Wschodnie DNA : przewodnik biznesowy do skutecznego zarządzania 

pracownikami ze Wschodu / Zbyszek Pawlak, Tomasz Peterman ; [ilustracje Beata 

Żaczek].- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odmienność kulturowa , Przedsiębiorstwo , Zarządzanie 

zasobami ludzkimi (HRM) , Zatrudnienie cudzoziemców , Azja Środkowa , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96  

Nowości:  2022-12 

 

Chcesz zatrudnić pracowników ze Wschodu, zapomnij o zachodnich metodach zarządzania. Dwóch autorów, ko-

rzystając z ponad 20 lat doświadczeń – jeden z życia w zawiłościach wschodniej kultury, drugi w zarządzaniu 

zachodnim biznesem – stworzyli śmiały projekt szkoleniowo-konsultingowy, mający na celu identyfikację i chara-

kterystykę wschodniego DNA w zachodnim biznesie. Poznaj prawdziwe historie pracowników z Azji Środkowej, 

zmagających się ze standardami i etyką pracy na Zachodzie oraz ich szefów, osaczonych przez wschodnią menta-

lność i niejednokrotnie „śmiejących się przez łzy”. Ta książka dedykowana jest każdemu, kto jest gotowy zmie-

rzyć się z nadchodzącą przyszłością i podjęciem ryzyka zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Uczy przez 

Wschodnie Opowieści. Przeprowadza przez różnice między Wschodem i Zachodem. Wyposaża w ponad 50 zasto-

sowań biznesowych.  

 

 

 541. Wspieranie produktywności pracowników wiedzy : rola zarządzania zasobami 

ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja / Agnieszka Wojtczuk-Turek.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kadry , Polityka , Pracownicy wysoko wykwalifikowani , 

Produktywność pracy , Zarządzanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2022-12 

 

Książka omawia w szczególności: - zagadnienia produktywności pracowników wykonujących pracę opartą na 

wiedzy o wysokim stopniu intensywności - wpływ zarządzania ludźmi oraz zarządzania wiedzą na wydajność za-

daniową pracowników - podmiotowe i organizacyjne determinanty uzyskiwania wysokich efektów w miejscu pra-

cy - znaczenie dopasowania ludzi do pracy, zespołu i organizacji w osiąganiu ich wysokiej produktywności. 
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 542. Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin / Stanisław Faliński.- 

Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gminy , Miasta , Miasta partnerskie , Samorząd terytorialny , 

Współdziałanie , Współpraca transgraniczna , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2022-12 

 

 

W publikacji przedstawiono genezę współpracy międzynarodowej wspólnot lokalnych i miast, historyczny rozwój 

tej współpracy, najważniejsze jego etapy – przyczyny i konsekwencje. Monografia ukazuje aktualny stan współ-

pracy międzynarodowej samorządów terytorialnych na świecie, dokładniej prezentując tę współpracę w Europie,  

a najdokładniej w Polsce. Opisane zostały formy współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych: od 

kontaktów partnerskich poszczególnych wspólnot terytorialnych, poprzez ich organizacje międzynarodowe oraz 

rządowe organizacje międzynarodowe, w ramach których współpracują samorządy terytorialne, po animujące tę 

współpracę programy Unii Europejskiej i Rady Europy oraz – fragmentarycznie – wykorzystywanie przez samo-

rządy terytorialne funduszy unijnych. Przedstawiono także dziedziny życia samorządowo-wspólnotowego, w ra-

mach których ta współpraca się realizuje i których ona dotyczy, w powiązaniu z rozwojem współpracy między-

narodowej poszczególnych gmin i miast. Aktywność międzynarodowa samorządów terytorialnych dla współczes-

nego środowiska międzynarodowego ma ogromne znaczenie. Wpływa ona pozytywnie na kontakty społeczne                

i obywatelskie, które ocieplają wzajemne, często negatywnie zmistyfikowane wizerunki różnych społeczności               

i narodów, tworząc atmosferę współpracy, a osłabiając ciągle aktywne w tym środowisku przejawy agresji, prowa-

dzące do konfliktów i wojen. 

 

 

 543. Wstęp do psychoanalizy / Zygmunt Freud ; przekład: Salomea Kempnerówna, 

Witold Zaniewicki.- Kraków : Vis-a-vis Etiuda, 2022. 

(Meandry Kultury) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychoanaliza , Antologia , Wykład 

Sygnatura:  WG-159.96  

Nowości:  2022-12 

 

 

Wstęp do psychoanalizy to najbardziej znana, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popu-

laryzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykładów wygłoszonych 

przez autora w latach 1915-1917 przed audytorium składającym się z lekarzy i "laików obojga płci", którym wyja-

śniał podstawowe założenia swej koncepcji. Znając główne zastrzeżenia, jakie wobec niej wysuwano, wykłady te 

potraktował niezwykle poważnie, przygotowując je w postaci napisanego tekstu.W pierwszych wykładach Freud 

analizuje czynności pomyłkowe i marzenia senne, udowadniając istnienie nieświadomości. Przedstawia przede 

wszystkim te objawy nieświadomości, które występują w życiu codziennym. Pokazuje, że nic w naszej psychice 

nie jest przypadkowe. Są tylko zjawiska zrozumiałe, które umiemy zinterpretować, i niezrozumiałe, których jesz-

cze zinterpretować nie potrafimy.W dalszych wykładach autor wyjaśnia podstawy nauk o nerwicach, prezentuje 

również 3 zasadnicze wątki teorii psychoanalitycznej: teorię lęku, teorię libido i narcyzmu oraz teorię przenie-

sienia. Dzieło Freuda zostało przełożone na 16 języków. 
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 544. Wszystkie odcienie złota / Kamil Składowski oraz Małgorzata Glinka.- 

