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Nowości 2022 – PAŹDZIERNIK 

 

 

Literatura piękna 

 

 
 

1. A miało być tak pięknie! / Katarzyna Kalicińska, Małgorzata Kalicińska.- 

Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Macierzyństwo , Małżeństwo , Relacja 

romantyczna , Telewizja , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Pełna energii i optymizmu opowieść o odwadze i przeciwnościach losu, które niespodziewanie otwierają drogę do 

szczęścia i spełnienia! Dominika, dla przyjaciół Mika, wszystko, co robi, robi na 100%. Kocha na zabój, żyje na 

pełnych obrotach, wszelkie życiowe dramaty też przeżywa tak, jakby świat miał się właśnie zawalić. Młoda, prze-

bojowa, pełna ideałów, szuka kolorów w szarej rzeczywistości początku lat 90. Wychodzi za mąż za młodu i zos-

taje matką. Z marzeń wyrywa ją proza życia. Wielka miłość się kończy. A kiedy świat Miki rozpada się na kawa-

łki, z pomocą przychodzą rodzina i przyjaciele. Dziewczyna bierze się w garść, kontynuuje wymarzone studia                

i rozpoczyna pracę w telewizji. Świat srebrnego ekranu wciąga ją na dobre i na złe. Ale kiedy w życiu Miki robi 

się spokojniej, jej wewnętrzna wariatka zaciera ręce. Następne zmiany przychodzą wraz z pojawieniem się na 

horyzoncie nowej miłości. Mika widzi, że droga na prostą wiedzie krętymi ścieżkami. Poza tym czym byłoby 

życie bez lekkiego szaleństwa i odrobiny prowokacji, czym byłby sukces bez marzeń i ciężkiej pracy? W tle 

modny, nonszalancki i pociągający świat gwiazd lat 90. Mika odkrywa kulisy telewizji czasu wielkich przemian               

i galopującego kapitalizmu. Zagląda na korytarze i do pokojów ówczesnej TVP.  
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 2. A życie toczy się dalej / Katarzyna Kalicińska.- Warszawa : Słowne z uczuciem - 

Burda Media Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby po rozwodzie , Przyjaźń , Rodzina patchworkowa , 

Rozstanie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Czy jest gotowa zacząć od nowa jeszcze jeden raz? Dominika wreszcie czuje się naprawdę spełniona. Zaręczyny  

z Jeremim sprawiły, że na dobre uwierzyła w ich wspólną przyszłość. Wizja nadchodzącego „żyli długo i szczęś-

liwie” oddala się jednak, gdy mężczyzna z dnia na dzień staje się coraz bardziej obcy. Po powrocie z ferii spędzo-

nych z dziećmi i byłą żoną Jeremi oznajmia, że w ich wspólnym, patchworkowym życiu muszą nastąpić poważne 

zmiany. Zrozpaczona Dominika decyduje się na odważny krok. Czy wyjazd do Australii pozwoli jej odnaleźć 

spokój i szczęście, za którymi tak bardzo tęskni?   

 

 

 3. Amazonia : powieść / Patrick Deville ; przełożył Jan Maria Kłoczowski.- Warszawa 

: Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropolodzy , Klimat , Kolonializm , Kryzys , Ojcowie i 

synowie , Pisarze , Uczeni , Wynalazcy i odkrywcy , Amazonia , Amazonka (rzeka) , 

Powieść historyczna , Powieść podróżnicza 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-10 

 

Tym razem Patrick Deville podróżuje po Amazonii - od Brazylii po Ekwador, od Belém nad Atlantykiem do Santa 

Elena nad Pacyfikiem i dalej - na Wyspy Galapagos. W podróży towarzyszy mu syn. Płynąc wraz z nimi w górę 

jednej z największych rzek świata na pokładzie parowca "Jangada", poznajemy burzliwe dzieje regionu - od 

wypraw konkwistadorów poszukujących w dżungli legendarnego Eldorado, poprzez niezwykłe przygody odkry-

wców i naukowców - od La Condamine’a po Alexandra von Humboldta czy Charlesa Darwina - losy tych, którzy 

dorobili się tutaj na zbieraniu kauczuku, a potem stracili całą fortunę, po brazylijskie podróże pisarzy takich jak 

Bernanos czy Zweig oraz antropologów, jak Lévi-Strauss. Mieszając gatunki, Deville snuje swoją literacką opo-

wieść o świecie, przywołując na świadków takie postaci jak Montaigne, Blaise Cendrars, czy Roger Casement. 

Wnioski, jakie wyciąga z poczynionych w Amazonii obserwacji, nie są budujące: "Od dwudziestu dwóch lat pod-

różowałem po świecie i próbowałem wyrobić sobie opinię na temat burzliwych przemian historycznych i polity-

cznych, do których dochodziło po feralnym roku 1860, kiedy to trwała w najlepsze druga rewolucja przemysłowa. 

Mój wniosek był jeden: niezależnie od konfliktów i perypetii związanych z rozwojem technologii, najważniejszym 

zagrożeniem stawał się obecny kryzys klimatyczny".   

 

4. Arcymistrz / Piotr Bojarski.- Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alehin, Aleksandr Aleksandrovič (1892-1946) , Zbigniew 

Kaczmarek (postać fikcyjna) , Szachiści , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 



3 
 

Poznań, mroźny grudzień 1928 roku. Poważni obywatele miasta otrzymują niepokojące anonimy. Ktoś grozi 

śmiercią Aleksandrowi Alechinowi - szachowemu mistrzowi świata, który rozegra niebawem symultanę w hotelu 

Bazar. Arcymistrza ma chronić młody aspirant policji Zbigniew Kaczmarek. To jego pierwsze samodzielne śle-

dztwo. Czy poradzi sobie z presją czasu i konkurencji z Warszawy? Czy zdemaskuje szantażystę, zanim ten zabi-

je?   

 

 

 5. Bullet train - zabójczy pociąg / Kotaro Isaka ; przełożyła Anna Horikoshi.- Poznań 

: Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Nastolatki , Pociągi , Psychopaci , Śpiączka , 

Zabójcy , Zemsta , Japonia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Mroczny thriller jednego z najpopularniejszych obecnie japońskich autorów, w którym sieć krzyżujących się 

spisków trzyma w napięciu do ostatniej stacji Akcja toczy się równie szybko, jak szybko jedzie japoński pociąg 

Shinkansen, do którego wsiadło dziewięciu zawodowych morderców i jeden amator. Profesjonaliści zyskują 

twarze zwykłych, z pozoru niewyróżniających się ludzi, a amator, który jest jeszcze uczniem gimnazjum, planuje 

intrygę z piekła rodem… Profesjonalni zabójcy wsiadają do tego samego pociągu, nie wiedząc o sobie nawzajem, 

ale czy to przypadek? I kto dojedzie do celu żywy? Czy Nanao, nazywany również Biedronką, największy pecho-

wiec w branży, pracujący z tajemniczą Marią? Czy straszny, lecz równocześnie komiczny duet Mandarynka i Cyt-

ryna, którzy są najlepsi na rynku? Oprócz nich do poszukiwań walizki pełnej pieniędzy dołącza Książę, bezwzglę-

dny, wyrafinowany młodociany despota i Kimura, który znalazł się w pociągu, żeby pomścić synka. Ale to 

dopiero czwórka, nie licząc Księcia, poza nimi na pokładzie pociągu ukrywa się jeszcze pięciu innych morderców, 

a na ostatniej stacji czeka okrutny szef mafii...  

 

 

 6. Cichy kochanek / Clara Sánchez ; z hiszpańskiego przełożyła Elżbieta Rzewuska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hiszpanie , Manipulacja (psychologia) , Poszukiwania 

zaginionych , Sekty i nowe ruchy religijne , Uprowadzenie , Kenia , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2022-10 

 

Isabel, młoda Hiszpanka, zjawia się na przyjęciu w ambasadzie hiszpańskiej w Kenii. Wszyscy uważają, że jest 

fotografką, która przyjechała do Afryki, by fotografować dziką przyrodę. Ale jej aparat jest doskonałą przykrywką 

i przemyślanym kamuflażem dla poszukiwań, które w rzeczywistości prowadzi… Ezequiel, syn uwikłanego               

w nielegalny handel biznesmena, wpadł w szpony sekty i zerwał wszelkie kontakty z rodziną. Jego bliscy nie mo-

gą się z tym pogodzić i postanawiają powierzyć Isabel niecodzienne zadanie odnalezienia mężczyzny i sprowa-

dzenia go z powrotem do Hiszpanii. Dziewczyna podejmuje się tej trudnej misji, nie ma jednak pojęcia, jakie 

pułapki mogą czyhać na nią w dalekim, nieznanym kraju. Mimo wszystko, za wszelką cenę pragnie uratować 

Ezequiela, ponieważ doskonale wie, co to znaczy utracić bezpowrotnie kogoś bliskiego. Jak zwykle w powieś-

ciach Sánchez, nic nie jest takie, jakie się początkowo wydaje. Isabel, uwikłana w misterną sieć kłamstw i brud-

nych interesów, traci powoli zdolność odróżniania dobra od zła. Czy zdoła ocalić Ezequiela i siebie samą?   
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 7. Consilio / Danuta Marć.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty , Lekarze , Okrucieństwo , Przemoc , 

Samobójstwo , Szpiegostwo , Transplantologia , Znęcanie się nad zwierzętami , 

Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Jak daleko można się posunąć, aby uratować życie bliskiej osoby? Kraków, lata dwudzieste XX wieku. W Szpitalu 

Uniwersyteckim grupa osób skupionych wokół lekarza Juliana Zagajewskiego prowadzi tajne badania naukowe, 

eksperymentując z pionierskimi przeszczepami organów. Nieszczęśliwy wypadek kobiety bliskiej sercu jednego             

z medyków powoduje, że ambitni badacze posuwają się o krok za daleko… Krakowska policja kryminalna 

zaczyna odnotowywać liczne przypadki okrutnego traktowania ludzi i zwierząt, a podejrzenia padają na środo-

wisko medyczne. Czy początkiem mrocznych zajść mogła być samobójcza śmierć pewnego sowieckiego zbiega             

i dokumenty, które razem z nim trafiły do Polski? "Consilio" to opowieść o tajemniczych zbrodniach, szalonych 

ambicjach ludzi nauki oraz o początkach transplantologii, która odkrywa swoje ponure oblicze.   

 

 

 8. Córka gniewu / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat, 

copyright 2022. 

(Cień sułtana / Maria Paszyńska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Selim II (sułtan turecki ; 1524-1574) , Osmanowie (dynastia) 

, Arystokracja , Bitwa pod Lepanto (1571) , Bitwy morskie , Elita władzy , Ojcowie i 

córki , Relacja romantyczna , Władcy , Władza , Wybory życiowe , Imperium 

Osmańskie , Mesyna (Włochy) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Zdrada. Intryga. Wielka bitwa i wielka miłość zdolna pokonać każdą przeszkodę Klęska wojsk tureckich w bitwie 

morskiej pod Lepanto to dopiero początek problemów Imperium Osmańskiego. Sułtan Selim II podupada bowiem 

na zdrowiu, a na dworze rozpoczyna się rywalizacja o to, kto zajmie tron. Tymczasem Jelenę po bitwie budzą 

krzyki marynarzy cieszących się ze zwycięstwa. Księżniczce trudno jednak ukryć troskę o swojego ukochanego, 

który przebywał na wrogim statku. Na dodatek musi poradzić sobie z nowym ciężarem, jaki zsyła na nią los. Chęć 

uwolnienia się spod wpływu ojca Vincenzo zmusi Jelenę do podjęcia kroków, które mogą zagrozić jej życiu.  

 

 

 9. Córka szpiega / Tadeusz Kruk.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Małżeństwo 

międzyetniczne , Młodzież , Trudne sytuacje życiowe , Wojna , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 
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Poruszające losy młodych ludzi uwikłanych w splot wojennych zdarzeń. Trudne decyzje i ich konsekwencje, 

młodzieńcze emocje gaszone cierpieniem. W tle zaś koloryt Polski międzywojennej, ubogiej i zamożnej, gwarnej  

i zacisznej, nieświadomej zbliżającego się okrucieństwa. „Córka szpiega" to opowieść wciągająca, wzruszająca           

i skłaniająca do refleksji. Wojna pozbawiła ludzi masek, obnażyła ich prawdziwe oblicza. Niektórzy, dotychczas 

Polacy, poczuli się Niemcami i lojalność okazali wobec najeźdźcy. Choć stanowili oni mniejszość, wyrządzili 

Polsce ogromną krzywdę. Trudne decyzje i niejednoznaczne moralnie wybory związane z przynależnością naro-

dowościową dotykały szczególnie małżeństw mieszanych (w tym polsko-niemieckich) i ich dzieci. I właśnie na 

poziomie podzielonych narodowościowo rodzin rozgrywał się najbardziej bolesny dramat. Czy można ufać przyja-

cielowi, który zakłada wrogi mundur? Jak pomóc bliskim, których okrutna ideologia skazuje na śmierć, będąc 

lojalnym wobec jej głosicieli? Czy dziecko może wybaczyć rodzicowi zdradę swojego kraju, a tym samym blis-

kich i przyjaciół? Coraz mniej wśród nas ostatnich świadków tamtych wydarzeń, niebawem zabraknie ich całko-

wicie. Doceńmy więc każdy przekaz, w tym ten na kartach niniejszej książki. Czytajmy, słuchajmy, wyciągajmy 

wnioski. I nie oceniajmy - bohaterowie tamtych lat to ludzie jak my, niepozbawieni trosk, wad, zmartwień i pokus, 

ale też pełni empatii i chęci pomocy drugiemu człowiekowi. To niezwykle ważne w dzisiejszych, niespokojnych 

czasach. Lekturę książki poleca się szczególnie młodzieży szkolnej - nie tylko jako wciągającą i wzruszającą 

opowieść o młodości w okrutnym momencie dziejowym, ale także jako inspirację do rozmów podczas lekcji 

języka polskiego, historii oraz godzin wychowawczych.   

 

 

 10. Córki tęczy / Hanna Cygler.- Warszawa : Wydawnictwo Luna, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nierówności społeczne , Pomaganie , Przestępczość 

zorganizowana , Rodzina , Uprowadzenie , Solidarność (postawa) , Trudne sytuacje 

życiowe , Życie codzienne , Gdańsk (woj. pomorskie) , Pretoria (RPA) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Co się stanie, kiedy spotkają się dwie kobiety, które w zwykłych okolicznościach nigdy by się nie poznały? Joy 

Makeba mieszka w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Opiekuje się dwiema siostrami i każdego dnia wal-

czy o przetrwanie. Zuzanna Fleming jest właścicielką fabryki w Gdańsku. Nie brakuje jej niczego oprócz miłości. 

Przystojny Jack proponuje jej egzotyczne wakacje. Mają być noclegi w luksusowych hotelach, wypoczynek na 

łonie natury i podziwianie dzikich zwierząt podczas safari. Szybko jednak wspaniały urlop przerodzi się w walkę   

o życie… Kiedy życie nagle wymyka się spod kontroli, zaczyna się prawdziwy thriller. Córki tęczy to historia             

o kobiecej solidarności i potrzebie niesienia sobie pomocy, niezależnie od koloru skóry.  

 

 

 11. Czarny Kogut / Adam Węgłowski.- Wydanie 1. w języku polskim.- Gdańsk : 

Oficynka Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamil Kord (postać fikcyjna) , Detektywi amatorzy , 

Dziennikarze , Polacy za granicą , Haiti , Kryminał , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Koniec XIX wieku. Na gorącym, niespokojnym Haiti Kamil Kord szuka śladów Polaków wysłanych tam przez 

Napoleona. Kiedy przypadkiem poznaje kobietę, która rzekomo  wróciła  zza  grobu,  wpada  po  uszy  w  kłopoty! 
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Jeden fałszywy krok, a wścibski dziennikarz wyląduje w trumnie. Czy racjonalny umysł wygra ze światem przesą-

dów, trucicieli i fanatycznych poszukiwaczy wiedzy tajemnej? Jakie tajemnice kryją się na wyspie przeżeranej 

namiętnościami i żądzą władzy? I kim jest Czarny Kogut?   

 

 

 12. Cząstka mojego serca / Mary Higgins Clark i Alafair Burke ; przełożyła Teresa 

Komłosz.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

(W cieniu podejrzenia / Mary Higgins Clark i Alafair Burke) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Laurie Moran (postać fikcyjna) , Dzieci , Osoby zaginione , 

Poszukiwania zaginionych , Producenci telewizyjni , Sekrety rodzinne , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

 

Zbliża się najszczęśliwsza chwila w ich życiu… i wtedy zaczyna się najgorszy koszmar. Producentka znanego 

telewizyjnego programu śledczego Laurie Moran i jej narzeczony, prawnik Alex Buckley, za kilka dni mają wziąć 

ślub. Niestety, sytuacja komplikuje się, gdy siedmioletni bratanek Alexa w środku dnia znika z plaży. Rozpo-

czynają się poszukiwania - świadkowie pamiętają, że Johnny bawił się w wodzie i zbierał muszle, ale później nikt 

go już nie widział. Kiedy słońce zachodzi, do brzegu dopływa należąca do chłopca deska surfingowa. Wtedy 

właśnie cała rodzina zdaje sobie sprawę, że mogło dojść do tragicznego wypadku... albo czegoś jeszcze.  

 

 

 13. Czeski zeszyt / Kira Pietrek.- Stronie Śląskie : Biuro Literackie, 2021. 

(Poezje ; 231) 

 

 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

 

Z poetyckich notatek i szkiców w czeskim zeszycie wyłania się podmiot płci żeńskiej, który jednak wyćwiczył się 

w byciu mężczyzną, wytrenował w ucieczkach od siebie. Karność, akuratność, perfekcyjne trzymanie się w ra-

mach swojej marki - oto historia tej, którą spętano obsesją kontroli i która sama przejęła kontrolę nad podwład-

nymi. Czasem jednak idealny wizerunek pęka, a język rozlewa się czarną mazią. Te momenty chwyta w kadr 

wiersza i ilustracji Kira Pietrek w swojej trzeciej książce poetyckiej. Autorka, kojarzona z tradycją zaangażowania 

w poezji, w twórczym napięciu między konfesją a kontestacją zbliża się tym razem - silniej niż kiedykolwiek - do 

tej pierwszej. 

  

 14. Czyste zło / Lisa Gardner ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  D. D. Warren (postać fikcyjna) , Agenci FBI , Miasta małe , 

Ofiary przestępstw , Policjanci , Seryjni zabójcy , Szkielet , Zaburzenia mowy , 

Appalachy (góry) , Georgia (Stany Zjednoczone ; stan) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 
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W górach Georgii odnaleziono szkielet kobiety. Ale prawda o tej zbrodni wciąż owiana jest tajemnicą. Sprawa 

psychopatycznego porywacza Jacoba Nessa wciąż pozostaje otwarta, choć on sam od dawna nie żyje. Agentka 

specjalna FBI Kimberly Quincy i detektyw bostońskiej policji D.D. Warren nieustannie szukają śladów, które 

pozwolą ujawnić prawdziwą skalę jego zbrodni. Wydaje się, że makabryczne odkrycie w Appalachach ma zwią-

zek z działalnością Nessa. Do małej mieściny w górach przyjeżdżają więc obie, Kimberly i D.D., i zabierają ze 

sobą jedyną osobę, która ma szansę poskładać nowe dowody w całość: Florę Dane, ocalałą ofiarę psychopaty.            

W miasteczku wydarzyło się coś naprawdę złego. To, co z początku przypominało gotycką tajemnicę, staje się 

jeszcze bardziej przerażające, kiedy okazuje się, że najgorsze sekrety Nessa wciąż kryją się w mroku. Agentka 

specjalna FBI i policyjna detektyw będą musiały wykorzystać wszystkie umiejętności, by poprowadzić najbardziej 

makabryczne dochodzenie w swojej karierze, a Flora jeszcze raz zmuszona będzie sięgnąć do swoich mrocznych 

wspomnień, by spróbować rozliczyć się z przeszłością i – być może – uratować innych. Nie wie jeszcze, że czeka 

ją zadanie znacznie niebezpieczniejsze, niż sądzi. Bo czyste zło przez lata wcale nie zasnęło i jest bliżej, niż 

komukolwiek się wydaje.  

 

 

 15. Dawki fantomowe / Wojciech Chamier-Gliszczyński.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys psychiczny , Małżeństwo , Psychiatrzy , Polska , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Kiedy się poznają, ona jest stażystką w Sanatorium dla Dzieci ze Schorzeniami Nerwicowymi, Wadami Wymowy 

oraz Charakteru, on, słynnym na całą Polskę Ludową, psychiatrą, jest tego sanatorium dyrektorem. Pobierają się, 

on staje się dla niej nauczycielem i mentorem. Z czasem jednak jego umysł zaczyna trawić choroba Alzheimera,             

a ich role się zmieniają. "Dawki fantomowe" to utrzymana w tonie wysublimowanej groteski ze świata Rolanda 

Topora opowieść o zatracie tożsamości, a zarazem o wyzwoleniu spod dominacji drugiej osoby, o odkrywaniu 

własnego, indywidualnego ja.   

 

 16. Demeter / Malwina Chojnacka.- Wydanie pierwsze- Warszawa : Lira 

Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Ludzie bogaci , Ofiary gwałtu , 

Poszukiwania zaginionych , Pracownice i pracownicy seksualni , Przemoc wobec 

kobiet , Przestępczość zorganizowana , Mazury , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Jezioro wyrzuca na brzeg martwe ciało zgwałconej dziewczyny. Wkrótce bez śladu ginie kolejna. Obie pracowały 

w położonym na pustkowiu luksusowym hotelu Odonata na Mazurach, którego gośćmi byli wpływowi mężczyźni 

spragnieni rozrywek tylko dla wtajemniczonych. Gdy właściciel hotelu Jan Rej zatrudnia nową, atrakcyjną praco-

wnicę, nie wie, że ukrywa ona swoją prawdziwą tożsamość. I że gotowa jest poświęcić wszystko, żeby poznać 

prawdę i ukarać sprawców zbrodni. Kim jest kobieta, która błyskawicznie zdobywa władzę w Odonacie i zyskuje 

zaufanie jej właściciela? Kim są ludzie, którzy podążają jej śladem i podają się za hotelowych gości? Czy zagi-

niona dziewczyna żyje? Zorganizowana grupa przestępcza. Śmiertelnie niebezpieczny trójkąt miłosny. I kobieta 

ryzykująca własne życie, by przerwać krąg zbrodni…   
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 17. Dolina Kwiatów / Niviaq Korneliussen ; przełożyła Agata Lubowicka.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Powieść) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Eskimosi , Kobieta , Młodzi dorośli , 

Nieheteronormatywność , Problemy społeczne , Relacje międzyludzkie , Samobójstwo , 

Stosunki etniczne , Tożsamość płciowa , Trudne sytuacje życiowe , Uczucia , 

Wykluczenie społeczne , Grenlandia (Dania ; wyspa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-duń. 

      Nowości:  2022-10 

 

Najgorszy jest dzień polarny. Pastelowe niebo przypomina różowe i niebieskie ubranka dla noworodków. Ostre 

promienie słońca potęgują rażącą biel śniegu. Majestatyczne góry, widoczne teraz wyraźniej, przytłaczają. Po 

ciemnej zimie miało być przecież lepiej, a jednak kolejny raz chcesz odebrać sobie życie. To, co najlepsze, już się 

wydarzyło. "Dolina Kwiatów" to pełna gniewu, ale też czarnego humoru powieść o miłości, żałobie, wykluczeniu 

i braku przynależności. To historia o młodej kobiecie, która przez kilka ostatnich miesięcy swojego życia ucieka 

od wspierającej rodziny, kochającej partnerki, znajomych z uczelni, w końcu - od siebie samej. Korneliussen 

przejmująco pisze o masowych samobójstwach na Grenlandii, z empatią podejmuje temat cielesności i tożsamości 

płciowej, błyskotliwie punktuje złożone grenlandzko-duńskie relacje, ale przede wszystkim daje głos młodym 

ludziom, którzy na zawsze zostawili puste krzesło przy rodzinnym stole i niewypowiedzianą ciszę na cmentarzu  

w Dolinie Kwiatów.   

 

 

18. Dom / Marilynne Robinson ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2022. 

(Powieści Gilead / Marilynne Robinson ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Ojcowie i synowie , Opieka nad osobami 

starszymi , Pastorzy , Powroty , Protestanci , Relacje międzypokoleniowe , 

Rodzeństwo , Iowa (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

 

Kiedy John Ames pisze swój wzruszający list do syna, jego najbliższy przyjaciel - będący już u kresu życiowej 

drogi Robert Boughton - musi sobie poradzić nie tylko z chorobą, ale i z marnotrawnym synem, który po latach 

zjawia się na progu jego domu... Glory Boughton powraca w rodzinne strony, by zaopiekować się umierającym 

ojcem. Niedługo po niej w domu pojawia się jej brat Jack, który po dwudziestu latach tułaczki decyduje się 

znaleźć przebaczenie i pogodzić z przeszłością. Jack dotąd się nie ustatkował, był na bakier z prawem, uzależnił 

się też od używek - a mimo wszystko cały czas pozostawał ukochanym synem wielebnego Roberta. Dla posłusznej 

i pracowitej Glory powrót Jacka staje się punktem zapalnym, który wyzwala w niej gwałtowne emocje. Czy uda 

im się przetrwać razem pod jednym dachem? A także - co ważniejsze - odbudować rodzinną więź?   

 

19. Dom Maynarda / Herman Raucher ; tłumaczenie Maciej Wacław ; [ilustracje: 

Maciej Kamuda].- Czerwonak : Vesper, maj 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Kombatanci , Nawiedzone domy , Testament , Maine 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 
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Zima na przełomie 1972 i 1973 roku. Cierpiący na zespół stresu pourazowego, wycieńczony psychicznie i fizy-

cznie weteran wojny wietnamskiej, Austin Fletcher, dziedziczy po swoim zmarłym w walce przyjacielu May-

nardzie dom, mieszczący się w lesie na głębokiej prowincji stanu Maine. Budynek jest bardzo stary i rzekomo 

nawiedzony – legenda głosi, że w czasach, gdy purynie urządzali procesy czarownic, na drzewie znajdującym się 

w okolicy posesji powieszono wiedźmę. Podobno drzewo to nie rzuca cienia… Austin nie wierzy w duchy, nawie-

dzenia i czarownice, jednak gdy potężna burza śnieżna odcina go od świata, w domu zaczyna dochodzić do 

zdarzeń, przy których piekło wojny w Wietnamie wydaje się być niewinną igraszką.  