Kraków : Wydawnictwo SQN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Glinka, Małgorzata , Niemczyk, Andrzej (1944-2016) , 

Kariera , Kobieta , Reprezentacja narodowa , Siatkarze (sportowcy) , Siatkówka 

(sport) , Sport , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-12 

 

Małgorzata Glinka przez lata stanowiła o sile reprezentacji. Najlepsza polska siatkarka w historii postanowiła opo-

wiedzieć o swojej karierze i życiu w pozbawionej lukru autobiografii. Liderka Złotek i dwukrotna mistrzyni Euro-

py otwiera się przed czytelnikami, jak nigdy dotąd! Jak wygląda siatkarska droga, która rozpoczyna się na Bemo-

wie, a kończy zdobyciem mistrzostwa Europy i triumfem w Lidze Mistrzyń? Czym kupił sobie polskie siatkarki 

Andrzej Niemczyk? W jaki sposób ten legendarny już trener przekonał swoje zawodniczki, że mogą sięgnąć po 

najwyższe laury? I co sprawiło, że drużyna Złotek się rozpadła? Kto miałby wiedzieć to lepiej niż Małgorzata 

Glinka? Legendarna siatkarka mówi o sportowych triumfach, chwilach szczęścia w życiu osobistym, momentach 

pełnych radości i satysfakcji, ale nie unika też najtrudniejszych tematów. Małgorzata Glinka opowiada o trudnym 

powrocie do sportu po narodzinach córki, zagadkowej śmierci koleżanki z drużyny, prześladującym ją stalkerze 

czy małżeństwie, które nie zawsze było usłane różami.  

 

 

 545. Wszystkie szaleństwa Anglików / Marek Rybarczyk.- Wydanie 2. - Warszawa 

: Fabuła Fraza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etnopsychologia , Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , 

Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410) 

Nowości:  2022-12 

 

 

Dlaczego Anglicy zagłosowali tak szaleńczo za Brexitem? Jak udało im się zbudować a potem rozmontować 

imperium? Skąd bierze się ich ksenofobia i poczucie wyższości? Jak godzą konserwatyzm z liberalizmem i chłód 

z seksoholizmem? Dlaczego to właśnie Anglicy wymyślili komputer, odkurzacz i termos? Kim był „książę ko-

pacz”? Kto zaprojektował pistolet na osy? Kto rządził nago w Indonezji? Jak zabawiali się arystokraci w klubach 

Soho i posiadłości Cliveden? Na co jeździ ekologiczny samochód księcia Karola i ile kochanek miał jego ojciec 

książę Filip?  Marek Rybarczyk, były korespondent w Londynie i dziennikarz BBC odsłania zakamarki szalonej 

angielskiej duszy i wartko kreśli dzieje wyspiarskiego ekscentryzmu - od epoki kultu wolności w XVIII wieku po 

lata 60. XX wieku. Książka pełna anegdot i koloru, ale także poważnej refleksji nad tajemnicami narodowego 

charakteru Anglików, szalonych lat sześćdziesiątych oraz współczesnej nam epoki Monty Pythona, księżnej Dia-

ny, Jimmiego Savile'a i Brexitu.  
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 546. Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka / red. nauk. Stefan M. 

Kwiatkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkolnictwo podstawowe , Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-373/378 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Dzień, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, jest wyzwaniem i dla świeżo upieczonego 

ucznia, i dla rodziców. Aby dobrze wybrać z bogatej oferty dostępnych opcji edukacyjnych (szkoły publiczne, 

prywatne, nauczanie domowe), warto być dobrze poinformowanym. Zespół specjalistów w zakresie edukacji przy-

gotował przewodnik dla rodziców, który pomoże zorientować się w tym, czego mogą oczekiwać od szkoły, czego 

szkoła może wymagać od nich, co powinno już umieć dziecko u progu szkoły oraz jak pomóc dziecku ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

 547. Wygnanie Melchizedeka : w jaki sposób Kościół Katolicki może odzyskać 

zagubione Sacrum / Paweł Lisicki.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Melchizedek (postać biblijna) , Kościół katolicki , Katolicyzm 

, Kryzys wiary , Sacrum , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-12 

 

 

Wygnanie Melchizedeka. W jaki sposób Kościół katolicki może odzyskać zgubione sacrum. Chrystus – Melchi-

zedek. To zestawienie brzmi osobliwie w uszach dzisiejszych katolików. Jeszcze niedawno większość katolików 

mogłaby odnaleźć imię Melchizedeka w tekście modlitw Kanonu rzymskiego. W modlitwie tej Kościół wspomina 

trzy imiona ofiarników: Abla, Abrahama i właśnie Melchizedeka. Wypowiadając tę modlitwę Kanon wiąże Mel-

chizedeka z Chrystusem. W ten sposób podkreśla ciągłość ofiarniczej aktywności całej ludzkości. Protestanci 

odrzucili Boski akt ofiary na rzecz „pełnego uczestnictwa wiernych” w nabożeństwie. Okazało się to drama-

tycznym błędem, wynikającym z niezrozumienia aktu liturgicznego. Bo na czym miało polegać „aktywne uczes-

tnictwo” uczniów w Wieczerniku, gdy pozwolili, by Chrystus umył ich nogi? Na czym polegało „aktywne ucze-

stnictwo” Marii i Jana, gdy stali pod krzyżem? Jeśli próbujemy szukać lekarstwa na kryzys Kościoła, to nie                

w przepełnionych sloganami pomysłach zdynamizowania i unowocześnienia, ale, przeciwnie, u tych, którzy 

dochowali wierności dziedzictwu. Którzy w momencie próby wytrwali i obronili wartość klasycznego rytu. Prze-

chowali pamięć o Ablu, Abrahamie, Melchizedeku, ofiarnikach i błagalnikach. Czy kapłaństwo chrześcijańskie 

zostało ustanowione przez samego Chrystusa czy też jest formą naleciałości kulturowej? Czy Chrystus uważał sam 

siebie za kapłana? Na czym polegało podobieństwo kapłaństwa Chrystusa i Melchizedeka? Czy Msza Święta to 

ofiara? Kto, komu, w czyim imieniu i po co ją składa? Czy też Msza to tylko uczta i zgromadzenie? Dlaczego 

współcześni katolicy mają tak ogromny problem w doświadczeniu świętości? To nowa mentalność, czy też źród-

łem jest modyfikacja i zmiana samych rytów i obrzędów dokonana przez Pawła VI w 1969 roku?  
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 548. Wymyślone miasto Lwów / Ziemowit Szczerek.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczeństwo , Życie codzienne , Lwów (Ukraina, obw. 

lwowski) , Ukraina , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-12 

 

Lwów – ukraiński, polski, galicyjski, austriacki, austro-węgierski, żydowski, europejski, poradziecki… To miasto 

jest jak kostka Rubika, nie jest łatwo rozdzielić poszczególne kolory i zbudować jednolitą ściankę. A wielu 

próbowało! Zwykle tożsamości mieszają się ze sobą, tworząc obraz fascynujący i nieoczywisty. I zmienny – bo to 

miasto, które ciągle wymyśla siebie od nowa. Dla Ziemowita Szczerka Lwów to po prostu jego miasto. Miejsce, 

które zna od lat i w którym czuje się u siebie. Pisze o jego historii, bolączkach, zmianach, bohaterach pierwszego, 

drugiego i trzeciego planu. Patrzy mu prosto w twarz – zarówno wtedy, kiedy Lwów nakłada przykrywający 

wszystko makijaż sceniczny, jak i wtedy, kiedy miasto nad ranem z trudem dochodzi do siebie po nocnej hulance.  

 

 

 549. Z drugiej strony szkła : autoportret fotoreporterki / Anna Musiałówna.- 

Warszawa : Czytelnik, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Musiałówna, Anna (1948- ) , Fotografia dokumentalna , 

Fotografia polska , Fotoreportaż , Fotoreporterzy , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

, Publicystyka , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Musiałówna A.  

Nowości:  2022-12 

 

Kto mógł przewidzieć, że kapitalistyczny dobrobyt zniewoli ludzkie umysły i dusze skuteczniej niż komuni-

styczny niedostatek? Że wirtualna rzeczywistość zastąpi żywy świat? Anna Musiałówna - fotoreporterka prasowa    

i socjologiczna, autorka reportaży, kuratorka wystaw fotograficznych, publikowała m.in. w „itd”, „Przyjaciółce”, 

„Odrze”, „Życiu” „Polityce”. W książce "Z drugiej strony szkła". Autoportret fotoreporterki opowiada o własnym 

życiu poprzez wspomnienia i relacje ze spotkań z bohaterami swoich fotoreportaży. Osoby te, mieszkające często 

na odległej prowincji, odnajdywała i docierała do nich w zaskakujący niekiedy sposób. Posługując się równie 

biegle fotografią, jak i słowem pisanym, wyczulona na losy i niedole drugiego człowieka, autorka potrafi z dużą 

precyzją ukazać obraz życia społecznego w epoce PRL-u i po przełomie 1989 roku, a przy tym ujawnić przed 

czytelnikami własny punkt widzenia na minione i obecne czasy oraz swoją hierarchię wartości. Zwraca też szcze-

gólną uwagę na zmiany oczekiwań, jakie w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły wobec reportażu praso-

wego.  

 

 550. Z pamiętnika początkującego psychiatry / Adam Stern ; przełożyły Iwona 

Michałowska-Gabrych, Patrycja Zarawska.- Kraków : Insignis Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stern, Adam , Harvard Medical School , Psychiatria , 

Psychiatrzy , Staż zawodowy , Zaburzenia psychiczne , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-12 
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Pasjonujące, przejmujące zapiski młodego psychiatry ze stażu w Harvard Medical School. Dramatyczne, pełne 

emocji, ale podane z humorem historie z oddziału psychiatrycznego. Portrety pacjentów i opisy intrygujących 

przypadków. Adam Stern – student psychiatrii państwowej uczelni medycznej – został zakwalifikowany do jed-

nego z najbardziej prestiżowych programów rezydenckich w kraju. „Złoty rocznik” – tak nazwano grupę wybrań-

ców, wśród których znalazł się Adam. Wydział pokładał w młodych psychiatrach olbrzymie nadzieje, i nie bez 

powodu: rekrutowali się oni z elitarnych uczelni i już na tym etapie kariery mogli pochwalić się znaczącymi 

osiągnięciami. Co więcej, Adam wychowywał się w rodzinie lekarskiej. Onieśmielony młody stażysta staje więc 

przed trudnym zadaniem: musi udowodnić – sobie i innym – że jego obecność w harwardzkim kampusie nie jest 

jedną wielką pomyłką. W swoim pamiętniku Adam opisuje intensywne i trudne emocjonalnie lekcje, jakie on                

i jego koledzy odebrali podczas wyczerpującego czteroletniego stażu, pomagając pacjentom odnaleźć lepsze życie. 