 

 

 20. Dom na skraju lasu / Natalia Bieniek.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorota Wiśniewska , Kobieta , Miłość , Tajemnica , Wille , 

Zabójstwo , Łódź (woj. łódzkie ; okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Max Langer, bogaty szwajcarski profesor polskiego pochodzenia, przyjeżdża do Polski, by odkryć, jaką tajemnicę 

kryje przeszłość jego ukochanej żony Christine. Wie, że sprawa łączy się z pewnym domem pod Łodzią, w którym 

w 1946 roku doszło do zbrodni. Chcąc poznać sekret Christine, Max nawiązuje współpracę z młodą pracownicą 

uniwersytetu, Dorotą Wiśniewską, której zleca napisanie książki o podłódzkich willach. W toku prac nad tekstem 

Dorota śledzi losy ludzi mieszkających w Łodzi w latach 1945-1946. Z powodu zniszczeń Warszawy, to Łódź 

została nieformalną "czwartą stolicą". Tam tworzono struktury nowego państwa, powstawały pierwsze urzędy.              

W tajemniczym domu pod lasem mieszkała gorliwa pracownica wydziału propagandy, Michalina Starska, ze 

swoim kochankiem, majorem Wojska Ludowego, Antonim Gołąbkiem. Oboje mieli wiele do ukrycia i oboje 

wiedzieli, że mogą za swoją działalność zostać surowo ukarani. Jednak postanowili żyć normalnie, tworząc                   

w domu pod Łodzią coś w rodzaju patchworkowej rodziny. Zmęczeni wojną, liczyli na to, że odbudują spokój                

i znajdą szczęście. Chcieli żyć tu i teraz, zanim dosięgnie ich piekło. Jaką cenę przyjdzie zapłacić za dwa piękne 

miesiące wakacji we wspólnym domu?  

 

 

 21. Dom z domina / Anna Witalec ; [grafiki Marcin Barański].- Rzeszów : 

Wydawnictwo Koraw, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Po debiutanckim tomiku "Wykluty z wykluczenia" oraz ubiegłorocznej "Paralotni paralityka" trafia do Was trzeci 

tomik wierszy tej autorki pod zaskakującym tytułem "Dom z domina". Czy niebagatelna doza wrażliwości i prze-

nikliwości autorki sprawi, że po lekturze jej wierszy będziemy w stanie zmierzyć się z prawdą, że nasze kalku-

lacje, plany i marzenia sa niejednokrotnie tylko "domami z domina"? [opis z okladki książki]. 
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 22. Drobne przyjemności, czyli Z czego się cieszyć, gdy życie nie rozpieszcza / 

Hannah Jane Parkinson ; tłumaczenie Anna Hikiert-Bereza.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Optymizm , Przyjemność , Felieton 

Sygnatura:  WG-82-4 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Świeża pościel. Parujący kubek herbaty. Ulice miasta opustoszałe w długi weekend. Przeczekiwanie deszczu. 

Pocałunki. Szelest jesiennych liści. Ustawianie statusu „poza biurem“. A tobie co sprawia przyjemność?  Hannah 

Jane Parkinson, felietonistka „Guardiana“, to ekspertka od smakowania życia. Jej zbiór krótkich, błyskotliwych 

tekstów jest jak pudełko czekoladek - a każda z nich okazuje się cudowną, bezpretensjonalną lekcja tego, jak 

czerpać przyjemność z najzwyklejszych rzeczy.  

 

 

 23. Dzieci / Jacek Paśnik.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dojrzewanie , Dzieciństwo , Grupy rówieśnicze , 

Zmiana społeczna , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

Błyskotliwa, przenikliwa, pełna słodko-gorzkiej nostalgii. "Dzieci" Jacka Paśnika historia o dorastaniu na sennych 

przedmieściach u progu XXI wieku, o codzienności pośród wszędobylskiego plastiku i nachalnych reklam, w mie-

jscu, które od każdego wymaga bycia kimś i odrzuca innych, atypowych. Debiutancka powieść Jacka Paśnika 

opowiada o tym, co z dzieciństwa zostaje, a co wraz z jego końcem umyka, o pierwszych próbach świadomych 

relacji z przeszłością i jej wpływie na teraźniejszość. To powrót do najmłodszych lat dzisiejszych dwudziesto 

kilku-, trzydziestolatków - do czasów rozwijającego się kapitalizmu i powszechniejącego dobrobytu - z kompute-

rami o szarych monitorach, wszechwiedzącym Internetem, supermarketami i wagarami w multipleksach.   

 

 

 24. Dzieci Jagiellonów : Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi losy podług Elżbiety 

Jagiellonki w 1517 roku spisane / Dorota Pająk-Puda.- [Warszawa] : MG, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barbara Zapolya (królowa Polski ; 1495-1515) , Zygmunt I 

Stary (król Polski ; 1467-1548) , Jagiellonowie (dynastia) , Dynastie , Polska , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Wraz ze śmiercią królowej Elżbiety Rakuszanki, żony Kazimierza Jagiellończyka umiera średniowiecze. To czas 

kiedy powstaje i nabiera żywych barw nowy Wawel, to czas płodnych umysłów, które potrafią czcić nie tylko 

rozum, ale i ciało. To Kraków z przełomu wieków, Wrocław, Legnica  i  biskupia  Nysa. To  czas  kiedy  Księstwo 
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Moskiewskie uderza w Wielkie Księstwo Litewskie i bije, głosząc, że jest bite. To czas koronacji Zygmunta 

Starego, wtedy jeszcze Jagiellończykiem zwanego i jego ożenku z młodziutką Barbarą Zapolyą. Bo Bona była tą 

drugą… Trzecią…  

 

 

 25. Dziecko z walizki / Paulina Cedlerska.- Wołów : Wydawnictwo Stara Szkoła, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Las , Mieszkańcy wsi , Nauczyciele , 

Przedmioty użytku codziennego , Szkoły wiejskie , Tajemnica , Mazury , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Las, noc i porzucona walizka. Mazury, jakich nie chcielibyście poznać.  Klara porzuca swoje olsztyńskie życie, by 

podjąć wymarzoną pracę. Jednak etat w wiejskiej szkole okazuje się pułapką, z której nie ma ucieczki. Rozwikła-

nie sekretu czerwonej walizki porzuconej na szosie staje się obsesją młodej nauczycielki, a mieszkańcy klaustrofo-

bicznej wsi niczego nie ułatwiają. Niebawem Klara nawiązuje znajomość z jednym z nich, dużo bliższą, niż po-

czątkowo planowała. NN - tak oznaczane są osoby pochowane bez ustalonej tożsamości. W Polsce jest niemal 

cztery tysiące takich grobów, co przeraża bardziej niż najstraszniejsze książki. Powieść Pauliny Cedlerskiej kieł-

kuje właśnie z tego strachu.   

 

 

 26. Dzień popiołów / Jean-Christophe Grangé ; z języka francuskiego przełożyła 

Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pierre Niémans (postać fikcyjna) , Anabaptyści , 

Duchowieństwo , Ofiara z dzieci , Ortodoksja (religia) , Alzacja (Francja ; kraina 

historyczna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Komendant Pierre Niémans i porucznik Ivana Bogdanović z Centralnego Biura do Walki ze Zbrodniami zostali 

wysłani do Alzacji, żeby poprowadzić śledztwo w sprawie śmieci przywódcy religijnego. Mężczyzna zginął 

przygnieciony sklepieniem starej kaplicy. Pełnił funkcję biskupa Diecezji we wspólnocie anabaptystów żyjących  

z rolnictwa i prestiżowej winnicy. Policjantka Ivana infiltruje społeczność, udając wolontariuszkę podczas żniw. 

Jak szokujące okażą się wyniki śledztwa prowadzonego w tej oazie niewinności i spokoju? 

 

 27. Gdy ją odnajdą / Lia Middleton ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby po rozwodzie , Poszukiwania 

zaginionych , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-10 
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Pierwszy rozdział jest tak szokujący, że podczas lektury nie uwierzysz własnym oczom. Ostatni wywoła w tobie 

takie emocje, że nigdy nie zdołasz o nim zapomnieć.NAOMI ZAWSZE CHCIAŁA BYĆ MATKĄ. Jednak trzy 

lata temu opuścił ją mąż, zabierając ze sobą ich dziecko. Teraz, gdy córka nareszcie ją odwiedza, Naomi ma 

niepowtarzalną szansę, by odbudować swoją rodzinę. Problem w tym, że zdarzył się wypadek, a ona uciekła się do 

kłamstwa, od którego nie będzie już powrotu. NAOMI ZGŁASZA ZAGINIĘCIE CÓRKI. Po kilku godzinach              

w jej domu zjawia się policja, a na podjeździe zaczynają tłoczyć się dziennikarze. Funkcjonariusze przeszukują 

pobliski las. Były mąż snuje się po korytarzu. A Naomi może tylko patrzeć z przerażeniem, bo od jej kłamstwa 

gorsza jest tylko prawda. NAOMI NIE PAMIĘTA, CO NAPRAWDĘ SIĘ WTEDY WYDARZYŁO…  

 

 

 28. Gdzie jesteś, piękny świecie / Sally Rooney ; przełożył Jerzy Kozłowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magazynierzy , Pisarze , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Życie seksualne , Irlandia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Alice, pisarka, poznaje Felixa, pracownika magazynu wysyłkowego, i proponuje mu wspólną podróż do Rzymu. 

W Dublinie jej najlepsza przyjaciółka Eileen próbuje dojść do siebie po rozstaniu z partnerem i zaczyna flirtować 

z Simonem, mężczyzną, którego zna z dzieciństwa. Alice, Felix, Eileen i Simon są jeszcze młodzi – ale życie już 

daje się im we znaki. Pożądają się, zwodzą, spotykają i rozstają. Uprawiają seks, martwią się o seks, martwią się           

o swoje przyjaźnie i świat, w którym żyją. Stoją w ostatnim oświetlonym pokoju przed mrokiem i są świadkami 

końca? Będą potrafili uwierzyć w istnienie pięknego świata?  

 

 

 29. Głosy kobiet / Miriam Toews ; przełożyła Kaja Gucio.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

(Powieść) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Kobieta , Mennonici , Ofiary gwałtu , Przemoc wobec 

kobiet , Solidarność (postawa) , Spisek , Wspólnoty religijne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2022-10 

 

Pewnego wieczoru osiem menonickich kobiet zamyka się na strychu, żeby wziąć udział w tajnym spotkaniu                    

i podjąć najbardziej dramatyczną decyzję w swoim życiu. Przez ostatnie dwa lata kobiety i dziewczynki z ich 

wspólnoty były w nocy nawiedzane przez demony i gwałcone. Powiedziano im, że to kara za grzechy. Teraz 

jednak okazało się, że nocnymi gośćmi tak naprawdę było kilku mężczyzn z ich własnej społeczności, którzy 

odurzali je i wykorzystywali. Kobiety, lękając się o los swój i swoich córek, muszą dokonać wyboru: 1. Nie robić 

nic. 2. Zostać i walczyć. 3. Odejść. Czasu jest niewiele. Kiedy nieobecni mężczyźni za parę dni wrócą do kolonii, 

będzie za późno. Menonitki, całkowicie podporządkowane mężczyznom, niepiśmienne, nieznające nawet języka 

kraju, w którym żyją, muszą nie tylko zważyć swoje siły i możliwości, ale również rzucić wyzwanie własnym 

przekonaniom. "Głosy kobiet" to oparta na prawdziwych wydarzeniach mistrzowska powieść przedstawiająca 

historię kobiet, które mimo dramatycznych okoliczności upomniały się o prawo do decydowania o sobie.  
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30. Golem / Maciej Płaza.- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2021. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Golem (postać fikcyjna) , Chasydyzm , Kabała (religia) , 

Mesjanizm , Społeczności lokalne , Sztetl , Żydzi , Podole (kraina historyczna) , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wywodzący się z żydowskich tradycji golem, mający postać człowieka, lecz pozbawiony duszy, od wieków 

rozpala wyobraźnię. Można go spotkać w chasydzkich legendach, literaturze jidysz i w popkulturze. Maciej Płaza 

przywołał jego postać, by zanurzyć czytelnika w świecie sztetla na Podolu z początku XX wieku. Wątki kaba-

listyczne i mesjańskie równoważą się z realistycznym obrazem kultury i obyczajów chasydów. Wszystko to, 

łącznie z legendarną postacią, nabiera nowego życia pod piórem jednego z najwspanialszych stylistów polskiej 

prozy.  

 

 

 31. Już nie czekam / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Kobieta , Przyjaźń , Psycholodzy , Śmierć 

małżonka , Trudne sytuacje życiowe , Wdowieństwo , Żałoba , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

"Nigdy nie czekałem, aż los coś dla mnie zrobi. Przeciwnie. Brałem się z życiem za bary. I tylko o jedną sprawę 

nie potrafiłem walczyć. O tę największą. O miłość kobiety, która była dla mnie jedyna na świecie". Marika 

prowadzi prywatny gabinet psychologiczny. Próbuje stanąć na nogi po śmierci męża. Choć rozwiązuje problemy 

swoich pacjentów, nie potrafi pomóc samej sobie. Wspiera ją wieloletni przyjaciel, Eryk, wierny i lojalny, lecz 

zarazem borykający się z poczuciem winy. Historia Szymona, pacjenta cierpiącego na lęk przed zaśnięciem, 

pomoże Marice uwierzyć, że zły los to tylko wymówka dla tych, którzy boją się ująć ster we własne ręce.                     

W nowej powieści Agnieszki Olejnik, niczym w wielobarwnym gobelinie, snują się i plączą nitki ludzkich losów, 

tworząc historię wzlotów i upadków, miłości i zdrad, uśmiechów i łez - po prostu życia.  

 

 

 32. Kobieta z sąsiedztwa / Sue Watson ; Anna Pochłódka-Wątorek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Groźba , Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-10 
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Lucy ma kochającego męża, pracę marzeń oraz piękny dom na Mulberry Avenue. W dzieciństwie los ją surowo 

doświadczył, więc wie, że w życiu nie może być idealnie. Lucy parę domów od siebie ma też Amber. Nigdy nie 

kończą się im tematy do rozmów, choć przyjaciółka wiedzie znacznie barwniejsze życie niż Lucy. Niespodzie-

wanie jednak Amber daje do zrozumienia, że nie wszystko jest tak, jak się wydaje. Gdy z przerażeniem zwraca się 

do przyjaciółki i mówi jej, że dostaje SMS-y z pogróżkami, Lucy przyrzeka ją ochronić. Lucy aż za dobrze wie, że 

ludzie toczą grę pozorów. Niekiedy skrywają tajemnice. I zrobią wszystko, by nie wyszły one na jaw. Nadal 

jednak nie ma wątpliwości - przecież może zaufać przyjaciółce… Prawda?   

 

 

 33. Koniec się pani nie udał / Jacek Galiński.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaruzelski, Wojciech (1923-2014) , Szaflarska, Danuta 

(1915-2017) , Czyściec , Humor , Osoby w wieku starszym , Szantaż (prawo) , 

Powieść , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Rześka i bezkompromisowa emerytka Zofia Wilkońska umiera i trafia na rozmowę do miejsca, które wydaje się 

być niczym inny, jak czyśćcem. Po odpowiedzi na kilka trywialnych pytań, ustawia się w kolejce do wyjścia. 

Przypadkowa zamiana biletów rzuca ją jednak tam, gdzie wcale nie powinna się znaleźć. Co więcej: sprytnie 

włącza się w prace podupadającego i skierowanego do likwidacji zespołu produkującego drobne dobre uczynki. 

Ma w tym jednak swój osobisty interes. Do pomocy angażuje porucznika Borewicza, Danutę Szaflarska i generała 

Jaruzelskiego. Tymczasem kobieta, z którą zamieniła się biletem, odnajduje ją i zaczyna szantażować.  

 

 

 34. Konwersja / Piotr Rogoża.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Influencerzy , Spisek , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

 

Podczas gdy pracownik agencji artystycznej Adrian Klimke pracuje nad debiutem polsko-syryjskiej wokalistki, 

dziennikarka Helena Różewicz wpada na trop niebezpiecznego spisku z udziałem rodzimych influencerów. Co 

łączy tragicznie zmarłą instagramową modelkę, nastoletniego streamera gier komputerowych i depresyjnego 

trenera uwodzenia? Czy w publikowanych przez nich treściach kryje się dodatkowy przekaz dla wybranych? Ko-

mu zależy na tym, żeby to właśnie Helena ujawniła materiały kompromitujące popularnego konserwatywnego 

polityka? Dlaczego Adrian zaczyna widywać swoją dawną dziewczynę, która zginęła w wypadku samochodo-

wym? Cynicznie kreowane iluzje kształtują zbiorową świadomość, a idee stały się produktami, które - dysponując 

odpowiednimi narzędziami - można łatwo pozycjonować na rynku. Ludzki umysł jest tworzywem gładko pod-

dającym się woli wprawnego twórcy. Granica między cyfrową fikcją a rzeczywistością dawno została zatarta, sko-

ro zestaw odpowiednio dobranych hasztagów może najdosłowniej zabijać. To realia "Konwersji", współczesnego 

thrillera, w którym zakulisowe działania niepozornych specjalistycznych agencji mają realny wpływ na całe 

narody. To nasze realia, choć wciąż nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.   
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 35. Kryptonim POSEN / Piotr Bojarski.- Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 

copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zbigniew Kaczmarek (postać fikcyjna) , Historia alternatywna 

, II wojna światowa (1939-1945) , Wywiad wojskowy polski , Zabójstwo seryjne , 

Niemcy , Polska , Poznań ( woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał , Political fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Kryptonim Posen - powieść historical-fiction osadzona w zmienionych realiach historycznych pierwszej połowy 

XX w. Wiosną 1939 roku Rzeczpospolita zgodziła się zostać sojusznikiem III Rzeszy, stąd tragiczny wrzesień 

nigdy nie miał miejsca. Armia niemiecka wraz z Wojskiem Polskim pomaszerowała na wschód i po długich wal-

kach pokonała Związek Radziecki. W sierpniu 1944 roku żołnierze wracają do kraju. W Warszawie ma odbyć się 

uroczysta parada na cześć zwycięstwa, jednak na sojuszu polsko-niemieckim pojawiają się pierwsze rysy. W tym 

samym czasie w Poznaniu, od ciosu ostrym narzędziem, ginie młody mężczyzna. Dochodzenie w tej sprawie 

prowadzi komisarz Zbigniew Kaczmarek. Szybko okazuje się, że nie jest to jedyne zabójstwo, z którego zagadką 

przyjdzie mu się zmierzyć. Dziwnym trafem w Poznaniu mordowani są przedstawiciele polskiego wywiadu wojs-

kowego. Kaczmarek tropi zabójcę wraz z kuzynem, Janem Krzepkim - kapitanem Wojska Polskiego, który właś-

nie wrócił z frontu. Krzepki jest beznadziejnie zakochany w Wilhelminie, córce polsko-niemieckiego małżeństwa. 

Beznadziejnie, bo narzeczonego w polskim mundurze nie akceptuje ojciec dziewczyny…   

 

 

36. Las i ciemność / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat, copyright 2020. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak ) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Psy , 

Ślub i wesele , Puszcza Augustowska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Szymon Solański i Róża Kwiatkowska biorą ślub! Uroczystość ma się odbyć w Płaskiej, w samym sercu Puszczy 

Augustowskiej. A jednak zamiast weselnych dzwonów zabrzmią tam policyjne syreny… W śluzie na Kanale 

Augustowskim zostaje znalezione ciało mężczyzny. Detektyw Solański, z pomocą nieodłącznego kundelka Gucia, 

musi prędko wykryć zabójcę, by móc w spokoju stanąć na ślubnym kobiercu. Tymczasem Róża wspomina swoje 

pechowe wakacje sprzed lat. Spędziła je właśnie tutaj. Na jaw wychodzi mroczna przeszłość dziennikarki. Czy 

budzące grozę wydarzenia z lat dziewięćdziesiątych łączą się ze współczesną tragedią? I co mają z tym wspólnego 

tajemniczy dom nad jeziorem oraz przydrożny krzyż w lesie? 

 

 37. Lekcje chemii / Bonnie Garmus ; przełożył Marek Cieślik.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chemicy , Gotowanie , Kobieta , Program telewizyjny , 

Równouprawnienie płci , Samotne matki , Wybory życiowe , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 
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Elizabeth Zott jest chemiczką i kobietą daleką od przeciętności. Byłaby zresztą gotowa jako pierwsza wytknąć 

rozmówcy, że coś takiego jak „przeciętna kobieta” nie istnieje. Ale jest połowa lat 50. i jej koledzy z całkowicie 

męskoosobowego zespołu naukowców w Instytucie Badawczym Hastings prezentują bardzo nienaukowe podej-

ście do kwestii równouprawnienia płci. Wszyscy z wyjątkiem jednego: to Calvin Evans, nominowany do Nagrody 

Nobla i słynący z pamiętliwości samotny geniusz, który zakochuje w umyśle Elizabeth. Co skutkuje autentyczną 

chemią. Tyle że, podobnie jak w przypadku nauki, życie bywa nieprzewidywalne. Dlatego parę lat później 

Elizabeth Zott jest nie tylko samotną matką, ale i – dość niechętnie – gwiazdą kulinarnego programu numer jeden 

całej Ameryki: Kolacji o szóstej. Jej niezwykłe podejście do gotowania („Do łyżki stołowej kwasu octowego 

dodajemy szczyptę chlorku sodu”) staje się zaczątkiem rewolucji. W miarę jednak jak rosną zastępy jej sympa-

tyków, rośnie też grupa niezadowolonych. Okazuje się bowiem, że Elizabeth nie uczy kobiet po prostu gotować, 

robi znacznie więcej; ośmiela je do zmiany status quo.  

 

 

 38. Lonely heart / Mona Kasten ; przełożyła Joanna Słowikowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Dziennikarze radiowi , Młodzi dorośli , 

Molestowanie seksualne , Muzycy , Prześladowanie , Rozterki miłosne , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-10 

 

Rosie nie może uwierzyć, że będzie mogła przeprowadzić wywiad z grupą Scarlet Luck dla swojej internetowej 

audycji radiowej. Nie tylko śledzi od lat działalność zespołu, ich piosenki towarzyszyły jej również w najtru-

dniejszych momentach życia. Fascynuje ją szczególnie Adam, perkusista, w dużym stopniu dlatego, że wiadomo  

o nim jedynie, że od lat nie toleruje bycia dotykanym – przez nikogo. W końcu zespół pojawia się w małym studiu 

Rosie – a wszystko kończy się jedną wielką klapą. Wywiad musi zostać przerwany, a w sieci zalewa Rosie fala 

hejtu. Kiedy dochodzi nawet do tego, że zostaje zaatakowana na ulicy przez fanki zespołu, Scarlet Luck zapraszają 

ją na swój koncert, jako znak, że chcą zostawić całą tę sprawę za sobą. I nagle Rosie stoi powtórnie przed 

Adamem. Adamem, w którego oczach dostrzega niewyobrażalny ból – i do którego nie wolno jej się zbliżyć, nie 

wolno go dotknąć ani przytulić…   

 

 

 39. Lustra / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

(Czas na zmiany / Agnieszka Lis) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

Choć odkrywanie nieprzebytych dotąd dróg wymaga odwagi, nowe wyzwania bywają naprawdę inspirujące! 

Młoda Patrycja próbuje się odnaleźć w roli matki, Agata decyduje się na nowo przemyśleć swoje zawodowe wy-

bory, a podążający za marzeniem Kacper usiłuje rozwikłać zagadkę odnalezionych po latach dokumentów. Obrane 

przez nich ścieżki prowadzą w różnych kierunkach, łączy ich jednak to, co najważniejsze – siła dojrzałej przyja-

źni. Agnieszka Lis po raz kolejny zagląda w zakamarki duszy swoich bohaterów i opowiada historię ciągłego 

poszukiwania, udowadniając, że to właśnie zmiana jest jedyną stałością w naszym życiu.  
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 40. Marzenia Amelii / Agnieszka Olejnik.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Kobieta , Medycyna , Położne , Szlachta , 

Londyn (Wielka Brytania) , Szkocja (Wielka Brytania) , Powieść , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

Wydawałoby się, że Amelia Rushwood ma wszystko – urodę, inteligencję, a także godziwy posag. Niestety, spada 

na nią straszliwy cios: jej narzeczony niespodziewanie umiera. Dziewczyna jest przekonana, że szczęście opuściło 

ją na zawsze. Pogrążona w melancholii, żyje niczym więdnący kwiat aż do dnia, w którym los płata jej figla, 

otwierając nowe, niezwykłe perspektywy. O czym marzy Amelia? Dlaczego ukrywa owe marzenia przed niemal 

całym światem? Jakie przeszkody przyjdzie jej pokonać, aby wywalczyć sobie miejsce w świecie, którym rządzą 

mężczyźni? I czy na pewno jej serce pozostanie zamknięte na miłość? Marzenia Amelii to romans historyczny, 

który przenosi nas do XIX-wiecznego Londynu i na wrzosowiska Szkocji, do świata angielskich dworków, 

skandali towarzyskich i konwenansów. Pokochają go wielbicielki "Dumy i uprzedzenia", "Dziwnych losów Jane 

Eyre" oraz Bridgertonów.  

 

 

 41. Maszyna losu / Andrzej Mathiasz.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - 

Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Szmyt (postać fikcyjna) , Ojcowie i córki , Prokuratorzy 

, Seryjni zabójcy , Zemsta , Lublin (woj. lubelskie) , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

To nie on zabija, tylko los. On jedynie losowi pomaga. Gdy prokurator Adam Szmyt odbiera dziwny telefon                  

z pytaniem o pomarańcze, nie podejrzewa, że to zapowiedź jego najkoszmarniejszych dni. Oto po latach odsiadki 

wyszedł z więzienia Czesław Grinwald - sadystyczny zabójca - żądny zemsty na tych, którzy go posadzili. Każdy 

dzień przynosi nową ofiarę. Oprócz ciał sprawca zostawia na miejscu zbrodni tajemniczy bałagan, jak po uderze-

niu tajfunu. To jego maszyna losu, w której każdy przedmiot, puszczony w ruch, nabiera nowego znaczenia                    

i niesie złowieszcze przesłanie. Szmyt próbuje powstrzymać morderczą serię, lecz Grinwald pozostaje nieuchwy-

tny niczym cień. I właśnie zaczął budować kolejną maszynę losu. Ostatnią. Na Szmyta.  