Doświadczyli przy tym miłości i straty, poczucia więzi i beznadziei, smaku porażki i radości sukcesu. Przeczy-

tajcie tę bardzo osobistą i poruszającą opowieść o drodze, jaką musi pokonać psychiatra, by móc nieść skuteczną 

pomoc osobom dotkniętym rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi, przy okazji próbując poukładać swoje własne 

zagmatwane życie osobiste. Stern na naszych oczach staje się lepszym lekarzem… i lepszym człowiekiem.  

 

 

 551. Z Placu Czerwonego na Plac Zbawiciela / wspomina Janina Żejmo ; z 

rosyjskiego przełożyła Mirosława Wierzbicka.- [Bielsko-Biała] : Nowa Strona ; 

[Konstancin-Jeziorna] : Wydawnictwo REA-SJ Sp. z o.o., 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Žejmo, Ânina Boleslavovna (1909-1987) , Lenfilm , II wojna 

światowa (1939-1945) , Aktorzy radzieccy , Cyrk , Polska , ZSRR , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2022-12 

 

Niezwykła i barwna postać, gwiazda rosyjskiego filmu. Polka, której dziadkowie i rodzicie wywodzili się ze Żmu-

dzi. Gdy miała niespełna trzy lata zaczęła występować w rodzinnej grupie cyrkowej Żejmo. Mając piętnaście lat 

była już doświadczoną artystką areny i estrady, chociaż tego ostatniego nie cierpiała. Absolwentka legendarnej 

szkoły aktorskiej FEKS. Znakomita aktorka. Jej tytułowa rola w ekranizacji Kopciuszka (1947) do dzisiaj w Rosji 

jest uznawana za kultową, chociaż zagrała tam 16-letnią dziewczynę mając… 38 lat. W 1957 roku wraz z mężem 

Leonem Jeannotem przeniosła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Prowadzili otwarty dom, w którym moż-

na było spotkać największe gwiazdy polskiego filmu, teatru, telewizji i estrady. Pasjonatka gry w pokera i kanastę. 

Wspaniała matka, przeciętna kucharka, prawdziwa dusza towarzystwa, namiętna palaczka. Także utalentowana 

pisarka. Jej wspomnienia to obraz świata, który warto poznać.  

 

 

 552. Zakażenia szpitalne w onkologii / redakcja naukowa Andrzej W. Szawłowski.- 

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie , Nowotwór , Profilaktyka zdrowotna , Zakażenia 

szpitalne , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616-006  

Nowości:  2022-12 

 

 

1. Znaczenie kliniczne zakażeń szpitalnych w onkologii - Andrzej W. Szawłowski, Beata Janas ; 2. Patogeny 

bakteryjne odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii - Hanna Połowniak-Pracka ; 3. Patogeny grzybicze 

odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii - Urszula Nawrot ; 4.  Patogeny  wirusowe  odpowiedzialne  za  
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zakażenia szpitalne w onkologii - Tomasz Dzieciątkowski, Anna Waszczuk-Gajda ; 5. Zasady pobierania mate-

riału do badań mikrobiologicznych - Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Jadwiga Wójkowska-Mach ; 

6. Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych - Hanna Połowniak-Pracka ; 7. Antybiotykoterapia zakażeń 

wewnątrzszpitalnych - Alicja Pawińska ; 8. Stany nagłe związane z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi: występo-

wanie, diagnostyka, leczenie - Małgorzata Misiak ; 9. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii - Monika Wanke-Rytt 

; 10. Higiena rąk i typy izolacji jako profilaktyka zakażeń szpitalnych - Jadwiga Wójkowska-Mach ; 11. Powierz-

chnie o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych - Anna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Roma-

niszyn, Małgorzata Bulanda ; 12. Monitorowanie i zapobieganie zakażeniom szpitalnym - Ewa Augustynowicz-

Kopeć, Zofia Zwolska ; 13. Organizacja i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych - Ewa Augustynowicz-

Kopeć, Zofia Zwolska ; 14. Aspekty prawne związane z zakażeniami szpitalnymi - Paweł Ratajczyk.    

 

 

 553. Zakupoholizm : jak samodzielnie uwolnić się od przymusu kupowania? / 

Katarzyna Kucewicz.- Warszawa : Edgard, 2016. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Samokontrola , Zakupoholizm , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-12 

 

Zakupy są dla ciebie lekarstwem na stres? Zdarza ci się kupować rzeczy, których nie potrzebujesz lub na które cię 

nie stać? Często masz wyrzuty sumienia z powodu zrobionych zakupów? Jeśli tak, prawdopodobnie jesteś zaku-

poholiczką/zakupoholikiem. Jednak od nałogu kupowania można się uwolnić! W Polsce z uzależnieniem od zaku-

pów boryka się ok. 2 mln ludzi. Nałóg kompulsywnego kupowania dotyczy zarówno kobiet (80%), jak i męż-

czyzn. Częściej mieszkańców dużych miast, osób z wyższym wykształceniem i zamożnych. "Zakupoholizm" to 

pierwsza na polskim rynku książka dotycząca kompulsywnych zakupów, która zawiera autorski program pracy             

z własnymi przekonaniami oraz szczegółowy test pozwalający ocenić stopień uzależnienia od zakupów. Poradnik 

skonstruowany jest tak, jak przebiegałby warsztat samokontroli podczas indywidualnej terapii z psychologiem.             

W drodze ku wolności od przymusu kupowania towarzyszy Katarzyna Kucewicz, doświadczona psycholożka               

i psychoterapeutka, która wskazuje, jak poradzić sobie z głodem zakupowym, i pomaga w podjęciu dobrej decyzji: 

kupić czy nie kupić?  

 

 

 554. Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych / redakcja 

naukowa Brunon Hołyst.- Warszawa : Difin, 2021. 

(Biblioteka Suicydologiczna ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myśli samobójcze , Samobójstwo , Zachowania samobójcze , 

Materiały pomocnicze , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę w dotychczasowym piśmiennictwie do-

tyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja 

nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej śmieci. Dzięki tej publikacji Czytelnicy będą mogli 

poznać samobójstwo jako zjawisko indywidualne i społeczne. Autorzy tomu I są specjalistami z  różnych  dziedzin 

https://ksiegarnia.difin.pl/biblioteka-suicydologiczna
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nauki, którzy pracują na rzecz rozwiązywania problemów suicydalnych. Reprezentują filozofię, prawo, krymino-

logię, socjologię, psychologię, pedagogikę i medycynę. 

 

 

 555. Zapobieganie samobójstwom : zachowania suicydalne osób starszych / 

redakcja naukowa Brunon Hołyst.- Warszawa : Difin, 2022. 

(Biblioteka Suicydologiczna ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywizacja społeczna , Higiena psychiczna , Interwencja 

kryzysowa (psychologia) , Myśli samobójcze , Osoby w wieku starszym , 

Samobójcy , Samobójstwo , Zachowania samobójcze , Zapobieganie , Opracowanie , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-12 

 

Tom 2 serii wydawniczej Biblioteka Suicydologiczna ma na celu wypełnienie luki w istniejącej literaturze doty-

czącej zapobiegania samobójstwom osób starszych. Jej zadaniem jest analiza procesów motywacyjnych oraz pro-

mocja nowych metod zapobiegania przypadkom dobrowolnej śmierci seniorów. Dzięki tej publikacji czytelnicy 

będą mogli dowiedzieć się o samobójstwie jako zjawisku indywidualnym i społecznym. Polskie Towarzystwo 

Suicydologiczne jest przekonane, że ta seria może odegrać znaczącą rolę informacyjną i naukową. Zachęcamy 

czytelników do dzielenia się komentarzami, które pozwolą redaktorom rozwinąć temat aktualnych problemów 

suicydologicznych. 

 

 

 556. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie / Kit Oung ; [z języka angielskiego 

tłumaczył Jan Kłoczko].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektroenergetyka , Przemysł , Zarządzanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-620  

Nowości:  2022-12 

 

 

W dzisiejszej globalnej gospodarce firmy nieustannie walczą o obniżenie kosztów i zwiększenie zysku przy speł-

nieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska naturalnego. Dlatego redukcja 

zużycia energii w przedsiębiorstwach jest gorącym tematem. W niniejszej książce zostało omówione wiele aspe-

któw mogących pomóc osiągnąć i utrzymać maksymalną redukcję zużycia energii. Idee te zostały pogrupowane 

tematycznie w czterech działach, zawierających praktyczne koncepcje zarządzania zrównoważonym zużyciem 

energii i wydajnością. Publikacja skierowana do menedżerów i osób zarządzających w przedsiębiorstwach produ-

kcyjnych. 

 

 557. Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach / 

Magdalena K. Gąsowska.- Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konkurencyjność , Logistyka , Łańcuch dostaw , 

Przedsiębiorstwo , Zarządzanie procesami biznesowymi , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-658  

Nowości:  2022-12 
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Duża dynamika otoczenia, gwałtowny postęp technologiczny, rosnące napięcia polityczne, wzmożenie znaczenia 

interesów narodowych i pandemia COVID-19, związane z coraz większą złożonością, niepewnością i podwy-

ższonym ryzykiem, spowodowały powstanie wielu wyzwań znacząco wpływających na zmiany w sposobach 

zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami i kreowaniu ich systemów logistycznych. Procesy logistyczne 

coraz bardziej determinują wyniki współczesnych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Monografia jest szcze-

gólnie wartościową pozycją ze względu na aktualność tematu, a zwłaszcza jej walory naukowe oraz aplikacyjne. 