 

 

42. Matka roku / Gabriela Gargaś ; [ilustracje Łukasz Silski].- Warszawa : Skarpa 

Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Kobieta , Macierzyństwo , Miłość , Przyjaźń , 

Życie codzienne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 
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Tatiana ma trzydzieści dziewięć lat. No dobra, prawie czterdzieści, do czego niechętnie się przyznaje. Stara się 

być najlepszą matką i żoną, ale wiadomo… chcieć, a móc to jednak wielka różnica. Życie – jak to życie – czasami 

potrafi spuścić łomot i najbardziej cierpliwą osobę wyprowadzić z równowagi. A Tatiana czasem tę cierpliwość 

traci. Na szczęście ma przyjaciółkę, która zawsze jej wysłucha. I kiedy kobieta wiedzie swoje spokojne życie             

i myśli, że nic już jej nie spotka, wtedy na jej drodze pojawia się Iwo – szkolna miłość – który nawija jej na uszy 

tonę makaronu, a że ona lubi jeść makaron, jest łasa na jego czułe słówka. Zabawna opowieść o tym, że nie 

zawsze trzeba być idealnym.  

 

 

 43. Miłość jak czekolada / Justyna Dziura.- Warszawa : WasPos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernictwo , Czekolada , Dług , Komornicy sądowi , 

Przedsiębiorstwo rodzinne , Spadek , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Słodko-gorzki przepis na miłość. Jedno spotkanie. Jeden niespłacony dług. Uczucie, które może czaić się za ro-

giem. Maite odziedzicza w spadku fabrykę czekolady, która ma sporo długów. Jeśli kobieta nie spłaci ich na czas, 

jej rodzinny interes pójdzie pod młotek. Komornikiem egzekwującym zaległości okazuje się młody i przystojny 

Juan Miguel, któremu wpada w oko nie tylko fabryka… Gorący romans i mnóstwo problemów to tylko początek 

tej słodko-gorzkiej historii.  

 

 

 44. Miłość za zakrętem / Kinga Gąska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Blogerzy , Fryzjerzy , Kobieta , Lekarze , 

Macierzyństwo , Miłość , Randka , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Trzy kobiety i trzy nowe początki. Jadwiga z nikomu nieznanej bibliotekarki przeistacza się w rasową blogerkę. 

Definitywnie odcina się od przeszłości, by budować nową, lepszą przyszłość. Udowadnia, że na miłość nigdy nie 

jest za późno, a dobro wraca. Ewelina zawróci w głowie lekarzowi po przejściach, ale najpierw będzie musiała 

zmierzyć się z najgorszą sytuacją, jaką może doświadczyć kochająca matka. Joanna, choć trzyma wszystkich na 

dystans, znajdzie się w centrum życiowych zawirowań. W życiu bibliotekarki z sercem na dłoni, zaradnej fryzjerki 

i prężnie działającej bizneswoman namiesza pewien mężczyzna. Jak poradzą sobie trzy różne kobiety, które 

połączył los? Czy wreszcie odnajdą szczęście? I co z tym wszystkim mają wspólnego kluby go-go?   
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 45. Morderstwo w hotelu Kattowitz / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : 

Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, copyright 2019. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Celebryci , Prywatni 

detektywi , Psy , Katowice (woj. śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Pewnej grudniowej nocy w hotelu Kattowitz zostaje zamordowana DJ Dzidzia - rodzima gwiazdka pop, która na 

skutek zaskakującego zbiegu okoliczności była zmuszona zakwaterować się w podrzędnym hotelu tuż przed 

swoim niedoszłym koncertem. Rusza dochodzenie, które zaprowadzi detektywa Szymona Solańskiego, dziennika-

rkę Różę Kwiatkowską oraz psa Gucia w świat szołbiznesu, celebrytów i internetowych hejterów. Przemierzając 

katowickie ulice, natrafią na ślad mordercy, ale po drodze będą musieli uporać się też z problemami w życiu 

osobistym.  

 

 

 46. Mortalista / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kierownicy firm sprzątających , Seryjni zabójcy , Uczeni , 

Uprowadzenie , Zwłoki , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

W trakcie sprzątania domu, w którym niedawno natrafiono na zwłoki, zostaje odnaleziona sieć tuneli. Firma 

specjalizująca się w porządkowaniu miejsc zbrodni, odnajduje w nich makabrycznie upozowane ciała dzieci. Czy 

lubiany przez wszystkich, emerytowany nauczyciel był seryjnym mordercą? Czy to on odpowiadał za zaginięcia 

sprzed lat? Tymczasem zostaje porwana kolejna osoba. Honoriusz Mond, wyzuty z emocji były kierownik katedry 

mortalistyki, jest specjalistą od umierania. Wie, że każda śmierć stanowi zagadkę, a po świecie chodzą zbrodnia-

rze, którzy nigdy nie odpowiedzą za swoje czyny. Musi zrobić wszystko, by rozwiązać tę tajemnicę.   

 

 

 47. Na całego / Piotr Bojarski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jach, Franciszek (1894-1944) , Jęczkowiak, Józef Gabriel 

(1898-1966) , Piłsudski, Józef (1867-1935) , Zbigniew Kaczmarek (postać fikcyjna) , 

Wojna polsko-ukraińska (1918-1919) , Zamach stanu , Zdrada , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Ukraina (część zachodnia) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Wojna z Ukraińcami, starcie z bolszewikami, wreszcie niepewność na zachodnich krańcach odradzającej się                 

w 1918-1920 roku Polski. Wszystko to w powieści historycznej o posmaku szpiegowsko - kryminalnym. Trzej 

bohaterowie, znani z powieści Piotra Bojarskiego "Cwaniaki", znowu stają do boju. Pilot Franciszek Jach, sierżant  
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Józef Jęczkowiak i starszy strzelec Zbigniew Kaczmarek tym razem spieszą na odsiecz osaczonemu Lwowowi. 

Los sprawi, że dwaj z nich uratują z opresji samego Naczelnika Państwa. Kto zdradził w polskich szeregach? 

Śledztwo poprowadzi oczywiście Zbigniew Kaczmarek, późniejszy komisarz policji państwowej, znany z krymi-

nałów retro Bojarskiego, takich jak "Szmery", "Pętla" czy "Arcymistrz".   

 

 

 48. Nagle trup / Marta Kisiel.- Warszawa : Wydawnictwo Mięta, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Wydawnictwa (instytucje) , Zwłoki , Komedia 

kryminalna , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Kiedy spłoszony praktykant znajduje w toalecie świeże zwłoki redaktora współpracującego, w wydawnictwie 

JaMas nie robi to na nikim większego wrażenia. Ojca dyrektora zajmują głównie ciasteczka, dział redakcji walczy 

z rękopisem grozy, kierowniczka chce dotrwać do zasłużonej emerytury, a nowy szef promocji (bez handlu) 

doprowadza wszystkich na skraj apopleksji, usiłując wykreować bestseller momentalny. W tych oto warunkach 

dwaj zdezorientowani policjanci próbują dojść, kto wykończył Pawła Chojnowskiego. I to możliwie szybko, gdyż 

w kark dyszy im autorka wspomnianego bestsellera oraz była komendantka policji w jednej imponującej osobie. 

Bo mało co tak psuje kobiecie premierę jak męski trup na sedesie. Wszyscy są zgodni wyłącznie co do jednego. 

To nie ma sensu…  

 

 

 49. Nasze małe okrucieństwa / Liz Nugent ; z angielskiego przełożył Mateusz Rulski-

Bożek.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Mężczyzna , Rodzeństwo , Rodzina 

dysfunkcyjna , Sekrety rodzinne , Zdrada , Irlandia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Rywalizacja braci. Rodzinne tajemnice. Zbrodnia?  Will, Brian i Luke to bracia. Nienawidzą się. Rywalizują ze 

sobą od zawsze. Może to wina matki, która nie potrafiła obdarzyć ich miłością sprawiedliwie? A może po prostu 

ich charakterów? W końcu wszyscy są już dorośli i sami odpowiadają za własne czyny. Wszyscy? No nie. Już nie. 

Jeden z braci jest martwy. Leży przed nimi w trumnie.  Ale który to z nich? I kto go zabił?   

 

 50. Nic o mnie nie wiesz / E. G. Scott ; przełożył Jacek Żuławnik.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Narkotyki , Problemy małżeńskie , Strategie 

utrzymywania partnera w związku , Uzależnieni , Zdrada małżeńska , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 
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Wciągający thriller psychologiczny dla fanów "Wielkich kłamstewek" i "Zaginionej dziewczyny". Rebecca i Paul 

to kochające się małżeństwo z wieloletnim stażem. Mają przytulny dom w spokojnej okolicy, spełniają się zawo-

dowo i ufają sobie bezgranicznie. Ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Po dwudziestu latach wspól-

nego życia kłamstwa i tajemnice z wyniszczającą siłą zaczynają trawić ich szczęśliwy związek. Uzależniona od 

opiatów Rebecca niespodziewanie zostaje zwolniona z pracy, a Paul w ramionach innej kobiety odreagowuje stres 

po utracie swojej firmy. Rozkoszna przygoda na boku szybko jednak zamienia się w koszmar, bo zazdrosna 

kochanka z coraz większą zuchwałością prześladuje Paula i jego żonę. Rebecca w obawie, że mąż chce ją porzu-

cić, obmyśla misterny plan, który ma pokrzyżować mu szyki. Rozpoczyna się nieprzewidywalna i pełna intryg gra, 

z której nikt nie może wyjść zwycięsko.  

 

 

 51. Nie jestem Twoją własnością / Mary Higgins Clark i Alafair Burke ; przełożyła 

Teresa Komłosz.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2020. 

(W cieniu podejrzenia / Mary Higgins Clark i Alafair Burke) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Producenci telewizyjni , Sekrety rodzinne , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

 

Laurie Moran, producentka popularnego telewizyjnego show, w swoim programie stara się odnaleźć sprawców 

niewyjaśnionych zbrodni sprzed lat. Pewnego dnia zgłaszają się do niej Robert i Cynthia Bellowie, rodzice 

zdolnego i lubianego lekarza-celebryty, który pięć lat temu został zastrzelony koło swojego domu w Greenwich 

Village. Bellowie są pewni, że za tym zabójstwem stoi żona Martina, Kendra. Wszelkimi sposobami starają się 

udowodnić jej winę i przejąć opiekę nad wnukami. Proszą Laurie, by zajęła się sprawą śmierci ich syna. Podczas 

śledztwa prowadzonego przez dziennikarkę wychodzi na jaw ciemniejsza strona Martina oraz skrywane przez 

niego sekrety. Czy Kendrze wystarczy sił, by walczyć o swe dobre imię? I co wspólnego ze śmiercią doktora Bella 

ma nieznajomy mężczyzna, który obserwuje Laurie zza kierownicy białego SUV-a?  

 

 

 52. Nie ma tego złego / Lauren Weisberger ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kłamstwo , Ludzie bogaci , Tajemnica , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Nowa powieść autorki bestsellera „Diabeł ubiera się u Prady“. Opowieść o kobiecej solidarności i zemście w stylu 

„Wielkich kłamstewek“. Doskonałe małżeństwa. Idealni sąsiedzi. Kłamstwa jak malowane. Greenwich w stanie 

Connecticut, miasteczko jak z obrazka - poznacie je po wypielęgnowanych trawnikach i po tym, jak pilnie każdy 

strzeże tu swoich sekretów. Karolina Hartwell, dawna supermodelka, odwozi syna do szkoły, gdy zostaje areszto-

wana za jazdę pod wpływem alkoholu. Szokujące nagłówki w prasie wywołują skandal i skutecznie odstraszają 

grono jej dotychczasowych przyjaciół. Są też wymarzonym pretekstem dla jej męża, senatora o prezydenckich 

ambicjach, by zostawić żonę. Miriam Kagan, przyjaciółka Karoliny, która porzuciła prawniczą karierę dla życia 

rodzinnego, jest przekonana, że jej mąż coś ukrywa. Stara się jednak zbytnio na niego nie naciskać, bo sama 

chowa parę trupów w szafie i za nic nie chce, by z niej wypadły. Emily Charlton jest jeszcze nowa w Greenwich, 

właśnie  wprowadziła  się  tymczasowo  do  Miriam,  z  którą  znają  się  od  lat.  Po  tym,  jak  rzuciła  stanowisko 



22 
 

asystentki legendarnej wydawczyni magazynu modowego, Mirandy Priestly, Emily przeniosła się z Nowego Jorku 

do Hollywood, by pracować jako konsultantka do spraw wizerunku gwiazd kina i celebrytów. Ostatnio jednak nie 

szło jej najlepiej - straciła paru klientów i chyba musi poszukać nowego pomysłu na swoją karierę. A skoro 

przyjaciółka jej przyjaciółki właśnie straciła dobre imię, to może nadarza się idealna okazja… Zwłaszcza że 

wszystkie trzy są wściekłe jak diabli!  

 

 

 53. Niebezpieczne związki / Pierre Choderlos de Laclos ; przekład Tadeusz Boy-

Żeleński.- Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Miłość , Manipulacja (psychologia) , 

Perfidia , Uwodzenie , Zdrada , Zemsta , Francja , Powieść epistolarna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-10 

 

Czy miłość może zabić? U źródeł intrygi leży urażona ambicja pięknej markizy de Merteuil. Aby zemścić się na 

mężczyźnie, który przedłożył nad jej wdzięki świeżość i niewinność wychowanego w klasztorze dziewczęcia, 

namawia dawnego kochanka, wicehrabiego de Valmont, aby uwiódł Cecylię de Volanges - właśnie ową cnotliwą  

i naiwną pannę. Pragnie, aby młody małżonek znalazł w swoim łożu zamiast zawstydzonej dziewicy wyrafino-

waną kochankę. Valmont początkowo odmawia, gdyż nudzi go perspektywa łatwej zdobyczy, zwłaszcza że 

zafascynowany jest niedostępną pięknością - prezydentową de Tourvel. W przeciwieństwie do markizy, która 

jedynie udaje cnotliwą i pobożną damę, pani de Tourvel rzeczywiście zasługuje na swoją znakomitą reputację; 

dlatego też cyniczny Valmont traktuje ten podbój jako wielkie wyzwanie. Markiza musi więc działać innymi 

sposobami: jako przyjaciółka matki Cecylii często widuje młodą dziewczynę. Stopniowo zdobywa zaufanie 

dziewczyny, staje się powiernicą i doradczynią. Widząc odwzajemnione zainteresowanie młodej panny kawalerem 

Danceny, podsyca je i steruje wydarzeniami, by wzniecić ogień uczucia Cecylii…   

 

 

 54. Niepokorny gracz / Emilia Szelest.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

(Niegrzeczna Kolekcja ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Motocykliści , Sport motocyklowy , 

Tajemnica , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Burzliwe emocje, potajemne spotkania i nierówna walka z pożądaniem! Julka spędza lato ze swoim bratem, nale-

żącym do zespołu zawodników FMX (freestyle motocross). Byłoby jej jednak łatwiej, gdyby nie musiała trzymać 

się absurdalnych zasad, które narzucił jej lider klubu, Sebastian. Dziewczyna od samego początku pała do niego 

gorącą niechęcią – najwyraźniej z wzajemnością – dlatego też stara się go unikać. Nie jest to łatwe, skoro miesz-

kają pod jednym dachem. Zbliżają się ważne eliminacje, a Sebastian czuje, że coraz trudniej mu skupić się na 

treningach. Wie, że nie powinien był zgadzać się na przyjazd Julki, jednak nie mógł odmówić jej bratu, który 

sporo zainwestował w siedzibę klubu. Dziewczyna zaburza jego codzienną rutynę, rozprasza go i nieustannie 

działa mu na nerwy. Dlaczego więc nie umie po prostu dać sobie z nią spokoju?  
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 55. Nieszczęście w szczęściu / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

(Zezowate szczęście Tekli / Olga Rudnicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Pech , Przypadek , Szczęście , Polska , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Nikt bardziej niż Tekla nie jest zaskoczony odmianą losu. Wygrana w Lotka, zakochany mężczyzna, świetna pra-

ca. Towarzyszący jej od lat pech przepadł, a w jego miejsce pojawiło się wreszcie szczęście. Zdaniem Dominiki, 

jej kuzynki i przyjaciółki, nikt bardziej od niej nie zasłużył na tę zmianę. Niestety, tylko ona wydaje się być tego 

zdania. Wokół - jak grzyby po deszczu - zaczynają wyrastać zazdrośnicy, uważający, że Tekla zabiera szczęście 

innym ludziom. Zawistni sąsiedzi, zawistne koleżanki z pracy i szefowa, która wierzy, że Tekla poluje na jej 

stołek, próbując podstawić jej nogę, a to jeszcze nie koniec. Tekla również zaczyna zauważać, że co jej los 

dopisze, to komu innemu zabierze, ale próba morderstwa? Czy to nie lekka przesada? Na szczęście, bo jakżeby 

inaczej, w jej życiu znów pojawia się komisarz Gawron… 

 

 

 56. Nikt nie może wejść / Ina Nacht.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Sekrety rodzinne , Tajemnica , 

Współlokatorzy , Sobótka (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Sobótka) , 

Ślężański Park Krajobrazowy (obszar) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

Mieszkają tam razem, w domu na końcu świata. Ale tylko ona opuszcza jego progi. I dobrze strzeże swojego 

sekretu. Weronika zmienia wszystko - miasto, pracę i wygląd. Przeprowadza się do małej wioski na skraju 

Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i tam, w cichym i ciemnym miejscu, skrywa swoje sekrety. Mały pokój na 

poddaszu i jego tajemniczy mieszkaniec stają się sensem jej życia. Przygnieciona siecią kłamstw i pozorów 

Weronika wie jedno - nikt nie może się dowiedzieć. Nikt nie może wejść do tego domu. „Nikt nie może wejść" to 

wbrew pozorom historia o miłości, napisana w konwencji thrillera psychologicznego. Bohaterka toczy życiową 

bitwę - czy zwróci się w stronę przeszłości i utonie w odmętach śmierci? Czy da szansę życiu i pozwoli się 

kochać?  

 

 

57. Noc na blokowisku / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat, copyright 2021. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak ) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Prywatni detektywi , Psy , Barlinek (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. 

Barlinek) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 
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Prywatny detektyw Szymon Solański tuż po ślubie z Różą Kwiatkowską znika bez śladu. Świeżo upieczona żona 

z nieodłącznym kundelkiem Guciem próbują go odnaleźć. W tym samym czasie na mysłowickim osiedlu, pod 

blokiem aspiranta Barańskiego, zostaje znalezione ciało mężczyzny. Na zlecenie spółdzielni Róża i Barański 

zaczynają szukać zabójcy wśród lokatorów. Równolegle poznajemy historię chłopca mieszkającego w feralnym 

bloku w latach osiemdziesiątych, a wraz z nią kulisy sąsiedzkiej imprezy, która skończyła się tragedią. Róża 

Kwiatkowska tropi mordercę. Ktoś inny śledzi Różę... Do czego doszło w środku nocy na blokowisku? No i co się 

stało z Solańskim?  

 

 

58. Odzyskany 46 / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wincenty Rybski (postać fikcyjna) , Milicja Obywatelska 

(MO) , Wolność i Niezawisłość , Policjanci , Szabrownictwo , Ziemie Odzyskane , 

Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

Sensacyjna opowieść o trudach i niebezpieczeństwach powojennego życia, w której fikcja przeplata się z history-

cznymi wydarzeniami. Polska, sierpień 1945 roku. Trwa utrwalanie władzy ludowej, aresztowany przez UB 

pułkownik "Radosław" Mazurkiewicz apeluje do akowców by się ujawniali, władze podziemia powołują do życia 

organizację Wolność i Niezawisłość, na Ziemiach Odzyskanych osadnicy zmagają się bandytyzmem szabro-

wników i Armii Czerwonej, a przez Europę przetacza się wędrówka ludów. Na drogach krzyżują się kolumny 

polskich i niemieckich przesiedleńców, byłych więźniów i robotników przymusowych oraz niemieckich jeńców. 

Na Dolny Śląska wyrusza specgrupa Milicji Obywatelskiej, której dowódcą jest polecany przez towarzyszy                  

z NKWD porucznik Biały. Specrupa, której władze nadają kryptonim Glaca, ma misję widowiskowego rozpra-

wienia się  z bandami szabrowników. Ludzie Białego mają jednak zupełnie inne plany… "Odzyskany 46" to 

historia przygód przedwojennego komisarza Policji Państwowej Wincentego Rybskiego, który występuje w pod-

wójnej roli: ścigającego i ściganego.   

 

 

 59. Operacja Singe / Marcin Faliński, Marek Kozubal.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wywiad polski , Zaginione dzieła sztuki , Bliski Wschód , 

Karaiby (region) , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wenezuela, rok 2013. Oficerowie polskiej Agencji Wywiadu wspólnie z CIA mają zinfiltrować tajemnicze obie-

kty znajdujące się na Karaibach. Sytuacja komplikuje się, gdy Marcin Łodyna i Magdalena Sierpecka natykają się 

na wysoko postawionych funkcjonariuszy rosyjskich służb. Amerykanie podejrzewają, że wpływy Rosjan sięgać 

mogą nawet samej Centrali na Miłobędzkiej. Łodyna musi sprawdzić jeszcze jeden trop. Wszystko wskazuje na to, 

że na jednej z wysp ukryte zostały materiały przywiezione tam przez jednego z żołnierzy z armii Andersa. Tajne 

dokumenty, które zaginęły tuż po 1939 roku, w trakcie wojny stały się obiektem szpiegowskiej rozgrywki na 

Bliskim Wschodzie. Zawartość paczki, w której znalazły się również ryciny Albrechta Dürera, może przechylić 

szalę na arenie politycznej blisko siedemdziesiąt  lat  po  zakończeniu  wojny.  Pętla  wokół  Łodyny  zacieśnia  się  
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jeszcze bardziej – po zakończonej misji w Bagdadzie wszedł w posiadanie listy, którą zainteresowani są zarówno 

Rosjanie, jak i Amerykanie. Osaczony z każdej strony, niepewny, czy pogłoski o krecie w polskim wywiadzie 

okażą się prawdziwe, Łodyna musi zdecydować, co zrobić dalej. Z każdym dniem niebezpieczeństwo wzrasta.  

Kontynuacja bestsellerowej Operacji Rafael. Marcin Faliński i Marek Kozubal po mistrzowsku konstruują szpie-

gowską intrygę. Bogate w historyczne i polityczne detale Wenezuela, Wiedeń, Bliski Wschód czy Rumunia stają 

się areną międzynarodowej wywiadowczej rozgrywki.   

 

 

 60. Opowiem ci bajkę / Małgorzata Rogala.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Weronika Nowacka (postać fikcyjna) , Nastolatki , Pedagodzy 

szkolni , Relacje międzyludzkie , Studenci , Tajemnica , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

W wyniku reformy szkolnictwa, pierwszy rocznik szóstoklasistów idzie do siódmej klasy. Dyrektor Biedrzycki, 

który nie lubi zatrudniać ludzi "z ulicy", dzwoni do Weroniki Nowackiej i prosi ją o powrót do szkoły. Kontaktuje 

się również z Zuzanną Słowik, emerytowaną nauczycielką. Chce, żeby przyjęła etat polonistki. Edyta Jesionowska 

zatrudnia Antka. Student ma się opiekować ośmioletnią Patrycją, odbierać ją ze szkoły i pomagać jej w odrabianiu 

lekcji. Chłopak wpada w oko starszej córce Edyty. Wkrótce dziewczyna wyjawia matce dramatyczną tajemnicę,              

a Antek zostaje zamordowany w zagadkowych okolicznościach. Jak sekrety wpłyną na dalsze życie rodziny                    

i szkolną rzeczywistość? Do jakich wniosków doprowadzi śledztwo prowadzone przez Pawelca i Szubę? Małgo-

rzata Rogala kolejny raz zabiera nas do środowiska nastolatków oraz ich zawiłych relacji z rówieśnikami, 

nauczycielami i rodziną.   

 

 

 61. Ostatnie polowanie / Jean-Christophe Grangé ; z języka francuskiego przełożyła 

Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pierre Niémans (postać fikcyjna) , Myśliwi , Policjanci , 

Tajemnica , Schwarzwald (Niemcy ; góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Zwłoki Jürgena von Geyersberga, bogatego dziedzica rodu ze Szwabii, odnaleziono w lesie. Morderca wykastro-

wał ofiarę i odciął jej głowę. Do współpracy z niemiecką policją wyznaczono komendanta Pierre’a Niémansa               

i jego partnerkę Ivanę Bogdanović. Znany z "Purpurowych rzek" policjant wyrusza ze swoją nietuzinkową pod-

władną do Schwarzwaldu. Tam czeka ich wiele dziwnych spotkań - z kapłanką wód termalnych, hodowcami 

psów, uzdrowicielem… Wszystko po to, by dotrzeć do czarnych myśliwych, którzy kontynuują tradycje krymi-

nalistów zmobilizowanych przez Himmlera do tropienia i mordowania Żydów. Zupełnie jakby zbrodniarze i ich 

krwiożercze psy powrócili z zaświatów.   
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 62. Paralotnia paralityka / Anna Witalec ; [grafiki na okładce i wewnątrz tomu 

Marcin Barański]. - Rzeszów : Wydawnictwo Koraw, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

 

Anna Witalec zadebiutowała w lutym 2020 r. zbiorem wierszy "Wykluty z wykluczenia". Obecnie trafia do 

Waszych rąk drugi tomik poezji tej autorki pod zastanawiającym tytułem "Paralotnia paralityka". Składają się na 

niego utwory o bardzo wyraźnym osobistym charakterze, obdarzone dużym ładunkiem emocjonalnym. Siła wizji 

poetyckiej autorki sprawia, że niemożliwe staje się możliwe, a tytułowy "paralotniarz - paralityk" wzbija się do 

wysokiego lotu. 

 

 

63. Pętla / Piotr Bojarski.- Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zbigniew Kaczmarek (postać fikcyjna) , Antysemityzm , 

Polityka , Zabójstwo , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał , Political 

fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Zaduszki 1938 roku. Mglista, zimna jesień w Poznaniu. Fale Warty wyrzucają na brzeg zwłoki nieznanego 

mężczyzny. Komisarz Zbigniew Kaczmarek nie ma wątpliwości: to zabójstwo. Kim była ofiara? Czy jej śmierć to 

polityczna prowokacja? A może za zbrodnią stoi tajna organizacja? Czyli kto?  