Książka przedstawia rozważania koncentrujące się na problematyce zarządzania procesami logistycznymi we 

współczesnych przedsiębiorstwach i kreowanych przez nie łańcuchach dostaw w kontekście kształtowania 

wyników przedsiębiorstwa. Rozważania i analizy oparto na najbardziej aktualnej, krajowej i zagranicznej, litera-

turze z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i logistyki oraz najnowszych badaniach empirycznych przepro-

wadzonych przez ośrodki naukowe i instytuty badawcze z różnych krajów. Prezentowane w pracy autorskie wyni-

ki badań empirycznych istotnie powiększają wiedzę o zarządzaniu procesami logistycznymi we współczesnych 

polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w kontekście kształtowania wyników eko-

nomicznych i rynkowych przedsiębiorstwa przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii. 

 

 

 558. Zarządzanie projektami : krok po kroku / Mariusz Kapusta.- Warszawa : 

Edgard, 2013. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie projektami , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zdobądź wiedzę, dzięki której każdy twój projekt będzie efektywny! Dowiedz się, jak dobierać sposób działania 

specjalnie do swoich potrzeb. Poznaj wypróbowane sposoby na skuteczne wyznaczanie celów, zarządzanie cza-

sem oraz właściwą ocenę ryzyka. Odkryj innowacyjną metodę zarządzania projektami, która czerpie ze znanych 

metodyk typu PMBOK, PRINCE2 czy SCRUM. Zaplanuj i zrealizuj projekt, który zakończy się sukcesem! Dla-

czego poradnik trafia w Samo Sedno? - uczy, jak w pracy nad projektem wykorzystywać cykl Demiurga (Zaplanuj 

– Zrób – Sprawdź – Działaj) oraz model PM House - przekazuje przydatne przy realizacji projektu informacje, 

łącząc wiedzę z zarządzania i psychologii - wyjaśnia, kto i w jaki sposób zaangażowany jest w projekt (kierownik 

projektu, sponsor, zespół projektowy, klienci, użytkownicy funkcyjni i operacyjni) - prezentuje rozwiązania naj-

częściej spotykanych problemów – takich jak manipulowanie priorytetami, oderwanie projektu od rzeczywistości  

i znikające zasoby.  

 

 

 559. Zdążyć przed hakerem : jak przygotować firmę na cyberatak / Jakub 

Bojanowski.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

(Biznes, Cyberbezpieczeństwo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo teleinformatyczne , Cyberprzestępczość , 

Haking , Przedsiębiorstwo , Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7  

Nowości:  2022-12 

 

Książka „Zdążyć przed hakerem” przeznaczona jest dla osób, które nie zajmują się  cyberbezpieczeństwem  zawo- 
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dowo. Jej celem jest edukowanie kadry zarządzającej, nauczenie menedżerów podstaw cyberbezpieczeństwa, co 

ma pomóc przełamać barierę komunikacyjną w typowej firmie. 

 

 

 560. Zespół nieszczelnego jelita : plany lecznicze i dieta dla zdrowia twoich jelit : 

kompletny przewodnik / Makoto Trotter, Doug Cook ; przełożyła Sara Wacławik.- 

Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie dietą , Zespół nieszczelnego jelita , Jelita , Poradnik 

, Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-12 

 

Zrozumieć zespół nieszczelnego jelita ; Jak poradzić sobie z chorobą ; Plan dietetyczny dla osób z zespołem nie-

szczelnego jelita ; Plan posiłków ; Przepisy dla korzystających z diety ZNJ. 

 

 

 561. Zew Kalahari / Delia i Mark Owens ; z angielskiego przełożyła Maciejka 

Mazan.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Zwierzęta , Kalahari , Pamiętniki i 

wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Para młodych amerykańskich zoologów, Delia i Mark Owensowie, w 1974 roku wsiada na pokład samolotu do 

RPA, mając przy sobie niewiele ponad zmianę ubrania i lornetkę. Kupują land rovera z trzeciej ręki i jadą w głąb 

pustyni Kalahari. Tam, na dotąd niepoznanym terenie, gdzie w promieniu setek kilometrów nie ma dróg, ludzi ani 

wody, Owensowie zaczynają badania zwierząt, które nigdy wcześniej nie widziały człowieka. Przejmująca relacja 

z walki o przetrwanie w jednym z ostatnich nieskalanych cywilizacją miejsc na ziemi.  

 

 

 562. Zielona (r)ewolucja w polskiej bankowości : finansowanie projektów lądowej 

energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej w Polsce z wykorzystaniem metody 

project finance / Paweł Niedziółka.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Konferencja ONZ "Środowisko i 

rozwój" (1992 ; Rio de Janeiro) , Protokół z Kioto , Banki , Dwutlenek węgla , 

Efekty zewnętrzne (ekonomia) , Energetyka słoneczna , Energetyka wiatrowa , 

Globalne ocieplenie , Handel emisjami zanieczyszczeń , Koszty , Porozumienie 

paryskie (2015) , Project finance , Rynek finansowy , Ryzyko środowiskowe , 

Transformacja energetyczna , Zielona gospodarka , Zmiany klimatyczne , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-336.71  

Nowości:  2022-12 
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Monografia koncentruje się na wpływie ryzyka klimatycznego na działalność banków komercyjnych, w tym zwła-

szcza na inne rodzaje ryzyka bankowego. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom kredytowania zielonej 

energetyki w Polsce. Jest to pierwsza publikacja o roli polskiego sektora bankowego w transformacji energety-

cznej, skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: od przedstawicieli świata nauki i studentów, poprzez pracow-

ników banków, a skończywszy na inwestorach na rynku energii odnawialnej. 
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Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 
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„W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie chcę, żeby pamiętano mnie tylko z tego badania. W doda-

tku ze swoją czarną kozią bródką wyglądam jak diabeł. Oto facet, który stworzył zło. Umiałem wyjaśnić swoje 

podejście - naprawdę tworzyłem zło, bo badałem zło, wydobywając je na powierzchnię. (...) Wtedy przyszło mi do 

głowy, że to z tego zostanę zapamiętany. Możliwe, że ktoś nawet zapytał: czy na twoim nagrobku wyryją napis 