 

 

 64. Pierwszy raz / Agata Czykierda-Grabowska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Zdrada , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

, Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Kuba od zawsze kochał siostrę swojego najlepszego przyjaciela - niestety, bez wzajemności. Piękna i zupełnie 

nieświadoma jego uczuć Lena byłą zagadką, której nie potrafił rozwikłać. A ona… poraniona i zatrzaśnięta w pan-

cerzu obojętności, który budowała sobie przez lata, nie chce wpuszczać do swojego świata mężczyzn w obawie 

przed kolejną traumą. Pewnego dnia przewrotny los ponownie połączy ze sobą drogi tych dwojga. W Kubie ze 

zdwojoną siłą odżywają dawne uczucia, a Lena zaczyna patrzeć na dawnego przyjaciela  w sposób,  którego  sama 

nie rozumie. Rozpoczynają pełną namiętności grę, w której oboje udają, że łączy ich tylko przyjaźń. Czy można 

oddzielić pożądanie od miłości?  
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 65. Pod skórą / Liz Nugent ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Ojcowie i córki , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Potłuczone szkło, krew na podłodze. Roztrzęsiona Cordelia Russell wybiega z mieszkania. W barze rozpaczliwie 

wypatruje znajomych, którzy mogliby poratować ją pożyczką. Dojada stek pozostawiony przy sąsiednim stoliku, 

dwie godziny później na imprezie wciąga kokainę. O świcie zniesmaczona kelnerka pomaga jej wstać z brudnego 

parkietu. Czas wrócić do domu. A tam zleciały się już muchy zwabione zapachem trupa. Pięćdziesiąt lat wcześniej 

w surowych warunkach irlandzkiej wysepki Inishcrann dorasta Delia O'Flaherty - córeczka tatusia bezkrytycznie 

przez niego uwielbiana i faworyzowana. Karmiona irlandzkimi legendami, nazywana przez ojca królową wyspy, 

dorasta w przekonaniu o swojej wyjątkowości. Zazdrosna o uczucia ojca do matki i braci zręcznie manipuluje do-

rosłymi. Aż pewnego dnia posuwa się o krok za daleko. Jedno kłamstwo będzie miało dramatyczne konsekwencje.   

 

 

 66. Podłość / Olga Mildyn.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Policjanci , Socjolodzy , Wypadki drogowe , 

Zabójstwo , Polska , Powieść obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Na polskich drogach dziennie ginie średnio jedenaście osób. Ale kiedy czworo jedzie tym samym samochodem, 

jest szansa na zmartwychwstanie. Pośmiertnie staną się wydarzeniem, newsem, wylądują w gazetach i serwisach 

informacyjnych, a tam mogą zacząć żyć własnym życiem. Podobnie jak Andżelika, ostatnia z tej pięcioosobowej 

rodziny, zamordowana w swoim własnym łóżku. Ta książka to pojemnik na żal. Opowieść z różnych krańców 

Polski: o smutku, nieszczęściu, codziennych udrękach i rozpaczach, źle ulokowanym zaufaniu, matactwach, 

chciwości i ludzkiej niegodziwości. O szczerych intencjach i żarliwych staraniach - dziennikarki Kasi i policjantki 

Miry - które nie są dobrze widziane. Monumentalny, po reportersku liryczny debiut Olgi Mildyn, dotyka do głębi. 

   

 67. Pomniejsi wędrowcy / Eimear McBride ; z angielskiego przełożyła Maria 

Zawadzka-Strączek.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorstwo , Aktorzy , Irlandczycy , Kobieta , Różnica wieku 

w związku , Studenci , Zakochanie , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2022-10 
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Osiemnastoletnia Irlandka Eily przyjeżdża do Londynu, by zacząć naukę w szkole aktorskiej - marzy o wielkiej 

karierze. Pewnego wieczoru spotyka Stephena, znacznie starszego od siebie, poważanego aktora. Naiwna i oszoło-

miona życiem w wielkim mieście, zakochuje się w mężczyźnie walczącym z demonami przeszłości, a ich romans 

wciąga ją bez reszty. Eimear McBride pisze w niezwykły sposób, który zagwarantował jej miejsce wśród najpo-

pularniejszych współczesnych irlandzkich autorek - łącząc w strumień (pod)świadomości często urywane zdania, 

przestawiając i skracając słowa, nie utrudniając jednocześnie czytelnikowi odbioru tekstu. "Pomniejsi wędrowcy" 

to dziewięć miesięcy seksu, niepewności, tęsknoty za domem, przyjaźni, narkotyków i teatru. W tle: Londyn lat 

dziewięćdziesiątych, katolickie poczucie winy, poszukiwanie własnej tożsamości i ucieczka od narzucanych przez 

społeczeństwo norm i ograniczeń. Autobiograficzne ślady, eksperymentalny styl, lingwistyczne innowacje, 

połączone z namacalną wręcz radością, przygodą, energią i wielogłosowością, ale też intymnymi fragmentami, 

budują dynamiczną, zróżnicowaną narrację.   

 

 

 68. Porodzina / Natalia Fiedorczuk.- Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Rodzina , Sekrety rodzinne , Strefa 

podmiejska , Powieść psychologiczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Na przedmieściach średniej wielkości miasta w centralnej Polsce mieszkają rodziny do bólu zwyczajne, chociaż              

i tutaj trafiają się niekiedy barwne osobowości. Rodzina Waszczyńskich jest idealna. Młode małżeństwo z dwójką 

dzieci jest niczym wycięte z folderu reklamowego. Są piękni, zamożni, lubiani i szanowani przez sąsiadów. Pew-

nego dnia cała rodzina znika bez śladu. Nic nie wskazuje na to, by małżeństwo planowało wyjazd. Dom wygląda, 

jakby mieszkańcy opuścili go jedynie na chwilę. Nikt z sąsiadów nie zauważył niczego podejrzanego, a duszna 

małomiasteczkowa atmosfera nie ułatwia śledztwa. Jak to możliwe, że czteroosobowa rodzina rozpłynęła się                 

w powietrzu? Jakie sekrety kryją się za drzwiami zwyczajnych podmiejskich domów?   

 

 

 69. Poukładałeś mój świat / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

(Ja, Kobieta / Karolina Wilczyńska ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Malarze , Relacje międzyludzkie , Sekrety 

rodzinne , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Nieoczekiwane spotkania, które wszystko zmieniają. Zwyczajny spacer po parku okazuje się początkiem nieco-

dziennej relacji. Ratując psa, Klara poznaje Kornelię i jej syna. Malarka zyskuje modelkę do kolejnego obrazu, 

Kornelia – słuchaczkę, której decyduje się opowiedzieć swoją historię. A los nie był dla niej łaskawy. To 

spotkanie, a szczególnie syn modelki, inspirują Klarę do tego, by przemyśleć swoje dotychczasowe życie. Na jaw 

wychodzą sekrety rodzinne, a malarka staje przed koniecznością podjęcia wielu trudnych decyzji.  
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 70. Powrót nad jezioro / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jeziora , Przeznaczenie , Przyjaźń , Rodzina , Sekrety rodzinne 

, Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

 

PRZENIEŚ SIĘ DO STAREGO DOMU NA POJEZIERZU DRAWSKIM, ODETCHNIJ JEGO ATMOSFERĄ             

I DAJ SIĘ PONIEŚĆ OTACZAJĄCYM GO DOBRYM EMOCJOM.  Cyntia sądziła, że jej życie jest poukładane 

i szczęśliwe. Niestety los zdecydował inaczej. Na szczęście pojawiła się propozycja złożona przez mężczyznę, 

którego kiedyś dobrze znała. Cyntia wróciła do ukochanego rodzinnego domu nad jeziorem, by spędzić w nim lato 

i odkryć dawne tajemnice. Czy kobiecie uda się na nowo zbudować swoje szczęście? Jaki udział będą w tym mieli 

dwaj mężczyźni, którzy zdecydują się jej towarzyszyć?  

 

 

 71. Powszednia historia / Sebastian Nowak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Jana od dziecka słyszała, że może być kimkolwiek zechce, została więc: architektką wnętrz i na stałe zagranicą. 

Ludwik był nastolatkiem, gdy stracił ojca i materialną beztroskę, gruntu pod nogami szuka w murach uniwersy-

tetu, gdzie właśnie rozpoczyna pracę. Krzysiek dość wcześnie zrozumiał, że należy do grupy społecznej, która nie 

cieszy się szczególną przychylnością, mimo to próbuje budować życie na własnych zasadach. Słowem: ona, on                

i przyjaciel gej. I już mogłoby się wydawać, że znamy tę opowieść…  W „Powszedniej historii” – czyli antysadze 

rodzinnej – uproszczone perypetie bohaterów są jedynie pretekstem, by przyjrzeć się drodze kilku pokoleń. 

Drodze, napędzanej odwieczną chęcią ucieczki, która zaprowadziła Janę, Ludwika i Krzyśka na ulice jednego                

z dużych miast postkomunistycznej Europy. Jak to zwykle bywa: wielka historia łączy się z popkulturą, a drobne 

obietnice szczęścia ścierają się z rzeczywistością.   

 

 

 72. Pruski lód / Adam Węgłowski.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pociągi , Śmierć , Zamki i pałace , Mazury , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 
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Mazury to nie raj na Ziemi, lecz miejsce, gdzie szybko i łatwo można kogoś posłać do piekła. Jest koniec XIX 

wieku. Pewnego grudniowego dnia z Lyck (Ełk) w Prusach Wschodnich wyrusza w podróż kilka osób, z których 

każda skrywa jakiś sekret. Kto jest katem, a kto ofiarą? Kto szuka miłości, kto zemsty, kto skarbów, a kto duchów 

przeszłości? Jaką tajemnicę skryje pruski lód? Tropy wiodą bohaterów przez zapomniany świat dawnych przesą-

dów i mazurskich tradycji, leśnych pałaców i krzyżackich zamków rozsianych wśród pięknych i niebezpiecznych 

jezior. To także świat pełen żądzy władzy, pruskiego militaryzmu i nacjonalistycznych obsesji, z których rozkwi-

tnie po latach nazizm.   

 

 

 73. Pułapka na anioły / Marcin Grzelak.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dziecko maltretowane , PRL , Przemoc w rodzinie 

, Przyjaźń , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

 

Niewielka robotnicza miejscowość u schyłku komuny, w niej jedna z wielu polskich rodzin. Agresywny ojciec 

milicjant, uległa matka i siedmioletni Wojtek, osiedlowa ofiara, niosący piętno bycia synem "pedała". Zło pleni się 

w tej rodzinie jak zaraza, a chłopiec przed traumą ucieka do świata, w którym czeka na niego niespodziewana 

przyjaźń… Czy zdoła ocalić siebie? Ta wyblakła pocztówka z lat osiemdziesiątych to poprowadzona bez złudzeń  

i sentymentów opowieść o rezygnacji, ranach, których nie sposób zszyć słowem, i beznadziei lat minionych.   

 

 

 74. Rache znaczy zemsta / Piotr Bojarski.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zbigniew Kaczmarek (postać fikcyjna) , Germanizacja , 

Historia alternatywna , Okupacja , Niemcy , Polska , Poznań ( woj. wielkopolskie) , 

Powieść , Political fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Alternatywna historia w sensacyjnej formule! Maj 1945 roku. III Rzesza jest hegemonem na kontynencie europej-

skim. Właśnie rozbiła ZSRR i okupuje Polskę. Naziści bez skrupułów realizują plan germanizacji Europy 

Wschodniej. Dla Polaków oznacza to koniec ich historii nad Wisłą i Wartą. Czy mimo druzgocącej klęski są 

jeszcze w stanie przeprowadzić ostatnią akcję? Czy stać ich na odwet?   

 

 75. Rozdarty welon / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Na nową drogę życia / Karolina Wilczyńska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Narzeczeństwo , Salony sukien ślubnych , Ślub i 

wesele , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 
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Karina przygotowuje się do ślubu z ukochanym Mateuszem. Pomaga jej w tym przyjaciółka Bea. Co kryje się pod 

tym zaangażowaniem? Czy intencje Beaty są czyste? Kim jest ojciec pana młodego i dlaczego mama Kariny 

mdleje, gdy podczas przymiarki sukni ślubnej widzi rozdarty welon? Tosia, zajęta realizacją kolejnych zleceń, nie 

zauważa zmian, które zachodzą w życiu jej najbliższych. Tymczasem Łucja musi poradzić sobie z przeszłością. 

Czy uda jej się zapomnieć historię sprzed lat? Czy poradzi sobie z niebezpieczeństwem, które czai się tuż obok?  

A może wreszcie i dla niej zaświeci słońce?  

 

 

 76. Różowa mysz : niewielka czarodziejsko-polityczna powieść dla dorosłych ze 

szczegółowym opisem podwodnego imperium Car-Dna napisana w imieniu 11-letniej 

rosyjskiej dziewczynki Marusi Mendelejewej / Wiktor Jerofiejew ; przełożył Michał 

B. Jagiełło.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Elita władzy , Rosja , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2022-10 

 

Od Rosji nie da się uciec, nawet na dno. Marusia ma jedenaście lat i fala zabrała jej rodziców. Ją też zmyła                      

z pokładu jachtu. Dziewczynka wyrusza na Dno, do podziemnego królestwa, którym rządzi Krab Olbrzym o wy-

glądzie portu pełnomorskiego z dziesiątkami dźwigów. Chce uratować rodziców od wiecznej śmierci i sprowadzić 

ich z powrotem na Ziemię. Na dnie, jak to na dnie czekają na nią straszliwe próby i galeria przedziwnych typów, 

ale również baśniowych postaci, od Małego Księcia po Kubusia Puchatka. Jednak nie daj się zwieść, Drogi 

Czytelniku. Jeśli Wiktor Jerofiejew pisze baśń, nie będzie to zwyczajna baśń, a już na pewno nie należy jej czytać 

dzieciom na dobranoc. Nie dość, że dno jest światem do dna zepsutym i okrutnym, to jeszcze perwersyjnym,                 

a ofiarą owych perwersji stanie się nasza dojrzewająca pod wodą w bardzo szybkim tempie bohaterka. Dno to 

świat na opak, ale przede wszystkim Rosja na opak, jak to u Jerofiejewa opisywana bez złudzeń, za to w cudownie 

groteskowym wyolbrzymieniu. Ale to również fantastyczna literacka gra, której patronuje najbardziej znana 

spośród literackich podróżniczek po fantasmagorycznych światach "Alicja w krainie czarów" Lewisa Carrolla. 

 

 

 77. Rzeszot : biografia romantyczna / Bartosz Sadulski.- Wrocław : Książkowe 

Klimaty, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Ludzie bogaci , Pisarze polscy , 

Przedsiębiorcy , Przemysł naftowy , Romantyzm , Wynalazcy i odkrywcy , Europa , 

Galicja (kraina historyczna) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Zuchwała biografia pioniera przemysłu naftowego, historia polskiego barona Münchhausena - Pana Podedwor-

nego. Człowieka, który wszędzie był, wszystko widział, wszystkich poznał, wywoływał rewolucje i powstania, 

przyjaźnił się ze Słowackim, z Dickensem i z Łukasiewiczem, wykopał także pierwszy w dziejach szyb naftowy. 

A co najważniejsze: chciał wpłynąć na losy Europy i świata. „Rzeszot” to XIX wiek w pigułce, opowieść o pol-

skiej emigracji w czasie między dwoma powstaniami, przypomnienie dziejów Galicji, literacka bajka i reportaż 

„antyhistoryczny” o narodzinach i upadkach naftowych fortun, o awansie klasowym w państwie Habsburgów.              

W końcu - „Rzeszot” to drwina z rodzimego romantyzmu i bohaterskich biografii.  
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 78. Sabat czarownic / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-

Tempska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Kobieta , Osoby zaginione , 

Schroniska i noclegownie dla bezdomnych , Tajemnica , Walka dobra ze złem , 

Londyn (Wielka Brytania) , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-10 

 

Graham Masterton brawurowo łączy elementy horroru, thrillera, powieści historycznej i detektywistycznej, 

tworząc porywającą fabułę osadzoną w starannie zrekonstruowanych realiach osiemnastowiecznej Anglii. Mówią, 

że dziewczęta były wiedźmami. Ale Beatrice Scarlet, inteligentna racjonalistka, jest pewna, że były tylko niewin-

nymi ofiarami… Londyn, rok 1758. Beatrice Scarlet, córka aptekarza, jest przełożoną w przytułku dla upadłych 

kobiet imienia Świętej Marii Magdaleny. Praca sprawia jej przyjemność, ma poczucie misji, ale też nawiązuje 

silną więź z podopiecznymi. Przytułek wspiera bogaty kupiec, handlarz tytoniem, który oferuje dziewczętom 

stabilną pracę, by pomóc w ich moralnej i społecznej rehabilitacji. Lecz gdy siedem młodych kobiet wysłanych do 

jego fabryki przepada bez wieści, Beatrice wie już, że dzieje się coś niedobrego. Ich rzekomy dobroczyńca 

utrzymuje, że podopieczne Beatrice były wiedźmami, oddanymi szatanowi i jego demonicznym występkom. Ale 

ona jest przekonana, że chodzi tu o coś znacznie bardziej mrocznego niż wiedźmie czary…  

 

 

 79. Samotne serca / Lisa Gray ; z języka angielskiego tłumaczyła Joanna Golik-

Skitał.- Warszawa : Słowne Mroczne - Burda Media Polska, copyright 2022. 

(Jessica Shaw / Lisa Gray ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jessica Shaw (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Prywatni 

detektywi , Seryjni zabójcy , Więźniowie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

Znalazła miłość, korespondując z więźniem osadzonym w celi śmierci. Potem ślad po niej zaginął. Czy detektyw 

Jessice Shaw uda się ją odnaleźć? Christine Ryan rozpaczliwie próbuje odszukać przyjaciółkę z dzieciństwa, 

Veronicę Lowe. Kobieta zniknęła w tajemniczych okolicznościach ponad piętnaście lat temu, krótko po urodzeniu 

dziecka, którego ojcem był osadzony w celi śmierci seryjny morderca Travis Dean Ford. Zgłasza się w tej sprawie 

do niezawodniej prywatnej detektyw Jessiki Shaw. Christine jest zaniepokojona faktem, że Jordana, wdowa po 

Fordzie, zostaje zamordowana w ten sam sposób co ofiary jej męża. Obawia się, że Veronicę i jej córkę może 

wkrótce spotkać ten sam los. O ile w ogóle jeszcze żyją… Jessica odkrywa, że zarówno Veronica jak i Jordana 

należały do Klubu Samotnych Serc, zrzeszającego kobiety korespondujące z więźniami. Wie, że musi odnaleźć 

Veronicę, zanim zrobi to zabójca. Jednak w trakcie śledztwa zaczyna odnosić wrażenie, że ją samą też ktoś śledzi. 

Travis od lat nie żyje. Kto więc poluje na “samotne serca”?  
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80. Serce z plaży Afrodyty / Karina Kozikowska-Ulmanen.- Chorzów : Wydawnictwo 

Videograf, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Rezydenci biur podróży , Turyści , Cypr , 

Egipt , Izrael , Tunezja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Kamila jest znużona studencką egzystencją i rozczarowana mężczyznami, których los stawia na jej drodze. Gdy 

pojawia się możliwość udziału w kursie pilotów-rezydentów, nie waha się ani chwili. Wyjazd na szkolenie 

odbywające się w Tunezji to świetna przygoda, w dodatku skutkuje kontraktem z biurem podróży i pracą marzeń 

na Cyprze. Natychmiast odnajduje się w nowym otoczeniu. Prowadzi lokalne wycieczki, pływa z grupami na rejsy 

do Egiptu i Izraela, rozwiązuje mniejsze i większe problemy turystów. Czuje, że odnalazła swoje miejsce na ziemi. 

Pewnego dnia poznaje Polaka, który również mieszka na wyspie Afrodyty. Mimo iż dziewczyna obiecała sobie, że 

nie będzie angażowała się w nowe relacje, między nią a Piotrem zaczyna iskrzyć. Gdy się okazuje, że nie zakoń-

czył on jeszcze poprzedniego związku, Kamila jest wściekła, jednak daje szansę rodzącemu się uczuciu. Jak poto-

czą się losy tych dwojga? Czy uda im się odnaleźć szczęście?  

 

 

 81. Siła kobiet / Barbara Wysoczańska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Kobieta , 

Konserwatyzm , Miłość , Uprzedzenia , Wybory życiowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

Dwudziestolecie międzywojenne, odradzająca się Polska i trzy różne kobiety złączone ślepym losem z tym samym 

mężczyzną. Czy w czasach, które aż kipiały od emocji narodowościowych, kobiety miały prawo zawalczyć o się-

bie? GENIALNA POWIEŚĆ O WIELKIEJ MIŁOŚCI, DETERMINACJI I ODWADZE. Rozalia Lubowidzka, 

młoda wdowa, próbuje odbudować swoje życie po małżeństwie, które było dla niej piekłem. Otrzymuje list od 

kochanki swojego męża, z błaganiem o pomoc jej chorej córce. Tymczasem do Warszawy przyjeżdża Ada Lubo-

widzka, siostra dwóch szanowanych braci, która próbuje wyrwać się z marazmu życia na prowincji i zawalczyć              

o wyższe wykształcenie. Wszystkie trzy kobiety łączy postać Ignacego Lubowidzkiego, posła na sejm II Rzecz-

pospolitej, pewnej nocy tragicznie zastrzelonego w zamachu. Czy bezinteresowna przyjaźń pozwoli odmienić 

okrutny los? Czy uda się zburzyć mur uprzedzeń i pokonać brutalny konserwatyzm, który panoszył się w przed-

wojennej Polsce? CZY MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻY WSZYSTKIE PRZESZKODY?  

 

 82. Sługa krwi / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, copyright 2021. 

(Cykl Materia Secunda / Adam Przechrzta ; cz. 1) 

 

Hasła przedmiotowe:  Olaf Rudnicki (postać fikcyjna) , Alchemicy , Historia 

alternatywna , Przysięga , Wojna , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 
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W wojnie między bogami nie będzie zwycięzców, zostaną tylko zgliszcza ludzkiego świata. Świat leczy rany po 

wojnie z Przeklętymi, ludzie zaczynają zapominać o niebezpieczeństwie. Ale Szepczący - istoty, które niegdyś 

kroczyły po ziemi jako bogowie, nie zapomnieli o ludziach. I mają własne plany... W chwili nieuchronnej klęski 

Olaf Rudnicki zgadza się zapłacić własną wolnością z życie swojej rodziny. Dumny, potężny alchemik trafia do 

świata, w którym jest jedynie niewolnikiem. Bezlitosnym, posłusznym narzędziem w rękach nowego pana. 

Rozpoczyna się wojna, której zasad Rudnicki nie zna, ale wie jedno: od tego, jak wywiąże się ze swojej przysięgi 

zależy życie. Jego, jego rodziny, jego świata. Jeśli zawiedzie, choćby przeżył, nie będzie już miał gdzie wracać.  

 

 

 83. Socjopata / Stefan Weisbrodt.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Poczucie kontroli , Pracownicy 

biurowi , Zabójstwo , Zaburzenia osobowości , Polska , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Jakub jest młodym, przystojnym brunetem. Ma kolekcję dobrych garniturów i świetlaną przyszłość w firmie, dla 

której pracuje. Ale jest też manipulatorem, który zawsze bierze to, co chce. Ludzie wokół niego się nie liczą. 

Nienawidzi nie mieć kontroli nad otoczeniem. Jego ofiary to pechowcy, którzy stanęli mu na drodze. Ostatecznie 

przecież to nie on ustalał zasady gry.   

 

 

84. Spark / Monika Rutka (rumotka).- Gliwice : beYA - Helion, copyright 2022. 

(The chain / Monika Rutka ; 1) 

(Editiored) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Bokserzy , Nastolatki , Tajemnica , Uczniowie 

szkół średnich , Crosby (Wielka Brytania, hrabstwo Merseyside) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Nowe miejsce, nowy dom, nowi ludzie... i uśpione demony przeszłości. Elizabeth Parker zostawia słoneczne 

kalifornijskie plaże, w samym środku roku szkolnego, dla deszczowej Anglii. W dodatku zamieszkuje u zupełnie 

obcych ludzi, wśród których ma spędzić nadchodzące miesiące. Trochę dużo tych zmian jak na jedną nastolatkę. 

Crosby już od pierwszej chwili wydaje się dla niej miejscem idealnym. W końcu gdzie lepiej się zaszyć, jeśli nie 

w małym nadmorskim miasteczku, u rodziny, która jest niczym bezpieczna wyspa? Państwo Shaw, Jon i Josep-

hine, a także ich córka Caroline robią wszystko, by Lizzie czuła się u nich jak w domu. Co do syna... Chase, 

delikatnie mówiąc, nie przejawia takiej życzliwości jak rodzice i siostra. Jest uprzedzony i nieufny. Elizabeth 

zresztą też uważa go za nad wyraz irytującego człowieka. Czy obawy Chase'a względem Elizabeth będą słuszne? 

Co, jeśli Crosby nie jest wcale końcem świata? I czy ojciec Lizzie miał jakiś cel w tym, że wybrał dla niej właśnie 

ten dom.   
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85. Spirytystka / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kierownicy firm sprzątających , Psychopaci , Rytuały i 

ceremonie , Spirytyzm , Uczeni , Zabójstwo seryjne , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

W okolicach Krakowa grasuje wynaturzony morderca. Policja dociera do niego dzięki wskazówkom Honoriusza 

Monda. Szaleniec zostaje zastrzelony w trakcie odprawiania makabrycznego rytuału. Były kierownik katedry 

mortalistyki pragnie odciąć się od śledztw. Skupia się na pracy w firmie sprzątającej Allegry Szmit, jednak po raz 

kolejny okazuje się, że od śmierci nie można uciec. Dochodzi do kolejnego morderstwa. Zostaje ono dokonane            

w podobny sposób, jak wcześniejsze. Problem w tym, że szczegóły znał tylko zastrzelony sprawca oraz Honoriusz 

Mond. Tymczasem Mortalista sam nie do końca ufa swoim zmysłom.   

 

 

 86. Strzały nad jeziorem / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2018. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Archeologia podwodna , 

Prywatni detektywi , Psy , Barlinek (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. 