Był dyrektorem Więzienia Stanfordzkiego?” Dziadkowie Philipa Zimbardo przenieśli się z Sycylii do Ameryki na 

przełomie wieków. Dorastał w Południowym Bronksie w czasach wielkiego kryzysu. Doświadczenia dzieciństwa 

- dotkliwe ubóstwo, długotrwała hospitalizacja, wykluczenie - nauczyły go polegać na sobie samym. Uznał, że 

szansą na wyrwanie się z zaklętego kręgu biedy jest edukacja. Pierwszy kurs psychologii, którego był słuchaczem, 

śmiertelnie go znudził. Zimbardo wyciągnął wnioski i we własnej pracy ze studentami był daleki od przyjętych 

konwencji akademickiego wykładu. Zaplanował i przeprowadził jedno z najbardziej kontrowersyjnych badań             

w historii psychologii i choć badał także zagadnienia nieśmiałości, perspektywy czasowej, bohaterstwa, kryzysu 

męskości i stresu pourazowego, to wydarzenia z piwnicy Stanforda wciąż budzą najsilniejsze emocje. Ta książka 

to zilustrowany fotografiami z prywatnego archiwum zapis siedmiu rozmów przeprowadzonych w ramach proje-

ktu historii mówionej Uniwersytetu Stanforda. Zimbardo opowiada w nim o swoim dzieciństwie, karierze akade-

mickiej i społecznej działalności. Z osobistych wspomnień wyłania się także obraz samej psychologii społecznej             

i głębokich przemian, jakie od lat 70. XX wieku zaszły w sposobie uprawiania tej dyscypliny.  

 

 

 564. Zrozumieć transformację energetyczną : od depresji do wizji albo jak 
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Factum - Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 
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Zrozumieć transformację energetyczną to książka adresowana nie tylko do specjalistów - choć wielu z nich jej 

lektura też by się przydała - ale także do zwykłych ludzi. To, jak podejść do budowania systemu energetycznego 

przyszłości bez paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń, jest sprawą wykraczającą poza wąskie grono ekspertów          

i polityków. Musimy wreszcie zrozumieć podstawy, bez tego masakryczna ilość mitów i przekłamań powoduje, że 

wykłócamy się, buksujemy w miejscu i niejednokrotnie pakujemy w ślepe uliczki. W książce jest sporo wiedzo-

logii, a nawet - o zgrozo! - liczb i matematyki, ale na  szczęście  ograniczają  się  one  do  czterech  podstawowych 
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działań. Potrzebujemy tych konkretów w dyskusji, bez nich sprowadzałby się ona do machania rękami i przerzu-

cania ogólnikami, że czegoś jest „wystarczająco dużo” lub „zbyt mało” albo że „można” lub „nie da się”. Wierzę, 

że dotarcie z książką do takich osób jak Ty - myślących systemowo i opiniotwórczych - dołoży cegiełkę do 

wejścia Polski na drogę do bezpiecznej przyszłości, innowacyjnej gospodarki i wzrostu jakości naszego życia.  

 

 

 565. Zrozumieć Ukraïnę : historia mówiona / z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza 
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Politycznej, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hrycak, Jarosław (1960- ) , Historycy , Polityka , Tożsamość 

narodowa , Ukraińcy , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2022-12 

 

Jeśli macie w planach przeczytać jedną książkę o Ukrainie to jest właśnie TA książka. Rozmowy Izabelli 

Chruślińskiej z ukraińskim historykiem Jarosławem Hrycakiem doskonale pozwalają zrozumieć sytuację naszych 

wschodnich sąsiadów, prowadzone ze swadą znakomicie wprowadzają w złożoną materię ukraińskiej historii              

i teraźniejszosci, nie stroniąc od kontrowersyjnych tematów. To drugie, poszerzone wydanie książki Ukraina. 

Przewodnik KP, zaktualizowane i opatrzone nowym posłowiem Jarosława Hrycaka. Wstęp do nowego wydania 

napisał Sławomir Sierakowski.  

 

 

 566. Zwyrodnienia narządu ruchu / Jerzy Szczygłowski.- Wydanie 1.-1 dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 
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1. Co to takiego te zwyrodnienia? ; 2. Kręgosłup: Odcinek szyjny ; Odcinek piersiowy ; Odcinek lędźwiowy ; 

Kość  krzyżowa ; 3. Staw żuchwowo-czaszkowy ; 4. Staw barkowy ; 5. Staw łokciowy ; 6. Staw promieniowo-

nadgarstkowy ; 7. Nadgarstek ; 8. Dłoń i palce ; 9. Staw biodrowy ; 10. Staw kolanowy ; 11. Staw skokowy ; 12. 

Stopa ; 13. Zmiany zwyrodnieniowe tkanek miękkich ; 14. Profilaktyka i leczenie. 
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Halszka Witkowska, znana polska specjalistka w dziedzinie suicydologii, wykorzystując swoją wiedzę i doświa-

dczenie oraz garść statystyk, wyjaśnia, co kryje się za słowem "samobójstwo". W "Życiu mimo wszystko" odpo-

wiada na wiele pytań dotyczących tego niezwykle trudnego, od lat uznawanego za społeczne tabu tematu.  

 

 

 568. Życie polityką naznaczone / Jan Król. - Warszawa : Wydawnictwo 

Nieoczywiste - Imprint GAB Media, 2022. 
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Książka Jana Króla obejmuje kilka epok - od lat 70. XX wieku, dojrzewania młodego człowieka, wyrastającego           

w rodzinie o patriotycznych tradycjach w niewielkim mieście na południu Polski, przez studia i młodzieńczy 

udział w Stowarzyszeniu "Pax", do zaangażowania na rzecz opozycji demokratycznej i "Solidarności". Autor 

ukazuje dramatyczne lata 80. od mało znanej strony uczestnika środowisk katolickich nie godzących się na realia 

dyktowane przez komunistyczny reżim, ale niedających się zepchnąć w podziemie. We wspomnieniach otrzymu-

jemy obszerną relację o tworzeniu III Rzeczypospolitej, pisaną przez posła na Sejm w latach 1989 - 2001 i wice-

marszałka Sejmu III kadencji, współtwórcę ważnych reform, ale też aktywnego w swoim okręgu wyborczym.              

W ostatnich rozdziałach czytamy przenikliwe analizy sytuacji kraju w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. 

Jest to opowieść o czasach i ludziach epoki już zamkniętej, mało opisanej i zbadanej, w której Autor pokazuje 

dylematy i trudności tamtych lat, unika drastycznych ocen, stara się rozumieć siebie, swoje wybory i ukazać je na 

tle wielkich przemian zachodzących w naszym kraju. Wspomnienia są autentyczne i uczciwe wobec siebie oraz 

epoki, w której aktywnie żył i przyczyniał się do budowania demokratycznej Polski. Prof. Andrzej Friszke  

 

 

 569. Żydzi w Rozwadowie i Stalowej Woli : czas wojny i okupacji / Dionizy 

Garbacz ; [tłumaczenie tekstów źródłowych z jęz. angielskiego i niemieckiego Piotr 
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1. Rozwadów żydowski ; 2. Wrzesień 1939 ; 3. Przymusowy exodus ; 4. W Rozwadowie za Niemców ; 5. Na 

stracenie ; 6. Ostatni etap - Bełżec ; 7. Rozwadowskie ofiary Holocaustu ; 8. Obóz na Młodyniu ; 9. Zabijanie ; 10. 

Niewolnicza praca ; 11. Ucieczki z rozwadowskiego obozu ; 12. Obóz w "Stahlwerke Werk Stalowa Wola" ; 13. 

Warunki życia w obozie stalowowolskim ; 14. Ucieczki z obozu stalowowolskiego ; 15. Koniec obozu ; 16. Ude-

rzenie w kulturę ; 17. Egzekucje masowe ; 18. Żydzi i Polacy ; 19. Ostatnia z Żydów w Rozwadowie. 
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Z DANYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI WYNIKA, ŻE Z ROKU NA ROK ROŚNIE LICZBA PRÓB 

SAMOBÓJCZYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ MŁODYCH LUDZI. ROŚNIE TEŻ LICZBA SAMOOKA-

LECZEŃ. Dzieci często boją się, że zostaną niezrozumiane, że ktoś je oceni jako słabe, leniwe, głupie, uważają, 

że zawiodły swoją rodzinę. Przede wszystkim jednak boją się, że o ich chorobie dowiedzą się inni. Wstyd jest tu 

czynnikiem kluczowym. Bardzo ważne jest głośne mówienie o tym, czym jest depresja i do czego prowadzi, jeśli 

jest nieleczona.  
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Żywot Briana to szansa, żeby poznać prawdę. To nie byłem ja, nie zrobiłem tego, a co więcej, nigdy tego nie 

powtórzę! Te słowa Briana Johnsona, legendarnego wokalisty AC/DC, to tylko przedsmak autobiografii jednej             

z najbardziej uwielbianych gwiazd rock’n’rolla na świecie. Syn brytyjskiego żołnierza i Włoszki dorastał w cieniu 

II wojny światowej. Od kiedy postanowił, że będzie śpiewał, przez dekadę próbował swoich sił w licznych zespo-

łach, jednak sukces zdawał się poza zasięgiem. Aż do momentu, w którym został zaproszony na przesłuchanie do 

jednego z największych przedsięwzięć muzycznych w historii. Zespół AC/DC przechodził kryzys spowodowany 

tragiczną śmiercią swojego frontmana, Bona Scotta, ale to właśnie z Brianem Johnsonem na pokładzie nagrał 

swoje arcydzieło: Back in Black. Płytę, która stała się najlepiej sprzedającym się rockowym albumem w historii. 

Trasy koncertowe AC/DC były legendarne i wypełniały stadiony, a fani szybko pokochali Johnsona i docenili jego 

wkład w zespół. Niestety, w 2016 roku Brian musiał opuścić grupę po tym, jak zdiagnozowano u niego postę-

pującą utratę słuchu. I kiedy już się wydawało, że przyszłość zespołu jest przesądzona, ten powrócił w pełnym 

składzie, wypuszczając w 2020 roku hitowy album Power Up!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