Barlinek ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Wczasów w Barlinku Róża Kwiatkowska nie będzie dobrze wspominać. Dziennikarka została tam oskarżona                

o popełnienie morderstwa! Ofiarą jest Andrzej Siudek, profesor archeologii podwodnej, który prowadził badania 

w Jeziorze Barlineckim. Kto naprawdę stoi za śmiercią naukowca? Była żona? Lokalny złodziejaszek? A może 

archeolożka kierująca konkurencyjną grupą badawczą? Zszokowana obrotem sprawy Kwiatkowska wzywa na 

pomoc prywatnego detektywa Szymona Solańskiego. Z nieodłącznym kundelkiem Guciem u boku ruszają na 

poszukiwanie mordercy. 

 

 

 87. Sycylijskie lwy / Stefania Auci ; przełożył Tomasz Kwiecień.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

(Saga rodu Florio / Stefania Auci ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambicja , Awans społeczny , Rodzeństwo , Palermo (Włochy) 

, Sycylia (Włochy ; wyspa) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-10 

 

Pierwszy tom bestsellerowej sagi rodziny Florio! Rodzina, która rzuciła wyzwanie światu. Rodzina, która zdobyła 

wszystko. Rodzina, która stała się legendą. Marsala to proste, mało wyrafinowane wino. Tylko wytrwałość, talent 

i palące pragnienie awansu były w stanie zamienić je w nektar godny królewskiego stołu.  Bracia  Paolo  i  Ignazio 
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Florio przybywają do Palermo w 1799 roku. Są obcy i wzbudzają pogardę wśród mieszkańców miasta, jednak 

wrogość Sycylijczyków jeszcze bardziej motywuje Floriów. Ci niezwykle sprytni, odważni, często bezwzględni 

mężczyźni wspierani przez wyjątkowe i wytrwałe kobiety szybko wspinają się po drabinie lokalnej hierarchii. 

Przechodzą drogę od sprzedawców przypraw do „niekoronowanych królów Sycylii”. Życie ich samych i ich 

rodzin to fascynująca historia sławy, bogactwa, romansów, władzy i mrocznych tajemnic. Tłem dla sagi rodziny 

Floriów jest najbardziej burzliwy okres w XIX wiecznej Italii. Od powstania przeciwko władzy Burbonów z 1819 

roku, po lądowanie Garibaldiego na Sycylii w 1860. Historyczna pasja i drobiazgowość autorki w oddawaniu 

realiów sprawiają, że książkowe uniwersum jest żywe i pulsujące.  

 

 

 88. Szkarłatna wdowa / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Wiesław 

Marcysiak.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diabeł , Zabójstwo , Zjawiska paranormalne , Londyn (Wielka 

Brytania) , New Hampshire (Stany Zjednoczone ; stan) , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Dickensowski Londyn, Ameryka z czasów polowania na czarownice i młoda alchemiczka, która zamierza poko-

nać szatana. Książka łącząca elementy horroru, kryminału, powieści historycznej i detektywistycznej. Beatrice 

Scarlet dorasta w szczęśliwej londyńskiej rodzinie. Ojciec, ceniony aptekarz, przekazuje jej wiedzę na temat two-

rzenia lekarstw i trucizn. Ale spokój kończy się wraz ze śmiercią matki… Zrozpaczony ojciec popada w alko-

holizm i wkrótce umiera. Osierocona Beatrice mieszka w ponurym domostwie ciotki. Gdy poznaje Francisa – 

młodego protestanckiego duchownego, w którym zakochuje się z wzajemnością – wydaje się, że los znów się do 

niej uśmiechnął. Świeżo upieczeni małżonkowie wyruszają do Ameryki, gdzie Francis zostaje pastorem w małym 

kościele w Sutton w hrabstwie New Hampshire. Oboje cieszą się z szansy na nowy początek, gdy sielankę 

przerywa seria brutalnych i tajemniczych zdarzeń: padają zwierzęta, giną ludzie, bez przyczyny wybuchają 

pożary… W miejscu, gdzie wszystko dzieje się z woli Boga, mieszkańcy są przekonani, że to dzieło… szatana. 

Tylko Beatrice widzi w nieszczęściach, jakie spadają na parafię jej męża, efekt przestępczych działań człowieka. 

W wyjaśnianiu kolejnych zagadek pomagają jej notatniki ojca. Niepokoi ją jednak, że każda kolejna zbrodnia 

coraz bardziej przypomina prowadzone przez niego eksperymenty… Co wspólnego z wydarzeniami w New Ham-

pshire ma zagadkowy jegomość, który zjawił się w miasteczku w czarnej karocy, głosząc, że wie, jak pokonać 

szatana jego własną bronią? I czy aby na pewno do kolejnych morderstw nie przyczyniły się siły nadprzyrodzone?  

 

 

 89. Szmery / Piotr Bojarski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wydział Fizyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 

Poznań) , Bokserzy , Kryptologia , Matematycy , Osoby zaginione , Niemcy (naród) , 

Policjanci , Profesorowie , Wywiad , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Z gabinetu na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego w tajemniczych okolicznościach znika 

profesor Zdzisław Krygowski, kryptolog i sława polskiej matematyki. Nikt nie widział, by wychodził wieczorem 

do domu, a rano gabinet jest pusty i  nosi  ślady  brutalnego  napadu.  Komisarz  policji  Zbigniew  Kaczmarek  ma  
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twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej, że profesor okazuje się być zamieszany w tajny projekt polskiego 

wywiadu. Czy jego porwanie to sprawka obcych służb? I co ma z nim wspólnego wizyta niemieckich bokserów            

w Poznaniu?   

 

 

 90. Sztauwajery / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Kobieta , Korupcja , Przedsiębiorcy , 

Przestępczość zorganizowana , Samotne matki , Zemsta , Lublin (woj. lubelskie) , 

Rzeszów (woj. podkarpackie) , Śląsk , Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

Julia Czerny nie nadaje się do tych wszystkich gier i podchodów. Zawsze dobrze o tym wiedziała, dlatego nie 

zajęła się prawem karnym, a przejrzystym i jasnym prawem gospodarczym. W tej dziedzinie wszystko oparte jest 

na liczbach i dokumentach. I to ceniła w tej robocie najbardziej. I pewnie wiodłaby wyjątkowo spokojne życie, 

gdyby na jej drodze znów nie stanął on. Lucjan „Luca” Złocki – samiec alfa, zło w czystej postaci. I teraz dopiero 

zacznie się prawdziwe życie. Przekonają się o tym nie tylko Julka, ale też Marcin, Zośka i Paulina. Wszyscy 

podejrzewali, że prędzej czy później przyjdzie pora by wyrównać rachunki z Lucą. Wyjątkowo mocne przeczucie 

podpowiada im, że ten moment nadszedł właśnie teraz. I że nieuniknionym jest, że ktoś pożegna się z życiem. 

Luca „uwzględnił to w kosztach” całej operacji. Planu, nad którym pracował połowę swojego życia… W co Luca 

zamierza ich wmanewrować? I jak to się może dla nich skończyć? Zajrzyjcie do Doliny Trzech Stawów i przeko-

najcie się sami!  

 

 

 91. Trans i pół, bejbi / Torrey Peters ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Osoby transpłciowe , Relacje 

międzyludzkie , Tożsamość społeczna , Związki homoseksualne , Brooklyn (Nowy 

Jork ; część miasta) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

 

 

"Trans i pół, bejbi" jest portretem trzech kobiet, trans i cis, zmagających się z pytaniami o naturę macierzyństwa          

i rodziny. Torrey Peters w swoim prowokacyjnym debiucie genialnie i bez strachu porusza się po najbardziej 

niebezpiecznych tematach tabu dotyczących płci, seksu i związków, oferując nam ekscytująco oryginalną, dowci-

pną i głęboko poruszającą powieść, która będzie na językach wszystkich.   

 

92. Trudna radość / Magdalena Kawka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2022. 

(Lwowska odyseja / Magdalena Kawka ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adaptacja społeczna , Miłość , Rodzina , Tęsknota , Lwów 

(Ukraina, obw. lwowski) , Ziemie Odzyskane , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 
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        Sygnatura:  WG-pol.  

        Nowości:  2022-10 

 

Jest rok 1947. Tęsknota za Lwowem nie opuszcza Lindnerów, wciąż wracają myślami do minionych czasów, 

które pamięć zaczyna nieco idealizować. Zwłaszcza że życie w Gryfowie nie jest łatwe. Po stracie Jakuba rodzinie 

przyjdzie pożegnać Mariannę i wydaje się, że wraz z jej śmiercią świat rozpadł się na kawałki, które trzeba 

mozolnie poskładać w całość. Lilka wciąż czeka na Oresta, jednak z każdym miesiącem coraz lepiej radzi sobie             

z jego nieobecnością. Dzięki Andrzejowi znowu zaczyna się uśmiechać. Kiedy w jej życie wkracza dawno 

niewidziana koleżanka ze szkolnych lat, Lilka nawet nie przypuszcza, jak bardzo skomplikuje się jej sytuacja. 

Orest również bardzo za nią tęskni, ale jest rozdarty między uczuciem do żony a miłością do Ukrainy. Choć na 

niepodległość ojczyzny właściwie nie ma już nadziei, jest przekonany, że pewne sprawy musi doprowadzić do 

końca. Tymczasem do Walerii Gałązkowej również wraca przeszłość. Pamięć o tym, do czego zmusiła ją trudna 

wojenna rzeczywistość, spędza kobiecie sen z powiek. W końcu pewnego dnia Waleria będzie musiała stawić jej 

czoło.We Lwowie urodzili się moi dziadkowie. Po wojnie przyjechali na Ziemie Odzyskane, ale do końca życia 

nosili w sercu tamten świat katulających się tramwajów, śpiewnie zaciągających handełesów i burzliwej młodości, 

spędzonej w tym najpiękniejszym z miast.  

 

 

 93. Trzech gości w łódce plus wampir / Krzysztof Kotowski.- Warszawa : 5Why 

Promotion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prywatni detektywi , Przestępcy , Wampir (stworzenie 

fantastyczne) , Zemsta , Powieść , Fantastyka , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

„Trzech Gości w Łódce plus Wampir” – to sensacyjny thriller Krzysztofa Kotowskiego – książka, która pojawia 

się po kilkuletniej nieobecności bestsellerowego autora na rynku wydawniczym. Napisana z rozmachem opowieść 

o przeżyciach młodego wampira urodzonego 11 listopada 1918 roku (!) i uwikłanego w misterną grę służb 

specjalnych zawiera w sobie to, co dla Kotowskiego najbardziej charakterystyczne. Brak szacunku dla granic 

gatunkowych, znakomity język, jak zawsze wciągająca akcja i niezwykli bohaterowie, do których czytelnik 

natychmiast się przywiązuje. Łatwo rozpoznawalny styl Kotowskiego łączy w sobie szacunek do tradycji mis-

trzów thrillera (John Grisham), powieści fantastycznej (Philip K. Dick), political fiction (Tom Clancy) i meta-

fizycznej opowieści gotyckiej (Anne Rice) z nowoczesną, pełną dystansu, autoironii i poczucia humoru próbą 

przewrotnego pogodzenia wszystkich tych gatunków w nowy typ powieści rozrywkowej. Otrzymujemy orygi-

nalną, fascynującą historię o zemście i miłości, ale także o samotności i cierpieniu „naznaczonych innością”. W tle 

– refleksja na temat najnowszej historii Polski, a także i zawartej między linijkami… filozofii bytu. Wiktor 

Maurycy Sobolewski – polski arystokrata urodzony w dniu odzyskania przez kraj niepodległości – spędza sielan-

kowe dzieciństwo w dworku ojca, do czasu gdy ten przegrywa w karty cały majątek i na zawsze opuszcza rodzinę. 

Bez zaplecza finansowego, pozycji i perspektyw na przyszłość żyje z matką w skromnym mieszkaniu                           

w Grodzisku Mazowieckim. Buntownicza natura każe mu jednak walczyć o sukces i cel w życiu. Bierze udział              

w powstaniu warszawskim, podczas którego szybko zostaje ranny. Przeżywa jednak wojnę, by po jej zakończeniu 

wplątać się w półświatek warszawskiej Pragi, który staje się dla niego nowym domem. Niemniej naraża się 

służbom UB, więc musi uciekać. Przez pewien czas zręcznie udaje mu się unikać wszechwładnych tajnych służb. 

Poznaje miłość swojego życia – Agnieszkę Brzostowską, Polkę wychowaną w Anglii, geniuszkę matematyczną. 

Oszukani przez fałszywych przyjaciół, złapani ostatecznie przez SB, okrutnie torturowani przez ludzi diabolicz-

nego kapitana Mariana Goldberga – cudem unikają śmierci. Ratuje ich doktor Jan Bronsart, ponadczterystuletni 

wampir, przywódca społeczności swoich współbratymców na terenie Polski. Nowi przyjaciele dają nowe 

możliwości. Teraz czas na krwawą zemstę na wszystkich, którzy zawinili…   
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 94. Twoja tajemnica / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Ślub i wesele , Tajemnica , Uczucia , 

Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Przeszłość jest niczym cień. Czasami widać go wyraźnie, a niekiedy podąża za nami niezauważenie. Ewa Kuszew-

ska wie o tym najlepiej. Na co dzień mieszka w Warszawie, odnosi sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. 

Ma stanowisko dyrektora w agencji konsultingowej, jest w trakcie przygotowań do ślubu z miłością swojego życia 

– Markiem, otaczają ją sami przyjaciele. Czuje się bardzo szczęśliwa. Ewa swoje życie dzieli na „przed” i „po” 

liczone od momentu pewnych tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w jej rodzinnej miejscowości Zalesie. 

Skrywana latami tajemnica nie daje jednak o sobie zapomnieć i domaga się ujawnienia w najmniej oczekiwanym 

dla kobiety momencie. Jeden niespodziewany telefon odmieni jej życie. Rodzinna tragedia, utracona miłość, 

zdrada przyjaciół – to wszystko wróci ze zdwojoną siłą.  

 

 

 95. Twoje szczęście / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Spotkanie po latach , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Życie potraf być nieprzewidywalne. Czasami daje nadzieję, innym razem znienacka ją odbiera. To suma uczuć, 

zdarzeń i spotkań, które kształtują nas każdego dnia. Doświadczyła tego Anita Mazur, która po latach tułaczki 

wraca do Polski. Mieszka w Warszawie w wynajmowanej kawalerce, pracuje w firmie gastronomicznej ojca 

swojej przyjaciółki, jest w niezobowiązującej relacji. Odzyskała upragniony spokój, jednak w jej życiu brakuje 

miłości i szczęścia. Anita w przeszłości skrzywdziła najbliższą sobie osobę i chce ją odzyskać. Ma niewielkie 

szanse, jednak postanawia zaryzykować. Próbuje zmienić swoje życie. Zdobywa nową pracę, rezygnuje z niele-

galnych interesów, kontaktuje się z chorą matką. Pomaga jej dawna przyjaciółka. Anita zatrzymuje się w jej domu 

w malowniczej miejscowości Zalesie. Jednego jest pewna - raz popełnione błędy wrócą do niej ze zdwojoną siłą. 

Niezwykle prawdziwa, utkana z emocji i wzruszająca powieść o tym, że przeszłość może być dla każdego z nas 

ciężkim bagażem. Słowa, gesty, uczucia - raz wypowiedziane czy okazane - nie tak łatwo wymazać z pamięci. 

Jedynym wyjściem jest wybaczenie i danie sobie szansy na szczęście, które może być całkiem blisko.  

 

 96. Tylko przetrwaj noc / Riley Sager ; przełożył Ryszard Oślizło.- Białystok : Mova 

- Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Car-sharing , Podróże , Seryjni zabójcy , Studenci , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 
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Dziewczyna. Morderca. Samochód. Listopad 1991 roku. George W. Bush jest prezydentem, w radiu leci Nirvana, 

a Charlie Jordan jedzie w samochodzie mężczyzny, który najprawdopodobniej jest seryjnym mordercą. Nie znali 

się wcześniej. Po prostu oboje zmierzali w stronę Ohio. Widocznie on też miał powód, by opuścić uniwersytet          

w połowie semestru. Po drodze rozmawiają, ostrożnie unikając dominującego w wiadomościach tematu – Kampu-

sowego Zabójcy. Coraz bardziej zaniepokojona Charlie ma wątpliwości. W Joshu jest coś podejrzanego… Kiedy 

mkną pustą autostradą w środku nocy, pasażerka zaczyna podejrzewać, że podróżuje razem z mordercą z kam-

pusu. A to znaczy, że może skończyć jako jego następna ofiara.  

 

 

 97. Tyłem do kierunku jazdy / Sylwia Chutnik.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Kobieta , Osoby transpłciowe , 

Relacje międzypokoleniowe , Satysfakcja seksualna , Transseksualizm , Wolność , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Staśka zawsze była krewka. Spryciula, cwaniara, fryga. W PRL-u była jak kolorowy ptak. Biegła ulicami 

Warszawy w ufarbowanych pepegach. Zawsze dwa kroki do przodu. Tu biznes, tam flirt, na boku wódeczka. 

Magda właśnie to kocha w swojej babci najbardziej. Sama też nie mieści się w szablonie i walczy o siebie – 

również przy wsparciu queerowej grupy znajomych. Ale czasem nawet przyjaciele nie są w stanie pomóc i wtedy 

Magda próbuje po prostu utrzymać się na powierzchni. Mimo zrzędzenia matki i kolejnej nieudanej randki. Ma              

w końcu mieszkanie do spłacenia, no i ciągle wierzy, że może być szczęśliwa. Przewrotna, zabawna i dająca 

nadzieję opowieść o przebojowej Staśce, która pokochała pięknego Rumuna, i o Magdzie, dziewczynie po 

przejściach. O babci i wnuczce, które łączy to, co najważniejsze – potrzeba wolności i życia pełną piersią. Zawsze 

tyłem do kierunku jazdy.  

 

 

 98. Viktoria : miłość zza żelaznej kurtyny / Wioletta Sawicka.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

(Wiek miłości, wiek nienawiści / Wioletta Sawicka ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Relacja romantyczna , Studenci , Ziemiaństwo , 

Berlin (Niemcy) , NRD , RFN , Warszawa (woj. mazowieckie) , Wilno (Litwa) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Jest rok 1952. Anna powoli dochodzi do siebie po stracie ukochanego. Jedynym jej pragnieniem jest odzyskanie 

braci, którzy przebywają w enerdowskim sierocińcu. Wraz z matką i jej drugim mężem opuszcza radzieckie Kresy 

i wyjeżdża do Berlina. Chce zapomnieć o tragicznej przeszłości i, ku rozpaczy Marii, odcina się od wszystkiego, 

co polskie. Stawiany w Berlinie mur rozdziela nie tylko wrogie systemy polityczne, ale także rodziny, również 

Ostojańskich. Mijają lata. Dorasta nowe pokolenie. Viktoria, córka Anny, mieszka z rodzicami i bratem w rodzin-

nej winnicy w Lorelei, w dolinie Środkowego Renu. Skończyła studia ekonomiczne, ale marzy o karierze 

dziennikarki. Ostojany zna tylko z opowieści babki Marii, która, wbrew woli Anny, stara się zaszczepić w sercach 

wnuków to, czego wyrzekła się córka. Viktoria czuje się Niemką z polską duszą. Bez wahania przyjmuje propo-

zycję stażu w Warszawie, jako korespondentka zachodnioniemieckiej gazety. W tym czasie do Lorelei przyjeż-

dżają studenci z Warszawy, by pracować przy zbiorze winogron. Jeden z nich na zawsze odmieni życie Viktorii. 
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 99. W oddali / Hernan Diaz ; przełożył Paweł Lipszyc.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Emigracja , Samotność , Szwedzi , Kalifornia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Połowa XIX wieku. Hakån, młody szwedzki imigrant, trafia do Kalifornii, sam i bez grosza. Chłopiec idzie pieszo 

na wschód w poszukiwaniu brata, pod prąd wielkiego strumienia emigrantów zdążających na zachód. Raz po raz 

odpychany, spotyka przyrodników, kryminalistów, fanatyków religijnych, oszustów, Indian i przedstawicieli pra-

wa. Jego dokonania sprawiają, że Hakån staje się legendą.   

 

 

100. W pogoni za nazistą. T. 1 / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Esesmani , Kobieta , Pościg , Przestępcy 

wojenni , Wywiad , Złoto , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Rok 1946. Oficer amerykańskiego wywiadu, młoda Polka, niemiecki dziennikarz, zaufany człowiek Martina 

Bormanna i żołnierz SS to ludzie z różnych światów, których łączy jeden cel... Każdy z nich chce dopaść 

nazistowskiego zbrodniarza wojennego. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje, a każdy z bohaterów coś ukrywa. 

Intrygi, tajemnicze morderstwa, a w tle złoto nazistów ukryte w alpejskich grotach i jeziorach, brudne sprawki 

Watykanu, a wreszcie tajne enklawy w Argentynie. Pełna zwrotów akcji i trzymająca w napięciu do samego końca 

opowieść o zdradzie, chciwości i hipokryzji, w której nie ma miejsca na sentymenty i uczciwą grę, a finał tej 

rozgrywki zaskakuje wszystkich jej uczestników.  

 

 

 101. Werdykt / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Aktorzy , Dzieciobójstwo , Policjanci , Poszukiwania zaginionych , 

Prawnicy , Procesy sądowe , Przemoc wobec kobiet , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

Warszawą wstrząsa informacja o odnalezieniu martwego niemowlaka na jednym z publicznych placów zabaw. 

Policja nie jest w stanie odnaleźć rodziców, nic nie pozwala też zidentyfikować tożsamości dziecka. To media 

jako pierwsze trafiają na trop – udaje im się odnaleźć matkę, która przed kamerami twierdzi, że nie pamięta, co się  
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wydarzyło, i nie wie, gdzie jest jej syn. Dziennikarze przyklejają kobiecie łatkę dzieciobójczyni, zapowiada się 

jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat – a Chyłka i Oryński zrobią wszystko, by poprowadzić tę obronę. 

Nowy partner zarządzający kancelarią nie ma jednak zamiaru pozwalać, by dwójka prawników dłużej dzieliła się 

sprawami.  

 

 

 102. Wszystkie dzieci maharadży : [powieść] / Joanna Puchalska.- Warszawa : 

Fronda PL, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Digvijaysinhji (1895-1966) , Adopcja zagraniczna , Dzieci , 

Polacy za granicą , Uchodźcy , Indie , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Rok 1942, na świecie toczy się krwawa wojna. W Indiach, w okolicy wsi Balachadi, pojawiają się białe dzieci 

budzące zdumienie tym, że najchętniej biegają na bosaka, czego nigdy nie zrobiłby żaden mały Anglik. 

Wygłodzone i w łachmanach, docierały do formującej się na terenie ZSSR Armii Andersa i dzięki temu znalazły 

się w Indiach. Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji zaprosił młodych uchodźców, by zamieszkali w specjalnie 

dla nich wybudowanym osiedlu. Mieli odtąd dach nad głową, zapewnione wyżywienie, ubranie, naukę i opiekę 

lekarską. W ciągu czterech lat działalności przez osiedle przewinęło się około tysiąca dzieci. Powieść opowiada            

o tym, jak dzięki hinduskiemu księciu - który stał się ich Bapu, czyli ojcem - wykorzystały szansę odzyskania 

utraconego dzieciństwa i mogły przeżyć to, co w tym wieku młodzi ludzie przeżywać powinni. Pierwsze 

przyjaźnie, pierwsze miłości, szkolne wzloty i upadki, przygody na harcerskim szlaku. Jam Saheb Digvijay Sinhji 

osobiście znał generała Władysława Sikorskiego, jeszcze przed wojną nawiązała się jego przyjaźń z Ignacym 

Janem Paderewskim, a ulubioną lekturą maharadży byli... "Chłopi" Reymonta w angielskim tłumaczeniu. Obiet-

nicy, że będzie ojcem dla polskich sierot, dotrzymał w konkretnym wymiarze. Po wojnie, aby uchronić kilkaset 

dzieci przed przymusową deportacją do komunistycznej Polski, formalnie je adoptował. Dopiero po kilku-

dziesięciu latach Polska uhonorowała go za tę ogromną pomoc i wielkie serce. Dziś jest patronem znanej 

warszawskiej szkoły społecznej, od 2012 roku jeden z warszawskich skwerów nosi nazwę Skweru Dobrego 

Maharadży, a w 2016 roku sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia jego pamięci.   

 

 

 103. Wykluty z wykluczenia / Anna Witalec.- Rzeszów : Wydawnictwo Koraw, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

 

Niniejszy tomik wierszy "Wykluty z wykluczenia" jest jej debiutem poetyckim. W kręgu zainteresowań Autorki 

pozostają: psychologia, literatura i poezja. Osobiste przeżycia ostatnich lat, zwłaszcza te związane z chorobą, spra-

wiły, że kreowana przez nią w wierszach rzeczywistość daleka jest od sielankowej bajki. Jest to świat trudnych 

pytań i niełatwych odpowiedzi. Tomik ten kieruje, przede wszystkim do tych, którzy na skutek niezasłużonych 

zawirowań losu walczą o osobistą godność - uwolnienie z choroby i wykluczenia. [opis z okładki tomiku].  
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 104. Wypocznij i zgiń / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat, copyright 2020. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak ) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , 

Przedsiębiorcy , Psy , Szczawnica (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. 

Szczawnica) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

Pod wyciągiem narciarskim na szczawnickiej Palenicy zostaje znalezione ciało Mateusza Słowika. Czy lokalny 

biznesmen padł ofiarą bezwzględnej konkurencji? A może jego śmierć to skutek rodzinnych porachunków? Właś-

ciciel wyciągu wynajmuje Szymona Solańskiego i zleca mu złapanie mordercy. Prywatny detektyw przyjeżdża do 

Szczawnicy z Różą Kwiatkowską i kundelkiem Guciem. W toku śledztwa okazuje się, że sprawa ma związek                 

z tragedią, która wydarzyła się w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy do tutejszych wód ściągały osobistości 

świata kultury. W wolnych chwilach Róża unika jazdy na nartach, a Solański przygotowuje dla niej niespo-

dziankę...  

 

 

 105. Za każdym razem / Agata Czykierda-Grabowska.- Gdynia : Wydawnictwo 

Novae Res, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Relacja romantyczna , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-10 

 

 

Kamila i Marcin razem stawiają swoje pierwsze kroki w dorosłość – są nierozłączni, wiecznie siebie spragnieni            

i zakochani w sobie na zabój. Wydawać by się mogło, że sprzyja im cały wszechświat, a chyba wszyscy 

zazdroszczą im tego niezwykłego i dojrzałego związku. Kamila jednak od pewnego czasu wydaje się wycofana, 

nieco spięta, może smutna… Nie chce rozmawiać o swoim samopoczuciu z nikim aż do momentu, kiedy 

dowiaduje się o czymś, czego zupełnie nie brała pod uwagę, a co wywraca jej życie do góry nogami. A później 

przychodzi jeszcze jeden przełom… Pochopne decyzje i niefortunne zbiegi okoliczności sprawiają, że młodzi 

ludzie coraz bardziej oddalają się od siebie, a wiszące nad nimi czarne chmury zwiastują wichurę, która może na 

dobre poplątać ich ścieżki. Czy będą potrafili odnaleźć drogę do siebie?  

 

 

 106. Zaginiony chłopiec / Nicole Trope ; przełożyła Klaudia Wyrwińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , 

Uprowadzenie , Nowa Południowa Walia (Australia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2022-10 

 

 



44 
 

Megan czeka przed bramą szkoły na swojego sześcioletniego syna, Daniela. Gdy plac pustoszeje, zaczyna paniko-

wać. Nigdzie nie może go znaleźć. Jej syn zaginął. Po latach nieprzespanych nocy i tęsknoty za synem, Megan          

w końcu odbiera telefon, o którym marzyła. Odnaleźli Daniela. Kiedy jednak wraca, coś jest nie tak… Megan 

zaczyna podejrzewać, że chodzi o coś więcej. Obawia się, że jej syn skrywa sekret. Sekret, który może zniszczyć 

jej rodzinę…   

 

 

 107. Zanim poznasz moje imię / Jacqueline Bublitz ; przełożył Tomasz Wilusz.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Niepowodzenie , Rozczarowanie , Samotność , 

Zabójstwo , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Przybywając w swoje osiemnaste urodziny do Nowego Jorku, Alice nie miała przy sobie nic prócz sześciuset 

dolarów i skradzionego aparatu fotograficznego. Głęboko wierzyła, że w mieście marzeń uda jej się rozpocząć 

nowe życie. Trzydziestokilkuletnia Ruby również wpadła na ten pomysł. Kobieta, której udało się już przejechać 

pół świata, nadal czuje się niespełniona. Postanawia więc odwiedzić Stany Zjednoczone i zacząć wszystko od 

początku. A przynajmniej taki był plan - do czasu gdy nad rzeką Hudson znajduje zwłoki Alice, która już nigdy 

nie zrealizuje żadnych swoich postanowień. Choć początkowo Ruby próbuje zapomnieć o tym, co zobaczyła 

tamtego mrocznego poranka, w końcu decyduje się odkryć tajemnicę śmierci młodej dziewczyny. Szybko jednak 

okazuje się, że kluczowym pytaniem nie jest to, kto zabił, ale kim była sama ofiara i co po niej zostało…   

 

 

 108. Zaproszenie na egzekucję / Vladimir Nabokov ; przełożył Leszek Engelking.- 

Wydanie 5.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indywidualizm (socjologia) , Kara śmierci , Powieść , 

Dystopia , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

W nienazwanym kraju marzeń młody człowiek, Cyncynat C., zostaje skazany na śmierć przez ścięcie za gnoze-

ologiczną zgniliznę i nieprzezroczystość - wymyślone zbrodnie, których nie można zdefiniować. Cyncynat spędza 

swoje ostatnie dni w absurdalnym więzieniu, w którym odwiedzają go chimeryczni strażnicy, udający współwię-

źnia kat oraz liczna rodzina żony przybywająca do celi z własnymi meblami. Kiedy wreszcie ma nastąpić 

egzekucja, okazuje się, że świat się właśnie rozpada.   
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 109. Zbrodnia nad urwiskiem / Marta Matyszczak.- Wrocław ; Poznań : 

Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, copyright 2021. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Psy , 

Irlandia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

 

Irlandzka wyspa Inishmore to dla Szymona Solańskiego miła odmiana od chorzowskich podwórek. Prywatny 

detektyw poszukuje tam zaginionej Katarzyny Walasek, a także wytchnienia od sercowych rozterek. Niebawem 

zostaje znalezione ciało Polki. Śledztwa nie ułatwiają ekscentryczni mieszkańcy Kelly’s Bed&Breakfast, gdzie 

pracowała Walasek, ani sztorm, który odcina wyspę od świata, ani. Lokalnego policjanta bardziej niż dochodzenie 

interesuje picie whiskey. Czy Solański z wiernym kundelkiem Guciem u boku rozwikła zagadkę śmierci dziew-

czyny? I jaką rolę w sprawie odegra Róża Kwiatkowska, dawna przyjaciółka Szymona?  

 

 

 110. Zderzacz : opowieść zimowa / Joanna Łopusińska.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Fizyka jądrowa , Naukowe odkrycie , 

Policjanci , Poszukiwania zaginionych , Pracownicy naukowi , Spisek , Zabójstwo , 

Szwajcaria , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-10 

 

A co, jeśli wszystko, co wydaje się nam przypadkowe, przypadkowe nie jest? Co, jeśli istnieje wzór na przypadek? 

I co, jeśli ten wzór zmieni znany nam świat? Grudzień 2011, Genewa, CERN. Największy na świecie ośrodek 

badań jądrowych. Prof. Francesca Accardi przedstawia postępy prac w poszukiwaniu boskiej cząstki: bozonu 

Higgsa. Odkrycie ma stać się największą sensacją naukową XXI w. Dzień później, w trakcie niemającego się 

prawa zdarzyć blackoutu, w podziemnej kawernie eksperymentalnej Wielkiego Zderzacza Hadronów znalezione 

zostaje ciało młodego genialnego fizyka. Kto odpowiada za jego śmierć? A może Noah Majewski popełnił samo-

bójstwo? Śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci i zaginięcia dziennika naukowca prowadzi charyzmatyczna 

inspektor Hauser. Kiedy Ava i Alex, siostra i przyjaciel Majewskiego, znikają - rusza ich śladem. Ale nie tylko 

ona… Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach thriller z sekretami nauki w tle. Pościgi samochodowe, 

strzelaniny i kalkulowane na zimno egzekucje, a wszystko to w zjawiskowej scenerii Alp.   
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Literatura piękna młodzieżowa 
 

 
  1. Adeptka / Rachel E. Carter ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : 

Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

(Czarny Mag / Rachel E. Carter ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Szkoły magii , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2022-10 

 

 

Ryiah przeżyła rok próbny w Akademii Magii, ale to była ta łatwa część… Po wielu miesiącach mierzenia się         

z własnymi słabościami Ryiah osiągnęła to, czego tak bardzo pragnęła: dostała się do wymarzonej elitarnej frakcji 

bojowej. To jednak nie koniec wyzwań. Właśnie teraz zaczyna się prawdziwa nauka - w towarzystwie nauczy-

ciela, którego nie znosi, i wrogo nastawionej Priscilli. Sytuacji nie ułatwia też relacja z Darrenem, oscylująca 

między wrogością a sympatią, może nawet fascynacją… Kiedy jeden z uczniów zostaje zabity w nieprzyja-

cielskim ataku, nauka schodzi jednak na dalszy plan. W powietrzu wisi wojna. Być może Ryiah będzie musiała 

wykorzystać swoje umiejętności szybciej, niż sądziła.  

 

 

 2. Kandydatka / Rachel E. Carter ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : 

Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

(Czarny Mag / Rachel E. Carter ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Szkoły magii , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-10 

 

 

Obłędnie fascynująca seria o ambitnym rodzeństwie, próbującym szczęścia w szkole magii. Dwudziestoletnia 

Ryiah jest czarną maginią frakcji bojowej, ale nie jest Czarnym Magiem. Jeszcze. Niemal od zawsze pragnęła 

zdobyć legendarną szatę, jednak tylko tego jednego roku będzie mogła wziąć udział w prestiżowym – i jedynym  

w swoim rodzaju – turnieju dla magów… Szkoda, że będzie musiała wystąpić przeciwko pewnemu księciu – 

temu, którego dotąd jeszcze nigdy nie pokonała. Nabór kandydatów wreszcie nadchodzi. Zwycięzca otrzymuje 

szaty, ale w królestwie czyha coś mrocznego. Wrogie królestwa otaczają ojczyznę Ryiah. Pora zawrzeć sojusz. 

Niestety dla Ryiah to dopiero początek. Bo największy wróg mieszka w samym pałacu. Trzeci tom bestsellerowej 

serii Czarny Mag!  
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 3. Ostatnia walka / Rachel E. Carter ; przełożyła Małgorzata Fabianowska.- 

Warszawa : Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

(Czarny Mag / Rachel E. Carter ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Szkoły magii , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-10 

 

 

On jest Czarnym Magiem, a ona zdrajczynią. Świat Ryiah runął, gdy odkryła niecne plany króla Blayne'a. Teraz 

musi zdradzić wszystko, co kocha, aby uchronić królestwo przed wojną. Rozdarta między miłością a obowiąz-

kiem, sercem a rozsądkiem Ry podejmuje się niebezpiecznej misji. Ma pomóc rebeliantom i przekonać przedsta-

wicieli królestwa Pythus, aby zerwali pakt ze skorumpowanym królem Jeraru, jednocześnie oszukując najpotęż-

niejszego maga w królestwie, a zarazem swojego męża. Wcześniej czy później będzie musiała stanąć do walki.  

 

 

 4. Ręka na ścianie / Maureen Johnson ; przełożył Paweł Łopatka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stevie Bell (postać fikcyjna) , Śledztwo i dochodzenie , 

Uczniowie , Zagadki , Vermont (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Akademia Ellinghama musi być przeklęta. Nie żyją już trzy osoby, które znalazły się w złym miejscu o niewła-

ściwym czasie. I to wszystko w momencie wielkiego triumfu Stevie, która wie już, kim jest Nieodgadniony. 

Rozwikłała tajemnicę. Największą zagadkę stulecia. A przynajmniej tak się jej wydaje. Jak to, co się dzieje teraz, 

jest powiązane z przeszłością? W tym miejscu zagadek i tajemnic muszą być też odpowiedzi… Jak zachowa się 

Stevie, kiedy Akademii zagrozi ewakuacja? Czy zostanie na posterunku, by zetknąć się oko w oko z mordercą? 

Czy rozwiąże zagadkę zabójstw sprzed 75 lat? Finał trylogii zapowiada się równie intrygująco i emocjonująco, co 

dwie poprzednie części!  

 

 

 5. Skrzynia w lesie / Maureen Johnson ; przełożył Paweł Łopatka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stevie Bell (postać fikcyjna) , Detektywi amatorzy , Młodzi 

dorośli , Nastolatki , Obozy młodzieżowe , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , 

Wakacje , Zagadki , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-10 

 

Dla młodej detektywki Stevie Bell nie ma jak morderstwo. Dziewczyna po powrocie z Akademii Ellinghama 

zaczyna spokojne - i  nudne - wakacje w domu.  Niedługo  jednak  pozostaje  bez  zajęcia:  dostaje  wiadomość  od 
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właściciela obozu letniego Słoneczne Sosny, znanego wcześniej jako obóz Wodospad Cudów. To miejsce niewy-

jaśnionej zbrodni z 1978 roku, kiedy w lesie otaczającym obóz zamordowano czworo młodych ludzi. Ich ciała 

odnaleziono w makabrycznym stanie. Nowy właściciel obozu proponuje Stevie współpracę nad podcastami krymi-

nalnymi dotyczącymi tej sprawy. Stevie zgadza się pod warunkiem, że będzie mogła przyjechać z przyjaciółmi              

z Akademii Ellinghama. Nic ich tak nie kusi, jak wspólnie spędzone lato i zagadka do rozwikłania. Kiedy Stevie 

zagłębia się w sprawę sprzed lat, okazuje się, że jest ona co najmniej tak skomplikowana jak zagadka Nieod-

gadnionego. W lesie nadal czai się zło i zagrożone są kolejne osoby. Czy Stevie uda się wytropić mordercę i ujść  

z życiem?  

 

 

 6. To może być każdy / Katie Zhao ; [przekład Ewelina Zarembska].- Warszawa : 

4YA - Wydawnictwo Zielona Sowa, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Portal społecznościowy , Przyjaźń , Śmierć 

bliskiej osoby , Tajemnica , Uczniowie , Zdrada , Powieść 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-10 

 

 

Egzaminator: Oto koniec ery Jamie i początek MOICH rządów. Lekcja numer jeden, drodzy uczniowie Sinclair 

Prep: zdrada będzie was prześladować zza grobu. Nancy Luo jest zszokowana, gdy społecznością szkolną wstrzą-

sa wiadomość o zaginięciu, a potem o śmierci najlepszej uczennicy, Jamie Ruan. Wkrótce zaczyna się rozchodzić 

wiadomość, że to właśnie Nancy i jej znajomi – Krystal, Akil i Alexander – są głównymi podejrzanymi. Wszystko 

to przez tajemniczą osobę, posługującą się pseudonimem Egzaminator, która za pośrednictwem szkolnej aplikacji 

społecznościowej obciąża czwórkę uczniów odpowiedzialnością za śmierć Jamie. W aplikacji ujawnione zostają 

najmroczniejsze sekrety przyjaciół zmarłej dziewczyny. Skąd zna je Egzaminator? Czwórka bohaterów musi 

odkryć zabójcę, zanim ujawni on więcej. Ale czy mogą ufać sobie nawzajem? Przecież każdy z nich zrobiłby 

wszystko, by znaleźć się na szczycie. W Sinclair Prep rywalizacja jest zabójcza. Trigger warnings: znęcanie się, 

samookaleczanie, przemoc, ataki paniki, narkotyki, choroby psychiczne, rasizm, myśli samobójcze, morderstwo, 

śmierć, szantaż. 

 

 

 7. Znikający stopień / Maureen Johnson ; przełożył Paweł Łopatka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stevie Bell (postać fikcyjna) , Śledztwo i dochodzenie , 

Uczniowie , Zagadki , Vermont (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-10 

 

 

Największym pragnieniem Stevie Bell jest rozwiązanie zagadki kryminalnej z przeszłości: w 1936 roku zaginęły 

żona i córka Alberta Ellinghama, a jedynym śladem w sprawie był tajemniczy list-zagadka od Nieodgadnionego. 

Stevie, uczennica pierwszego roku Akademii Ellinghama, zamiast odpowiedzi znajduje kolegę z roku – martwego. 

Przejęci rodzice zabierają ją do domu. W drugim tomie Stevie powraca do Vermontu – za namową znienawi-

dzonego Edwarda Kinga. Polityk jest w trakcie kampanii prezydenckiej i nie na rękę są mu wybryki syna, Davida. 

King proponuje układ: Stevie będzie kontynuować naukę, a w zamian dopilnuje, żeby David, z którym łączy ją 

coś więcej niż tylko znajomość, nie sprawiał problemów. Stawka jest jednak znacznie wyższa. Kim jest morderca? 
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Jakie znaczenie ma zagadka pozostawiona przed laty przez Alberta Ellinghama? Co kryje się w sprawie Nieodga-

dnionego? Zdarzenia sprzed dziesięcioleci mają wpływ na to, co dzieje się tu i teraz…  

 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

 

 1. 48 praw władzy / Robert Greene ; przełożył Krzysztof Drozdowski.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola , Manipulacja (psychologia) , Perswazja , 

Socjotechnika , Władza , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Trzy tysiące lat historii władzy skondensowanych w surowej esencji czterdziestu ośmiu praw. Synteza filozofii 

Machiavelliego, Sun-Tsu, Carla von Clausewitza i innych wielkich myślicieli. Czy nam się to podoba, czy nie, 

każde z tych praw znajduje zastosowanie w życiu. Poparte taktykami królowej Elżbiety I, Henry’ego Kissingera, 

czy innych wpływowych postaci lub ofiar władzy, zafascynują każdego, kto jest zainteresowany przejęciem 

kontroli.  

 

 

 2. ADHD : mózg łowcy i inne supermoce / Kristin Leer ; tłumaczenie Małgorzata 

Rost.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zespół ADHD , Dziecko z ADHD , Osoby z ADHD , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2022-10 

 

 

Poznaj swoją supermoc i żyj lepiej z adhd! Trudno ci się skupić na jednym zadaniu, robisz sto rzeczy naraz i masz 

problem z  dotrzymaniem  deadline’ów?  To  nie  musi  być  lenistwo  ani  prokrastynacja.  To  może  być  ADHD. 
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Dawniej sądzono, że z tego zaburzenia stopniowo się wyrasta. Najnowsze badania wskazują jednak na to, że może 

się ono utrzymywać przez całe życie. Dorośli z ADHD uchodzą często za ludzi impulsywnych, leniwych, niecier-

pliwych, nerwowych, mających trudności z koncentracją i utrzymaniem porządku. Ale Kristin Leer, lekarka 

psychiatrii ze zdiagnozowanym ADHD, przekonuje, że zaburzenie to nie musi być wyrokiem - to może być twoja 

supermoc! Osoby z ADHD mają tak zwany mózg łowcy, cechują się kreatywnością i spontanicznością, a także 

emanują pozytywną energią, którą potrafią zarażać innych. Mają zdolność do osiągania niezwykłego stanu 

hiperskupienia i potrafią przyswoić niezwykłą ilość wiedzy w bardzo krótkim czasie. Autorka książki pokazuje 

ADHD z nowej perspektywy, sięga do współczesnych badań i teorii oraz proponuje techniki i strategie radzenia 

sobie z tym zaburzeniem w dorosłym życiu, a także omawia zalety posiadania nieneurotypowego mózgu. "Ta 

książka przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy na co dzień mierzą się z ADHD. Udowadnia, że ADHD to 

nie wyrok, ale dodatkowe możliwości, które pozwalają cieszyć się pełnią życia." Tomasz Kowalczyk, psychiatra            

i specjalista od ADHD  

 

 

 3. ADHD u dorosłych : jak ułatwić sobie życie i uspokoić myśli / Sabine Bernau ; 

przekład Magdalena Labiś ; [redakcja merytoryczna Karolina Grzywacz].- Wydanie 

2. zmienione.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnoza , Dorośli , Leczenie , Relacje międzyludzkie , 

Samokontrola , Techniki samopomocy , Zarządzanie sobą , Zespół ADHD , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-10 

 

Coraz więcej osób spostrzega siebie samych jako chorobliwie roztargnionych i ogarniętych wewnętrznym 

niepokojem. Wiele z nich, szukając źródła tego stanu, dowiaduje się z zaskoczeniem, że ma ADHD. Niektórzy 

rozpoznają własne objawy w zachowaniu swoich dzieci z ADHD i nagle zaczynają rozumieć, co było powodem 

ich cierpienia. Często też dorośli trafiają na terapię z powodu zaburzeń i chorób, które są wynikiem niezdiagno-

zowanego i niepoddanego terapii ADHD. W nowym, zaktualizowanym wydaniu książki "ADHD u dorosłych" 

autorka: - omawia wyczerpująco, czym jest ADHD i jaki jest aktualny stan wiedzy na jego temat, - podkreśla 

znaczenie terapii psychologicznej i farmakologicznej w łagodzeniu objawów ADHD, - daje praktyczne wska-

zówki, jak zarządzać emocjami, znaleźć porozumienie z członkami rodziny i współpracownikami, stworzyć bliską 

relację z partnerem bez objawów ADHD, - dostarcza prostych rozwiązań poprawiających organizację codziennych 

zajęć, - zamieszcza arkusze do samoobserwacji poszczególnych typów ADHD oraz materiały do pracy własnej. 

Objawy ADHD nie znikają wraz z wejściem w dorosłość. Dzięki skutecznej terapii można jednak zmniejszyć ich 

dokuczliwość, a nawet sprawić, że staną się źródłem sukcesu.   

 

 

 4. Alchemia : zaskakująca moc pomysłów, które z pozoru nie mają sensu / Rory 

Sutherland ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing , Nawyki konsumenckie , Psychologia biznesu , 

Reklama , Poradnik 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2022-10 

 

Przewrotna książka, zachęcająca nas do odkrywania magii, która pojawia się, kiedy tylko trochę bardziej zaufamy 

naszej własnej kreatywnej intuicji  Aby być genialnym, trzeba być irracjonalnym  –  przekonuje  Rory  Sutherland, 
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legenda reklamy i TED Talks. Dlaczego napój Red Bull jest tak popularny, chociaż wszyscy nienawidzą jego 

smaku? Dlaczego dzięki peronowym tablicom odliczającym czas pozostały do odjazdu pociągu mniej nas 

denerwują opóźnienia? I dlaczego wolimy, gdy pasta do zębów jest... pasiasta? Uważamy się za istoty racjonalne. 

A ekonomia i biznes opierają się na założeniu, że podejmujemy logiczne decyzje w oparciu o dowody. Ale wcale 

tacy nie jesteśmy. W wielu kluczowych obszarach naszego życia rozum odgrywa naprawdę znikomą rolę. Przycią-

ga nas to, co piękne, ale i to, co ekstrawaganckie, nadmierne, dziwaczne, absurdalne – od kosztownych zaproszeń 

ślubnych po maleńkie buteleczki zawierające najnowsze perfumy. Jeśli więc chcecie wpływać na wybory dokony-

wane przez ludzi, musicie ominąć rozum. Najlepsze pomysły nie mają bowiem racjonalnego sensu: sprawiają, że 

bardziej czujemy, niż myślimy.   

 

 

 5. Aptekarskie silva rerum czyli Subiektywny słownik farmaceutycznych tajemnic / 

Lidia Maria Czyż, Sylwia Tulik.- [Rzeszów] : Podkarpacki Instytut Książki i 

Marketingu, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aptekarstwo , Farmacja , Leki , Rzeszów (woj. podkarpackie 

; okręg) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615  

Nowości:  2022-10 

 

Przedstawione opracowanie powstało z sentymentu do odchodzących w gąszcz starego lasu gawęd i opowieści, 

które jeszcze stosunkowo niedawno były żywym wykonywaniem zawodu aptekarza, bez którego nie byłoby, zgo-

dnego z zamiarem medyka, procesu powrotu do zdrowia. […] Autorki starały się przedstawić urodę związanych              

z farmacją przedmiotów i narzędzi, fachowo zwanych "utensyliami", piękno starych naczyń do przechowywania 

substancji leczniczych, estetykę wyposażenia lokali aptecznych, wdzięk moździerzy i doskonałość recepty, na 

podstawie której powstaje nowa jakość - lek złożony. [...] Alfabet powstał dla utrwalenia wspomnień o ludziach, 

dla zachowania, czasami prostych a pomocnych sposobów na codzienne dolegliwości, dla chichotu młodych, dla 

uśmiechu starszych i dla wzbudzenia ochoty dalszego zgłębiania sekretów i tajników farmacji.   

 

 

 6. Architektki : czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? / Agata Twardoch ; [rysunki 

rozmówczyń wykorzystane w książce Agata Twardoch].- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci polscy , Architektura polska , Kobieta , 

Projektowanie architektoniczne , Seksizm , Sztuka kobiet , Urbanistyka , Zawód , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2022-10 

 

Ta książka powstała ze złości – pisze autorka we wstępie, złości na to, że kobietom jest w tym zawodzie trudniej, 

są mniej doceniane i rzadziej nagradzane. I to nie dlatego, że są niewystarczająco dobre. Ale też z potrzeby 

pokazania kobiecych wzorców branży architektonicznej i tego, że jest wiele architektek, urbanistek i związanych  

z kreowaniem środowiska architektonicznego ekspertek, zasługujących na to, by świat zobaczył ich osiągnięcia.             

Z ambicją sfeminizowania dyskursu architektonicznego i otwarcia go dla kobiet. Dziewiętnaście rozmów z 24 

kobietami autorka podzieliła na cztery główne części: Miasta, gdzie prezentuje urbanistki, ale też zamieszcza 

rozmowę z socjolożką, Budynki – gdzie rozmawia z kobietami, które na co dzień zajmują się projektowaniem 

architektonicznym, w części trzeciej Obok - przedstawia bohaterki, które nie mieszczą się w  prostym  podziale  na 
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architekturę i urbanistykę i które mają w ramach architektury bardzo konkretne, wykraczające poza standard, 

zainteresowania i wreszcie część czwarta Słowa to rozmowy z architektkami, które rzeczywistość kształtują raczej 

za pomocą zdań, badań i edukacji niż samodzielnie wykonywanych projektów.   

 

 

 7. Architektura oprogramowania bez tajemnic : wykorzystaj język C++ do 

tworzenia wydajnych aplikacji i systemów / Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski ; 

przekład Krzysztof Bąbol.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura oprogramowania , C++ (język programowania) 

, Programowanie (informatyka) , Programy komputerowe , Systemy informatyczne , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 

 

Dzięki tej książce poznasz narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają projektowanie w języku C++ nawet najbardziej 

skomplikowanych aplikacji. Autorzy przybliżają samo pojęcie architektury oprogramowania i na praktycznych 

przykładach wyjaśniają, na czym polega jej tworzenie. Pokazują również aktualne trendy projektowe i uczą, jak za 

pomocą C++ krok po kroku, element po elemencie budować aplikacje i systemy na dowolnym poziomie zaawan-

sowania. W trakcie lektury dowiesz się, jakie warunki powinna spełniać efektywna architektura oprogramowania  

i jak sprawić, by gwarantowała wysoki poziom bezpieczeństwa, skalowalności i wydajności. Liczne przykłady, 

zrozumiałe objaśnienia i przyjazny język pozwalają na efektywne i szybkie przyswajanie wiedzy dotyczącej two-

rzenia rozproszonych, skomplikowanych aplikacji w C++.   

 

 

 8. Babilon : kryminalna historia kościoła / Artur Nowak, Stanisław Obirek.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Katolicyzm , 

Zakłady poprawcze i wychowawcze , Zakonnice , Irlandia , Kanada , Niemcy , Rosja 

, Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-10 

 

Współczesnym więzieniem wierzącego człowieka, katolika nie jest Watykan, ale cały kościelny system, który 

niemal od zarania służy interesom spasionej hierarchii - dowodzą Stanisław Obirek i Artur Nowak w swojej nowej 

książce, kontynuacji bestsellerowej „Gomory”. Perfidia tego systemu polega na tym, że żywi się człowiekiem. Nie 

chodzi tylko o wyzysk i pazerność. Kościół żywi się poczuciem winy jednostki zazdrośnie strzegąc jedynej rece-

pty na życie. Ma nią być ślepe posłuszeństwo - by odwołać się do języka wiecznie aktualnego Boya Żeleńskiego – 

wobec „naszych okupantów”. O ile Sodoma i Gomora to miasta zepsucia i moralnej degrengolady, Babilon to 

symbol zniewolenia. Na kartach tej książki, trzymając się przerażających faktów, autorzy kreślą kryminalną 

historię kościoła, który łupił i mordował ofiary kolonialnej opresji w Kanadzie. Który przyuczał kobiety w Irlandii 

do kultury gwałtu. Który cynicznie wmawiał ustami „świętej” Matki Teresy, że cierpienie uświęca więc nie należy 

go uśmierzać. Który prześladował gejów dehumanizującym ich głosem uciekających często przed własną tożsa-

mością seksualną kościelnych liderów. „Babilon” pokazuje też kościół stojący po stronie latyfundystów, kościół, 

który przerażała prosta prawda głoszona przez teologię wyzwolenia, kościół skorumpowany przez władców, 

uwikłany w wojny polityczne, kościół zalękniony wizją synodu, w którym wierni na równi z kapłanami będą 

decydować o jego kształcie. Wreszcie Kościół, który nienawidzi kobiet. Jednak to  nie  jest  książka  antykościelna 
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ani antyreligijna. Podobnie jak Frederic Martel w Sodomie, a wcześniej Obirek i Nowak w Gomorze, autorzy 

piętnują przede wszystkim zakłamanie kościelnych urzędników w przekonaniu, że pomoże to oczyścić sam 

kościół i pozwoli mu odzyskać wiarygodność.  

 

 

 9. Bądź sobą : wylecz swoje 5 ran / Lise Bourbeau ; tłumaczenie z języka 

francuskiego Zofia Piątkowska-Wolska.- Katowice : Wydawnictwo Kos, copyright 

2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samopoznanie , Samorealizacja , Techniki samopomocy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-10 

 

Czy odnosicie czasem wrażenie że w swoim rozwoju wewnętrznym, stoicie w miejscu, że pewne sprawy które 

wydawały się Wam rozwiązane po raz kolejny nie dają Wam spokoju? Być może szukacie wyjścia w złym 

miejscu. Kolejna książka Lise Bourbeau w sposób tak samo konkretny jak poprzednie wskazuje, iż wszystkie 

problemy zarówno o podłożu psychicznym, mentalnym jak i fizycznym biorą się z pięciu ran: odrzucenia, porzu-

cenia, upokorzenia, zdrady i niesprawiedliwości. Dzięki szczegółowemu opisowi pięciu ran i masek które zakła-

damy aby ich nie widzieć możecie spróbować odkryć prawdziwe powody problemów z jakimi borykacie się            

w życiu. Dzięki tej książce dowiecie się też dlaczego tak bardzo różnimy się fizycznie. Książka ta pomoże wam 

rozpocząć proces ozdrowienia, który doprowadzi do celu jakim jest bycie sobą. Odkryjecie też niespotykane siły 

drzemiące w każdym z nas, które umożliwiają osiągnięcie życiowej pełni. Lise Bourbeau, jak zwykle, na końcu 

książki proponuję praktyczne wskazówki umożliwiające przekształcenie codziennych problemów w trampolinę 

umożliwiającą rozwój i uświadomienie sobie że w każdym za nas kryje się niezwyciężona moc kreacji.   

 

 

 10. Bądź tym, kim jesteś / Ramana Maharishi ; opracowanie David Godman ; 

przekład Łukasz Hojun Szpunar.- Wydanie 1., dodruk.- Łódź : Galaktyka, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ramana Maharishi (1879-1950) , Duchowość religijna , 

Hinduizm , Jaźń , Samopoznanie , Opracowanie , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-10 

 

Jeżeli próbujesz poznać cokolwiek bez odkrycia prawdy o sobie samym, twoja wiedza nie może być w żaden 

sposób wiedzą prawdziwą. Śri Ramana Maharishi to jeden z najważniejszych współcześnie żyjących nauczycieli 

duchowych, wymienianych jednym tchem obok Anthony’ego de Mello, Eckharta Tolle oraz Krishnamurtiego. Śri 

Ramana mawiał, że urzeczywistnienie prawdziwej natury to nasze najważniejsze zadanie, niezbędne do tego, by 

zrozumieć świat. Bądź tym, kim jesteś to zaproszenie do podróży w głąb siebie i poznania prawdy o sobie                      

i świecie. Ta niezwykła książka, zawierająca odpowiedzi mistrza na pytania zadawane mu przez uczniów, pozwoli 

ci dotknąć samej istoty nauki śri Ramany.  Śri Ramana powtarza, że istnieje jedyna, wszechobecna rzeczywistość, 

której każdy bezpośrednio doświadcza i która jest jednocześnie źródłem, substancją oraz prawdziwą naturą 

wszelakiego bytu. Można wyodrębnić wiele różnych poziomów nauczania śri Ramany. Na najwyższym z nich, 

wyrażalnym w słowach, mówił, że nie istnieje nic poza świadomością. Gdy ktoś nadal był nieprzekonany, 

tłumaczył, że umysł narzuca sobie ograniczenia, które nie pozwalają przyjąć tej prawdy, i dopiero gdy je 

porzucimy, odsłoni się przed nami prawdziwa natura świadomości. Dla większości uczniów  takie  podejście  było 
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zbyt teoretyczne, ponieważ byli zbyt głęboko pogrążeni we własnych, ograniczających ich wyobrażeniach. Śri 

Ramana zachęcał ich wtedy, by porzucili błędne przekonanie, iż zrozumienie prawdy o świadomości musi 

poprzedzać długi okres duchowej praktyki. Aby zadowolić takie osoby, sięgał po innowacyjną metodę skupiania 

uwagi na samym sobie, którą nazywał wnikliwym zapytywaniem siebie. Zachęcał do tej techniki tak często i z 

takim wigorem, że przez wielu uważana jest za najbardziej charakterystyczny motyw w jego nauczaniu.   

 

 

 11. Bielsko-Biała, Cieszyn i okolice / [Iwona Baturo].- Gliwice : Bezdroża - Helion, 

copyright 2021. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beskid Śląski (góry) , Bielsko-Biała (woj. śląskie) , Bielsko-

Biała (woj. śląskie ; okolice) , Cieszyn (woj. śląskie) , Cieszyn (woj. śląskie ; okolice) , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bielsko-Biała (okręg) 

Nowości:  2022-10 

 

Atrakcje regionu ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Na miejscu, Informacje A-Z ; Informacje krajozna-

wcze: Krajoznawcze ABC, Tradycja i kultura ; Bielsko-Biała i okolice ; Szczyrk i okolice ; Ustroń i okolice ; 

Wisła i okolice ; Trójwieś (Istebna, Jaworzynka, Koniaków) i okolice ; Cieszyn i okolice ; Żywiec i okolice. 

 

 

 12. Być szczęśliwym na Alasce / Rafael Santandreu ; [przekład z języka 

hiszpańskiego Joanna Kuhn].- Wydanie I.- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Terapia poznawcza , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Wszystkie zjawiska umysłowe, które zatruwają nam życie - lęk, depresja, stres, nieśmiałość - wszelkie zmartwie-

nia i niepokoje są po prostu rezultatem niewłaściwego myślenia, które możemy w trwały sposób zmienić, szybko  

i definitywnie, jeśli dowiemy się, jak to zrobić. Ta książka pozwala poznać możliwości odwrócenia niemal każdej 

emocji negatywnej. Rafael Santandreau pokazuje, jaka postawa wewnętrzna sprzyja czerpaniu satysfakcji z życia 

praktycznie niezależnie od niesprzyjających okoliczności, a także, jak ją przyjąć. Omówione tutaj metody bazują 

na psychologii poznawczej, najbardziej efektywnej szkole terapeutycznej na świecie. Jej skuteczność potwierdzają 

tysiące przypadków. A najlepsze ze wszystkiego jest to, że może ją stosować każdy. Tak właśnie: można z niej 

skutecznie korzystać, nie chodząc do psychologa, jeżeli dołoży się należytych starań.  

 

13. Chcieliśmy być wolni : powstanie warszawskie 1944 / pod redakcją Andrzeja 

Zawistowskiego ; [autorzy] Brodacki, Brudek, Ukielski, Utracka, Wójciuk, 

Zawistowski.- Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , Okupacja niemiecka Polski (1939-

1945) , Pamięć zbiorowa , Powstanie warszawskie (1944) , Powstańcy warszawscy , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Opracowanie 
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Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2022-10 

 

Gdzie znajdowała się najważniejsza w powstańczej Warszawie barykada? Dlaczego przed „krową” nie należało 

chować się w bramie? Kiedy Powstanie Warszawskie objęło Puszczę Kampinoską? Dlaczego na powstańczym 

Murze Pamięci można odnaleźć nazwiska lotników amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich? Na te i inne 

pytania odpowiadają historycy z Muzeum Powstania Warszawskiego w książce „Chcieliśmy być wolni. Powstanie 

Warszawskie 1944”, przekrojowej pozycji o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. To książka 

zarówno dla miłośników historii Powstania, jak i dla osób, które dopiero chciałyby dowiedzieć się, co dokładnie 

wydarzyło się w Warszawie latem 1944 roku.   

 

 

 14. Chiński sposób na zdrowie / Leszek Matela.- Katowice : Wydawnictwo Kos, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Medycyna chińska , Medycyna 

niekonwencjonalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2022-10 

 

 

Książka przedstawia różne formy chińskiej sztuki zdrowego życia, od feng shui po ćwiczenia energetyzujące. 

Znajdują się w niej praktyczne wskazówki, jak Europejczyk XXI wieku może wykorzystać wspaniałą wiedzę 

Chińczyków we współczesnych realiach. Feng shui daje możliwość takiego ukształtowania środowiska wokół nas, 

aby żyło się nam harmonijnie i zdrowo. Z kolei specjalne zestawy ćwiczeń zapewniają odpowiednią energetyzację 

organizmu. W ten sposób, poprzez działania dotyczące otoczenia człowieka (feng shui), jak i bezpośrednio jego 

ciała oraz umysłu (dieta, akupresura, masaż, qigong, medytacja), możemy stworzyć optymalne warunki do życia. 

Opisane są także najpopularniejsze chińskie symbole i talizmany. Prezentowane w książce zalecenia są proste                  

i łatwe do zastosowania przez każdego z czytelników. Leszek Matela, geomanta, radiesteta i znawca kultury 

Dalekiego Wschodu, znany z wielu publikacji książkowych, m.in. o feng shui i chińskiej geomancji. To 60 pozy-

cja w jego bibliografii. CHIŃSKI SPOSÓB NA ZDROWE ŻYCIE ukazuje możliwości praktycznego zastoso-

wania dawnej wiedzy, jest kompendium, które powstało w wyniku wieloletnich fascynacji autora tradycjami Pań-

stwa Środka.  

 

 

15. Choroba Alzheimera : 1906-2021 / redakcja naukowa Maria Barcikowska, Tadeusz 

Parnowski.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022. 

(Choroby Mózgu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroba Alzheimera , Etiologia (medycyna) , Opieka 

długoterminowa , Profilaktyka zdrowotna , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-10 

 

Kilka słów o chorobach mózgu / Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski ; 1. Przyczyny choroby Alzheimera / 

Maria Barcikowska ; 2. Choroba Alzheimera - od historii do diagnozy / Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski ; 

3. Osobowość i choroba  Alzheimera / Tadeusz  Parnowski, Maria  Barcikowska ; 4. Biologiczne  i  środowiskowe 
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czynniki ryzyka choroby Alzheimera / Agnieszka Gorzkowska ; 5. Objawy neuropsychiatryczne (BPSD) / Tade-

usz Parnowski ; 6. Warianty choroby Alzheimera / Emilia Sitek, Bogna Brockhuis, Ewa Narożańska ; 7. Czy moż-

na zapobiegać chorobie Alzheimera? / Katarzyna Broczek ; 8. Leczenie stosowane w chorobie Alzheimera / Tade-

usz Parnowski ; 9. Opieka w chorobie Alzheimera / Tadeusz Parnowski ; 10. Zagadnienia prawne / Inga Markie-

wicz, Janusz Heitzman ; 11. Ja, córka. Ja, opiekunka / Marzena Wójcicka. 

 

 

 16. Choroby autoimmunologiczne pod kontrolą / Nicole Schaenzler i Markus 

Breitenberger ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Magdalena Kaczmarek].- 

Wrocław : Esteri - Edra Urban & Partner, copyright 2020. 

(Twoje Zdrowie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby autoimmunologiczne , Leczenie dietą , Układ 

odpornościowy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-10 

 

Wszystko, co warto wiedzieć na temat dziesięciu najczęściej występujących chorób autoimmunologicznych. Infor-

macje na temat zasad działania naszego układu odpornościowego, dzięki którym zrozumiesz, na czym polegają 

choroby z autoagresji. Najskuteczniejsze metody terapii holistycznej, pozwalające na złagodzenie, a nawet całko-

wite ustąpienie wielu dolegliwości.   

 

 

 17. Co chce wiedzieć klient : jak stworzyć treści w inbound marketingu i sprzedaży 

odpowiadające na pytania odbiorców : metoda TAYA - They Ask, You Answer / 

Marcus Sheridan ; wstęp do polskiego wydania Jacek Kotarbiński ; przekład Monika 

Malcherek.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

(Marketing) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Content marketing , Konsumenci (ekonomia) , Kultura 

organizacyjna , Marketing cyfrowy , Zaufanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2022-10 

 

Obecnie klienci funkcjonują w erze internetowej hiperdostępności informacji. Niezależne badania przeprowadzone 

przez Google i Forrester wykazały, że średnio około 70 procent nabywców ponad połowę swoich badań przed 

zakupem w trybie offline przeprowadza online. W rezultacie na sprzedaż znacznie większy wpływ ma to, co klient 

znajdzie o firmie i produkcie w sieci, niż to, co usłyszy od sprzedawcy. Marcus Sheridan, ekspert w zakresie 

inbound marketingu, skupił się przede wszystkim na zrozumieniu konsumentów i pokazaniu, w jaki sposób 

tworzyć i dystrybuować odpowiednie treści, by wywierać wpływ na decyzje potencjalnych klientów. Wytypował 

pięć kategorii pytań (oraz pięć rodzajów treści, które na nie odpowiadają), które zapewniają większy ruch, 

konwersje, leady i sprzedaż. Wyodrębnił tematy, które odbiorcy (zarówno B2B, jak i B2C) wyszukują najczęściej, 

gdy muszą podjąć decyzję zakupową.  
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 18. Coaching zespołowy : praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, 

konsultantów i nauczycieli / Rafał Szewczak, Joanna Grela, Michał Bloch.- Gliwice : 

Onepress - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coaching , Praca zespołowa , Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (HRM) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-10 

 

Zespół to nie tylko grupa ludzi mających wspólny cel w firmowej rzeczywistości. Zespołem może być także klasa 

w szkole, grupa wolontariuszy albo rodziców realizujących jakieś zadanie, dla którego trzeba się zjednoczyć                  

i działać razem. A wszędzie tam, gdzie pojawiają się zespoły i wyzwania, jakie przed nimi stają, rodzą się nie 

tylko dobre pomysły, ale i nieporozumienia. By uniknąć powszechnego zniechęcenia i rezygnacji, działającym 

razem ludziom potrzebna jest pomoc, której na imię coaching zespołowy. Autorzy tej książki to coachowie             

z wieloletnim doświadczeniem. Za jej pośrednictwem dzielą się wiedzą z zakresu wspierania zespołów w rozwoju, 

w rozwiązywaniu konfliktów, w kryzysach, ale też w powstawaniu, integrowaniu czy odradzaniu się grupy 

projektowej. W kolejnych pięciu częściach tego poradnika wprowadzają w temat, krok po kroku prezentują 

schemat prawidłowo przebiegającego procesu coachingu zespołowego, pokazują modele, techniki i narzędzia, 

jakimi w swojej pracy posługuje się coach zespołowy, poruszają temat coachingowej superwizji oraz przytaczają 

konkretne przykłady udanych procesów coachingu zespołowego, jakie sami przeprowadzili.   

 

 

 19. Coś nie tak : kobiecość i wstręt / Eimear McBride ; z angielskiego przełożyła 

Aga Zano.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feminizm , Kobieta , Mizoginia , Seksizm , Stereotyp , Esej 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Pierwszy esej Eimear McBride, wielokrotnie nagradzanej autorki powieści "Pomniejsi wędrowcy". Mizoginia, 

seksualne uprzedmiotawianie kobiet, "shaming" i przerzucanie winy, Debbie Harry, Kardashianki i Kościół kato-

licki - autorka szuka odpowiedzi na pytanie, jak możemy dać naszym córkom (i synom) niczym nieograniczoną 

przyszłość? Jak w końcu znaleźć drogę wyjścia w labiryncie stereotypów, uprzedzeń i nienawiści nieustannie 

wzmacnianym choćby przez współczesne media? Esej McBride czyta się niemal jak historię science fiction albo 

dystopijny, gotycki horror, ale z każdej jego strony emanuje wściekłość zmęczonej, znudzonej i poirytowanej sy-

tuacją feministki, jak autorka samą siebie opisuje. Ten prowokacyjny, intymny tekst to wykrzyczany głos niezli-

czonych "za szczupłych, za grubych, owłosionych, głupich, inteligentnych, niewdzięcznych, pijanych, sztywnych, 

puszczalskich, oziębłych, płodnych, niezainteresowanych czasem pozostałym im na reprodukcję, zbyt albo niedo-

statecznie wykształconych, za ambitnych, zainteresowanych karierą, zbyt męskich, androginicznych lub zbyt 

kobiecych" kobiet, nieustannie zawstydzanych z powodu swojego ciała. Skoro kobiety stanowią niemal połowę 

ludzkości, jak to możliwe, że tak często uznaje się je za "obrzydliwe"? Dlaczego wciąż uznaje się je za niegodne 

równej płacy, równego traktowania i postrzega w kategorii przedmiotu? Posłowie tego eseju powstało wkrótce po 

wstrząsającym zabójstwie Sary Everard w Londynie i stanowi jego dramatyczną konkluzję.   
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 20. Covid-19 : patogeneza i postępowanie / Tadeusz Płusa.- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Diagnostyka medyczna , Leczenie , Patogeneza , 

Wirus SARS-CoV-2 , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-10 

 

 

Monografia "COVID-19. Patogeneza i postepowanie" została opracowana na podstawie najnowszych doniesień 

naukowych. Proponowane działanie na poszczególnych etapach zakażenia SARS-CoV-2 będzie pomocne w co-

dziennej praktyce lekarskiej, bowiem znajduje pełne potwierdzenie, nie tylko w dokumentowanych publikacjach, 

lecz także w obserwacjach własnych Autora. Mamy nadzieję, że proponowane zasady postępowania z zakażonymi 

SARS-CoV-2 ułatwią w codziennej praktyce podejmowanie trafnych decyzji terapeutycznych, aby uzyskać medy-

czną kontrolę nad zmutowanym wirusem Corona.   

 

 

 21. Cud macierzyństwa : poradnik dla przyszłych mam / Mary Haseltine ; przekład 

Katarzyna (Aszyk) Kurzawska.- Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji 

Dominikanów W drodze, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Duchowość katolicka , Poród , Rodzicielstwo , 

Teologia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-10 

 

To niejako kompendium katolickiego spojrzenia na dar rodzicielstwa. Porusza kwestie przygotowania ciała, 

umysłu i duszy do macierzyństwa. Książka "Cud macierzyństwa" zawiera praktyczne wskazówki i porady nie 

tylko na czas samego porodu, ale także okres ciąży i opieki nad dzieckiem. Świadectwa wielu kobiet, wybrane 

cytaty oraz modlitwy stanowią wsparcie w oczekiwaniu na cud narodzin, niezależnie od tego, czy jest się mamą po 

raz pierwszy, czy kolejny. Książka pokazuje piękno i siłę kobiecego ciała oraz duszy.   

 

 

 22. Cukrzyca bez lekarstw : 5 etapów naturalnego kontrolowania poziomu cukru we 

krwi i zapobiegania powikłaniom cukrzycowym / Suzy Cohen ; [przekład Marek 

Czekański].- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aba, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukrzyca , Diagnostyka medyczna , Dieta cukrzycowa , 

Medycyna niekonwencjonalna , Powikłania (medycyna) , Suplementy diety , 

Trzustka , Zdrowe odżywianie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-10 

 

Suzy Cohen jest dyplomowaną farmaceutką z ponaddwudziestoletnim stażem zawodowym, wykładowcą, autorką 

artykułów w prasie fachowej oraz książek: Tarczyca. Diagnoza i leczenie, The 24-Hour Pharmacist, Drug Mug-

gers: How to Keep Your Medicine from Stealing the Life Out of You! i Real Solutions from Head to Toe. Suzy 

jest  absolwentką   Uniwersytetu   Florydzkiego  oraz  członkiem   Instytutu  Medycyny  Funkcjonalnej,  Akademii 
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Medycyny Przeciwstarzeniowej, Amerykańskiego Kolegium Postępu Medycznego i Amerykańskiego Stowarzy-

szenia Farmaceutycznego. Większość lekarzy i instytucji służby zdrowia traktuje cukrzycę jak jednokierunkową 

ulicę: kiedy już ją masz, pozostaje ci tylko łagodzenie objawów restrykcyjną dietą, regularne kontrolowanie 

poziomu cukru we krwi oraz przyjmowanie kosztownych leków. Ale to nieprawda! Autorka Suzy Cohen uważa, 

że cukrzycę można wyleczyć bezpiecznymi, naturalnymi metodami. Jej zdaniem organizm należy traktować jako 

całość i wspomagać go suplementami diety, minerałami i mądrym dobieraniem produktów, które trafiają na nasze 

talerze. Prezentowany w książce program, oparty na wynikach badań naukowych, wykorzystuje naturalne alterna-

tywy. Pomaga organizmowi odbudowywać zdolność produkowania insuliny niezbędnej do utrzymania stężeń 

glukozy na prawidłowym poziomie, naprawić uszkodzone komórki oraz złagodzić efekty uboczne przyjmowanych 

leków, z których wiele pozbawia nas ważnych składników odżywczych.  

 

 

 23. Cyberbroń i wyścig zbrojeń : mówią mi, że tak kończy się świat / Nicole Perlroth 

; przekład: Katarzyna Mironowicz.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo teleinformatyczne , Cyberprzestępczość , 

Hakerzy , Szpiegostwo , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-004  

Nowości:  2022-10 

 

 

To najlepsza książka biznesowa roku 2021 według Financial Times & McKinsey. To thriller i zarazem przewo-

dnik po zakamarkach cyberprzestrzeni. Prezentuje bogatą galerię szpiegów, hakerów, handlarzy bronią, nauko-

wców, polityków i ludzi biznesu. Pokazuje kulisy działania NSA, GRU czy Mosadu. Wiele miejsca zajmuje                   

w książce cyberbezpieczeństwo w odniesieniu do biznesu i ogromnych strat ponoszonych przez firmy, zwłaszcza 

banki, na skutek cyberataków. Zagrożenia, które jeszcze dziesięć lat temu wydawały się jedynie hipotetyczne, 

teraz stały się jak najbardziej realne. Obecnie terrorysta z łatwością może zakłócić działanie oprogramowania 

wykorzystywanego w Boeingach. To o wiele prostsze niż porwanie samolotu i zderzenie go z drapaczem chmur. 

Rosja udowodniła, że jest w stanie wyłączyć prąd w środku zimy. Przekonaliśmy się, że Korea Północna potrafi na 

odległość siać chaos w amerykańskich szpitalach. Cyberprzestępcy wykorzystali fakt, że pandemia zatrzymała 

miliony ludzi w domu przy komputerach, by włamać się do niezliczonej liczby amerykańskich firm z listy Fortune 

500. Ataki wydają się nie mieć końca. Reporterka "New York Timesa”, Nicole Perlroth, opierając się na 

wieloletnich relacjach i setkach wywiadów, pozwala zajrzeć przez dziurkę od klucza do tajemnego, wręcz 

niewidzialnego świata przemysłu cyberbroni, dzięki czemu każdy z nas, żyjący w centrum cyfrowego tsunami, 

będzie miał szanse zabrać głos, zanim będzie za późno. Jej książka jest owocem siedmiu lat dziennikarskiego 

śledztwa i stanowi poważny sygnał ostrzegawczy, że nasze być albo nie być może zależeć od zbudowania 

potężnych mechanizmów obronnych w cyberprzestrzeni.  

 

 

 24. Cywilizacja : Zachód i reszta świata / Niall Ferguson ; przełożył Piotr Szymor.- 

Wydanie drugie.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Cywilizacja zachodnia , Świat , Synteza 

Sygnatura:  WG-94  

Nowości:  2022-10 
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Historia świata Zachodu od Magellana do Ronalda Reagana! Jest to historia naszej cywilizacji, cywilizacji zacho-

dniej opowiedziana od XV wieku po współczesność. Od XV wieku, bo wtedy Zachód „nabiera rozpędu”, wycho-

dzi na zewnątrz (wyprawy odkrywców), stawia na naukę, wykorzystuje na masową skalę druk, dokonuje rewo-

lucji: przemysłowych, społecznych i religijnych. Fergusona interesuje, jak to się stało, że biedna, brudna, prymity-

wna  (poza jednostkami)  Europa, podzielona na królestwa, księstwa, hrabstwa, nadzwyczaj różnorodna – zdomi-

nowała świat, któremu kazała siebie naśladować, tak samo myśleć, tak samo organizować swoje życie, tak samo 

się ubierać. A chodzi o świat, w którym wszelkie prawa, by stać się hegemonem, miały najpierw Chiny (aż do XV 

wieku właśnie, gdy się zamknęły i wycofały z kontaktów zewnętrznych, nie decydując się na eksport swojej 

kultury) , potem świat arabski – długo, bo od VII wieku aż do wiktorii wiedeńskiej w XVII w. W końcu to, co 

zawsze interesuje Polaków. Nasze miejsce. Pojawiamy się (bodaj jako jedyni z narodów Europy środkowej)                  

w dwóch newralgicznych momentach: odpychając Turków pod Wiedniem w 1683 roku i bolszewików pod 

Warszawą w 1920 r.   

 

 

 25. Czuła dla siebie : żyj wolna od presji i lęku / Małgorzata Trzaskowska.- Gliwice 

: Sensus - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samoakceptacja , Samokrytycyzm , Samoświadomość , 

Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

 

Zostań swoją najlepszą przyjaciółką. Czy miewasz czasem do siebie pretensje? Czepiasz się siebie o byle co, 

wściekasz się na siebie, wytykasz sobie liczne wady, niedociągnięcia, bycie nie dość dobrą, wręcz niezdolną, zbyt 

wolną, za leniwą itd.? Czy doprowadzasz się do płaczu przekonaniem o swojej beznadziejności i nie widzisz 

możliwości wyjścia z tego impasu? Bo jak ruszyć dalej, skoro nie jesteś w stanie wyjść poza siebie? Nim gorliwie 

odpowiesz "tak!", poczekaj moment. Wiele kobiet ma tak samo jak Ty, wiesz? Czepiamy się siebie, obwiniamy, 

mamy do siebie pretensje. Nie akceptujemy siebie. To naturalne, tak zostałyśmy (niestety) ukształtowane. I to jest 

bez sensu. Bo pomyśl: co by się stało, gdybyś, zamiast w kółko się siebie czepiać, po prostu się zaakceptowała, 

niczym najlepsza przyjaciółka? Ze wszystkimi swoimi słabymi i mocnymi stronami. To niemożliwe? Być może 

powiesz. A jeśli jednak? Co byś zyskała? Na pewno wewnętrzny spokój. Na pewno lepsze samopoczucie. Na 

pewno większą pewność siebie. A co byś straciła? Szczerze mówiąc... nic. Samobiczowanie się nie ma zalet. 

Umieszczone w centrum Twojej strefy komfortu, daje poczucie, że troszczysz się o swój rozwój. Tyle że to 

poczucie jest złudne, niszczące, w rzeczywistości ogranicza Twój wzrost. Nie pozwala Ci rozkwitnąć. Zaprzestań 

więc natychmiast samobiczowania się i wreszcie siebie zaakceptuj. Jak to zrobić? Najszybciej z tą książką. Pomo-

że Ci ona przestać wywierać na siebie presję, porzucić lęk przed porażką, spojrzeć wreszcie na siebie kochającymi 

oczami i rozpocząć kolejny etap w życiu.  Etap prawdziwej, satysfakcjonującej zmiany.   

 

 

 26. Czy każdy może zostać politykiem? : program 6 kroków do samodzielnej 

budowy silnej marki politycznej / Joanna Kinastowska.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coaching , Marka własna , Politycy , Wizerunek medialny , 

Polska , Monografia , Vademecum 

Sygnatura:  WG-32  

Nowości:  2022-10 
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"Czy każdy może zostać politykiem" to kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej budowania silnej marki 

politycznej. Autorka, ceniony coach wizerunku, wykładowca akademicki i polityk, krok po kroku, w lekki i przy-

jemny sposób przeprowadza w nim Czytelnika przez proces budowania i komunikowania własnego, wiarygo-

dnego i spójnego, wizerunku politycznego zbudowanego na głębokim poczuciu tożsamości politycznej.   

 

 

 27. Delegowanie & kontrolowanie / Brian Tracy ; przekład Marek Rostocki.- 

Dodruk.- Warszawa : MT Biznes, 2017. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Delegowanie uprawnień , Kadry , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2022-10 

 

 

Menedżerowie są oceniani na podstawie wyników - a osiągane przez ciebie wyniki zależą od umiejętności delego-

wania i kontrolowania. Będziesz zaskoczony, jak efektywny stanie się zarządzany przez ciebie zespół, gdy opanu-

jesz niezbędne umiejętności nauczane przez Briana Tracy. Ten nieodzowny przewodnik przejawia 21 sprawdzo-

nych w praktyce sposobów zwiększenia wydajności, m.in. wskazuje jak: - określić zadania, przydzielić je oraz 

ustalić sposób pomiaru ich wykonania, - dobrać umiejętności do wymagań na danym stanowisku, - użyć zarządza-

nia przez cele do delegowania zadań w dłuższym okresie zaufanym członkom zespołu, - uczynić z delegowania 

narzędzie do uczenia się i budowania zaufania w zespole, - zapewnić szybką opinię zwrotną i uzyskać aktywny 

udział członków zespołu, - zapewnić sobie więcej czasu na zadania o charakterze strategicznym. Gdy delegowanie 

i kontrolowanie zostanie zastosowane skutecznie, twoi pracownicy staną się bardziej wydajni. Obserwuj, jak 

dzięki gwałtownie rosnącym wynikom osiągasz coraz większy sukces, jednocześnie rozwijając umiejętności 

swoich pracowników.   

 

 

 28. Depresja czyli Gdy każdy oddech boli / Monika Kotlarek.- Gliwice : Sensus - 

Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z depresją , Depresja psychiczna , Psychoterapia , 

Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-10 

 

 

Ta książka nie zastąpi leków ani terapii, nie taki jest jej cel. Pozwala natomiast lepiej zrozumieć zarówno chorym, 

jak i ich bliskim, co oznacza życie z depresją. Wyjaśnia, jakie procesy zachodzą w organizmie w czasie choroby, 

podpowiada, jak można wspomóc terapię, a czego należy się wystrzegać, by nie pogorszyć stanu zdrowia. 

Podobnie jak poprzednia książka Moniki Kotlarek, "Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią", także ta jest 

swego rodzaju przewodnikiem po chorobie i życiu z nią, przydatnym zarówno dotkniętym nią osobom, jak i ich 

najbliższym, którzy często chcieliby, jednak nie do końca wiedzą jak.   
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 29. Diabetologia wieku rozwojowego / redakcja naukowa Małgorzata Myśliwiec, 

Przemysława Jarosz-Chobot ; Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii 

Dziecięcej, Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.- 

Wydanie 1. - 3. dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukrzyca , Cukrzyca typu I , Diabetologia , Diagnostyka 

medyczna , Dieta cukrzycowa , Dzieci , Leczenie , Młodzież , Powikłania 

(medycyna) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

           Nowości:  2022-10 

 

1. Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy ; 2. Badania laboratoryjne w diagnostyce cukrzycy i zaburzeń tolerancji 

glukozy ; 3. Definicja i klasyfikacja cukrzycy oraz innych zaburzeń tolerancji glukozy ; 4. Epidemiologia cukrzy-

cy u dzieci ; 5. Etiopatogeneza cukrzycy i zaburzeń tolerancji glukozy ; 6. Obraz kliniczny i diagnostyka cukrzycy 

u dzieci i młodzieży ; 7. Cele terapii cukrzycy ; 8. Farmakoterapia cukrzycy ; 9. Żywienie w cukrzycy ; 10. Sport 

w cukrzycy typu 1 ; 11. Samokontrola w cukrzycy ; 12. Zasady terapii w poszczególnych typach cukrzycy ; 13. 

Edukacja zdrowotna w cukrzycy ; 14. Ostre zaburzenia metaboliczne w cukrzycy ; 15. Zaburzenia lipidowe                  

w cukrzycy ; 16. Przewlekłe powikłania cukrzycy ; 17. Choroby współwystępujące z cukrzycą typu 1 ; 18. Psy-

chiatryczne i psychologiczne zaburzenia w cukrzycy ; 19. Postępowanie w ostrych stanach infekcyjnych i podczas 

zabiegu operacyjnego u pacjenta z cukrzycą ; 20. Szczepienia u dzieci z cukrzycą typu 1 ; 21. Cukrzyca a ciąża ; 

22. Dziecko matki z cukrzycą typu 1 ; 23. Nowe terapie w cukrzycy typu 1 ; 24. Hiperglikemia w stanach nagłych 

; 25. Opieka diabetologiczna nad dzieckiem, młodzieżą i młodym dorosłym w Polsce. 

 

 

 30. Django : tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie / Ben 

Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, Chris Guest ; przekład 

Joanna Zatorska.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , Django (framework) , 

Programowanie (informatyka) , Python (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2022-10 

 

Django zaskarbił sobie uznanie wielu programistów. Jest to platforma, która udostępnia wszystkie narzędzia 

potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych w Pythonie. To również narzędzie pozwalające na sprawne rozpo-

częcie pracy i rozwijanie solidnego i bezpiecznego kodu. Aby jednak zapewnić sobie satysfakcję, a tworzonym 

projektom profesjonalną jakość, trzeba przyswoić koncepcje i zasady pracy z Django. Dzięki temu praktycznemu 

przewodnikowi po Django zdobędziesz wiedzę i pewność siebie potrzebne do budowania rzeczywistych aplikacji 

w Pythonie. W przystępny sposób opisano tu podstawowe koncepcje i funkcje Django, a następnie pokazano posz-

czególne etapy cyklu rozwoju rzeczywistej aplikacji internetowej. Dla celów dydaktycznych ten dość złożony pro-

jekt został podzielony na zbiór mniejszych zadań, dzięki czemu Twoja nauka będzie przebiegała w sposób 

efektywny i przemyślany. W trakcie wykonywania ćwiczeń zdobędziesz praktyczne umiejętności, niezbędne do 

budowy przyjemnych w użytkowaniu aplikacji WWW. Przekonasz się, że Django pozwala na efektywne i satys-

fakcjonujące budowanie nawet bardzo ambitnych projektów!   
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 31. Dobre zdrowie : zdrowie z perspektywy psychologii pozytywnej / Jagoda 

Różycka.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poznanie , Psychologia pozytywna , Psychologia zdrowia , 

Uczucia , Zachowania prozdrowotne , Monografia 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-10 

 

 

O zdrowiu myślimy dopiero, gdy zaczynamy odczuwać jego niedostatek. Czujemy się gorzej, pojawia się ból, 

konieczność zmiany różnych naszych przyzwyczajeń. Może to choroba, a może przeciążenie organizmu? Niewą-

tpliwie - stan nierównowagi. Wtedy także zaczynamy zastanawiać się, co oprócz leków mogłoby wspo-magać 

nasz stan psychofizyczny. Może interwencje pozafarmakologiczne? Nauka daje nam coraz więcej dowo-dów na 

korzystne oddziaływania zarówno naszego umysłu, jak i jego wytworów - w postaci myśli, emocji i zachowań - na 

stan naszego zdrowia, obiektywnego i subiektywnego. Psychologia pozytywna kierunkuje nasze starania w stronę 

poszukiwania równowagi, a także wdrażania zmian w ważnych obszarach naszego życia. Oprócz teoretycznych 

rozważań na temat związków psychologii pozytywnej, zdrowia, myśli, emocji i zachowań pozycja podejmuje 

praktyczne aspekty pracy w poszczególnych obszarach wraz z narzędziami do wykorzystania w pracy własnej. 
Monografia skierowana jest do specjalistów zajmujących się psychologią zdrowia i psychologią pozytywną, 

studentów psychologii i kierunków pokrewnych, a także do wszystkich zainteresowanych związkami między tymi 

dziedzinami. Wiedza zawarta w książce pozwoli zrozumieć obserwowane zależności, a także zaplanować konkre-

tne interwencje ukierunkowane na zmianę. 

 

  

32. Dolny Śląsk / [autorzy przewodnika Beata i Paweł Pomykalscy ; współpraca 

Agnieszka Batóg, Dominika Kobiela].- Gliwice : Bezdroża - Helion, copyright 2021. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dolny Śląsk , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Śląsk, Dolny 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Atrakcje Dolnego Śląska ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Na miejscu, Informacje A-Z ; Informacje 

krajoznawcze: Krajoznawcze ABC, Społeczeństwo, Kuchnia ; Wrocław i okolice ; Ząbkowice Śląskie i okolice ; 

Kotlina Kłodzka ; Świdnica i okolice ; Wałbrzych i okolice ; Kamienna Góra i okolice ; Kotlina Jeleniogórska ; 

Karkonosze ; Izery, Pogórze Izerskie i Łużyce ; W stronę zachodniej granicy. 

 

 

33. Dom bez chemii : sprzątam, robię zapasy, dbam o urodę / Joanna Tołłoczko.- 

[Konstancin-Jeziorna] : Wydawnictwo Rea-Sj, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyki naturalne i organiczne , Przetwory owocowo-

warzywne , Sprzątanie , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-646.7  

Nowości:  2022-10 
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Czy można wyeliminować szkodliwą chemię z naszego otoczenia? Na pewno można i warto ją ograniczyć, by 

organizm mógł powrócić do naturalnej równowagi. Mój poradnik podpowie Ci, jak to osiągnąć. Znajdziesz tu 

przepisy na domowe sery i jogurty, przetwory z warzyw i owoców, kiszonki, kosmetyki i środki czystości - 

wszystko bez szkodliwych dodatków. W sumie ponad 100 przepisów na naturalne produkty, które uczynią życie 

zdrowszym. Warto wypróbować smaczny peeling (tak, można go też zjeść!), antyalergiczny krem, dezodorant, 

kostki do zmywarki czy płyn do naczyń domowej roboty. Zadbałam również o ciekawostki i praktyczne wska-

zówki. Dzięki dokładnym opisom, a także zdjęciom prezentującym krok po kroku wykonanie trudniejszych 

przepisów, łatwo poradzisz sobie z przygotowaniem domowych specjałów i specyfików.  [Autorka]  

 

 

 34. Dwa razy życie : Bośnia i Ameryka / Aleksandar Hemon ; przełożył Tomasz 

Bieroń.- Warszawa : Dowody na Istnienie Wydawnictwo - Fundacja Instytut 

Reportażu, copyright 2015. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hemon, Aleksandar (1964- ) , Emigracja , Pisarze 

amerykańscy , Pisarze bośniaccy , Wojna w Bośni i Hercegowinie (1991-1995) , 

Chicago (Stany Zjednoczone) , Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.111(73)(091) 

         Nowości:  2022-10 

 

Osobista opowieść amerykańsko-bośniackiego pisarza o chłopięcych latach spędzonych w Jugosławii i o przymu-

sowej emigracji, o utracie przeszłości i przymusie odnalezienia się w nowej teraźniejszości. "Wojna przyszła do 

nas i teraz czekaliśmy na to, kto przeżyje, kto będzie zabijał i kto umrze". Aleksandar Hemon przebywał                      

w Chicago, gdy wojska serbskie oblężyły jego rodzinnie Sarajewo. Pozbawiony ojczyzny, języka, swojej kafany, 

masarni, swojego fryzjera, znajomych ulic, odcięty od korzeni próbował zachować tożsamość w obcym kraju -                 

i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z nostalgią i poczuciem humoru pisarz współpracujący z magazynem "The 

New Yorker" opowiada w swojej jedynej książce non-fiction o próbach ocalenia niewinności w rozsypującym się 

kraju ("Im więcej wiedzieliśmy, tym mniej chcieliśmy wiedzieć"), rodzinnym siorbaniu zupy w dni barszczowe 

("Idealny barszcz jest taki, jakie powinno być - ale nigdy nie jest - życie") i niemożliwości odnalezienia tego 

smaku w sztucznym erzacu kupionym w amerykańskim hipermarkecie, a także o budzącej się miłości do Chicago, 

gdzie "ludzie tłoczą się od ogrzewającymi latarniami na przystanku Granville Ell, zupełnie jak kurczarki pod 

żarówką".  

 

 

 35. Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu, pisząc prace dyplomowe? / 

Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski.- Wydanie 6.- Warszawa : CeDeWu, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Pomoce dydaktyczne , Praca dyplomowa , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-10 

 

1. Czym jest Internet? Dlaczego stanowi nieocenione narzędzie w rozwoju nauki? ; 2. Czym jest praca dyplomo-

wa? Podstawowe wymogi ; 3. Internet jako zbiór tekstów potrzebnych do napisania pracy naukowej ; 4. Harmono-

gram prac i zasady gromadzenia oraz selekcji materiału ; 5. Sposoby cytowania materiałów zaczerpniętych z Inter- 
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netu ; 6. Czym jest plagiat? Jak go (nieświadomie) nie popełnić? ; 7. Ghostwriting w pracach dyplomowych ; 8. 

Udostępnianie swoich tekstów w Internecie - aspekty prawne ; 9. Czy tradycyjne biblioteki są nam jeszcze, w XXI 

wieku, potrzebne? ; Aneks: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa Prawo o szkolnictwie 

wyższym, Kodeks cywilny (wybrane artykuły), Kodeks karny (wybrane artykuły). 

 

 

 36. Dziennik włoski : Apulia, Abruzja, Rzym / Grzegorz Musiał.- Poznań : Zysk i Ska 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Musiał, Grzegorz (1952- ) , Podróże , Abruzja (Włochy ; region 

administracyjny) , Apulia (Włochy) , Rzym (Włochy) , Dzienniki , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(450)  

Nowości:  2022-10 

 

 

Oto kolejny tom dziennika monumentalnej podróży po Włoszech, którą Grzegorz Musiał odbywał w latach 2002-

2007. Po opublikowanym w 2021 r. tomie Dziennik włoski. Sycylia, nadszedł czas na najmniej znaną część 

Włoch: górską, skalistą Abruzję, odnogę Apeninów oraz Apulię, rozciągniętą wzdłuż Adriatyku, aż po Bazylikatę, 

najmniej odwiedzaną przez turystów i prawie zapomnianą na Południu włoskiego buta. Grzegorz Musiał prowadzi 

czytelnika przez pejzaże skalistych Abruzów z miasteczkami zagubionymi w dolinach i na szczytach gór, z ich 

niebywale pięknymi a nieznanymi światu katedrami, przez Apulię, z jej nadmorskimi uzdrowiskami ale też wspa-

niałymi sanktuariami katolickimi, jak Manoppello czy Gargano a także zamkami normańskich i andegaweńskich 

królów i templariuszy. Nad wszystkim góruje Rzym – tam autor każdorazowo rozpoczyna i kończy swą wędrówkę 

i temu miastu poświęca strony pełne miłości i zachwytu. W podróży – podobnie, jak na Sycylii – towarzyszy mu 

niepowtarzalny Livio. Groteskowy, śmieszny i wzruszający potomek starego włoskiego rodu, znawca włoskiej 

sztuki i włoskiej kuchni, nasuwający myśl o Sancho Pansie z powieści Cervantesa. W przygotowaniu kolejny tom: 

Dziennik włoski. Toskania i Umbria.   

 

 37. Efekt Cantillona czyli Dlaczego pieniądz ma znaczenie? / Arkadiusz Sieroń.- 

Wydanie 2.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cantillon, Richard (1680-1734) , Cykl koniunkturalny , 

Efekt Cantillona , Ekonomia , Inflacja , Kredyt , Neutralność pieniądza , Pieniądz , 

Teoria , Monografia 

Sygnatura:  WG-33  

Nowości:  2022-10 

 

 

Któż się nie zgodzi, że pieniądz ma znaczenie? Niestety, ekonomiści nie eksplorują dostatecznie kwestii zwią-

zanych z inflacją monetarną i efektem Cantillona, czyli efektem dystrybucyjno-cenowym wynikającym z nierów-

nomiernych zmian w podaży pieniądza oraz jego wpływem na gospodarkę. Wzrost podaży pieniądza nie wpływa 

w tej samej proporcji i w tym samym czasie na salda pieniężne wszystkich podmiotów gospodarczych - nowe 

pieniądze wprowadzane są do gospodarki poprzez określone kanały - dlatego też następuje dystrybucja dochodu 

oraz zmiany w strukturze relatywnych cen i produkcji.Książka stanowi pierwsze systematyczne badanie kreacji 

nowych pieniędzy i kredytu w duchu pionierskiej analizy R. Cantillona. Autor pokazuje, że dla gospodarki istotny 

nie jest wyłącznie sam wzrost podaży pieniądza, ale także sposób, w jaki on zachodzi. Publikacja wpisuje się                  

w aktualną dyskusję o stanie gospodarki światowej - w tym do oceny polityki pieniężnej prowadzonej przez naj-

większe banki centralne świata.Książka napisana na podstawie rozprawy doktorskiej wyróżnionej w 2017 r. 

nagrodą Prezesa Rady Ministrów. 
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 38. Ekwador / [autor przewodnika Piotr Bobołowicz].- Gliwice : Bezdroża - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekwador , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2022-10 

 

 

Ekwador to skarbiec kultur, krajobrazów i przyrody. Amazońskie lasy deszczowe, trawiaste płaskowyże, ośnie-

żone andyjskie wulkany, jeziora kalderowe, słoneczne plaże i baśniowe wyspy Galapagos współtworzą tu istne 

eldorado bioróżnorodności. O wyjątkowości Ekwadoru stanowią też jego mieszkańcy - potomkowie hiszpańskich 

kolonistów, afrykańskich niewolników i rdzennych Indian. Unikatowe połączenie egzotyki oraz gościnności                  

i żywiołowości Ekwadorczyków sprawia, że wyprawa do równikowego "środka świata" okaże się dla wielu 

podróżą życia. Katedry pośród palm. Tajemnicze miasta Inków. Architektura kolonialna. Żywa kultura indiańska. 

Równikowa dżungla Amazonii. Monumentalne pasmo Andów.   

 

 

 39. Elastyczne nawyki : jak kształtować dobre nawyki w życiu pełnym zmian / 

Stephen Guise ; przekład Arkadiusz Romanek.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 

2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cele życiowe , Motywacja , Nawyki , Samorealizacja , 

Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-10 

 

Nawyki mogą niepostrzeżenie ułatwić wszystko, co wymaga systematyczności: zdobycie pięknej sylwetki, zdrowe 

odżywianie się, nauczenie się nowego języka. Wystarczy tylko świadomie wybrać i wypracować mądre zacho-

wania. Wymaga to włożenia pewnego wysiłku w wykształcenie nowego nawyku. Jest to dość proste, jeśli każdy 

dzień wygląda podobnie. Co jednak zrobić, jeśli codziennie trzeba stawiać czoła zmieniającej się rzeczywistości? 

Jak utrzymać dobre nawyki podczas życiowych zawirowań, kiedy wydaje się, że w żaden sposób nie pasują do 

nowych warunków? Dzięki tej książce przekonasz się, że można ukształtować elastyczne nawyki i że są one 

naprawdę trwałe. Poznasz metodę inteligentnych nawyków, które mogą zmieniać formę i dopasowywać się do 

zmiennej intensywności życia. Okażą się niezastąpione dla każdego, kto musi prowadzić wysoce nieregularny tryb 

życia, często zmienia rozkład dnia czy wciąż podróżuje. Inteligentne nawyki przetrwają nawet ciężkie dni, kiedy 

najmniejszy wysiłek wydaje się niemożliwy do wykonania. Są też świetną strategią dla każdego, kogo męczy 

mozolne wypracowywanie dobrych nawyków: okazuje się, że pozwalają na osiąganie szczytów możliwości                 

i realizację najśmielszych celów - i to z poczuciem wyzwalającej radości! Z książki dowiesz się, jak: czerpać ze 

źródeł motywacji, mądrze wybierać nawyki i kształtować je w inteligentny sposób, zdobyć dzięki nawykom 

szczyty swoich ambicji i uniknąć bolesnych porażek, osiągnąć nowe poziomy elastyczności, realizować wszystkie 

cele z wolnością w sercu i bez wysiłku.   
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 40. Elektronika : od praktyki do teorii / Charles Platt ; przekład Anna Mizerska, 

Janusz Grabis, Konrad Matuk.- Wydanie 3.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budowa i konstrukcje , Eksperymenty , Elektronika , 

Urządzenia elektroniczne , Ćwiczenia i zadania , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2022-10 

 

 

Dzięki tej książce nauczysz się elektroniki przez odkrywanie, zabawę i doświadczenia. Znajdziesz tu, poza prakty-

cznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania własnego warsztatu i skompletowania potrzebnych urządzeń              

i komponentów, opis trzydziestu eksperymentów na różnym poziomie zaawansowania. Zaczniesz od sprawdzenia 

prawideł rządzących napięciem, natężeniem, oporem, pojemnością elektryczną i indukcyjnością, a potem zapoz-

nasz się z układami logicznymi, działaniem radia i mikrokontrolerów. Zbudujesz tester refleksu, alarm antywła-

maniowy, zamek szyfrowy i wiele innych gadżetów. Wszystkie eksperymenty wymagają jedynie bezpiecznych 

niskich napięć, a większość z nich przeprowadzisz bez lutowania. Dzięki książce: przygotujesz własny warsztat               

i odpowiednio go wyposażysz, zrozumiesz prawidła rządzące elektroniką, nauczysz się prawidłowej pracy z luto-

wnicą, zastosujesz w pracy układy scalone i poznasz podstawy logiki cyfrowej, własnoręcznie zbudujesz i przete-

stujesz przydatne gadżety elektroniczne.   

 

 

 41. Elektronika bez oporu : praktyczne przykłady / Witold Wrotek.- Gliwice : 

Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektronika , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Poznaj fizyczne podstawy działania elementów i układów elektronicznych. Naucz się budować typowe układy 

analogowe i cyfrowe. Eksperymentuj, aby pogłębić swoją wiedzę i zdobyć doświadczenie. Urządzenia elektroni-

cznie otaczają nas zewsząd. Nie sposób obecnie wykonać nawet najprostszej czynności, która nie wymagałaby 

użycia jakiegoś rodzaju sprzętu elektronicznego. Smartfony, mikrofalówki, pralki automatyczne czy bankomaty to 

tylko niektóre przykłady urządzeń, bez których trudno wyobrazić sobie codzienne życie. Tymczasem większość              

z nas nie ma nawet cienia pojęcia o tym, jak działają układy elektroniczne, a gdy cokolwiek zaczyna szwankować, 

potrzebujemy pomocy fachowca lub... rozglądamy się za nowszym modelem. Celem tej książki jest bezbolesne 

wprowadzenie czytelnika w niezwykle interesujący i tajemniczy świat elektroniki. Dzięki praktycznym przykła-

dom może on w swoim tempie, w naturalny i bezpieczny sposób poznawać zjawiska fizyczne odpowiedzialne za 

działanie urządzeń elektronicznych i stopniowo odkrywać coraz bardziej zaawansowane zagadnienia, nie zniechę-

cając się nadmiarem teorii czy specjalistycznym żargonem. Nauka przez doświadczenie to motyw przewodni tej 

książki, pora zatem zakasać rękawy i rozpocząć eksperymenty! Zjawiska elektryczne wokół nas. Sposoby 

generowania energii elektrycznej. Podstawowe elementy elektroniczne i ich zastosowanie. Układy elektroniczne 

na bazie tranzystorów. Generowanie sygnałów elektrycznych. Sposób działania bramek logicznych. Podstawy 

konstrukcji układów cyfrowych. Praktyczne projekty urządzeń elektronicznych.   
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 42. Elementy robotyki dla początkujących / Mordechai Ben-Ari, Francesco 

Mondada ; tłumaczenie Krzysztof Sawka.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyka , Roboty i manipulatory , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-007 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Robotyka jest bardzo ciekawą dziedziną inżynierii o ogromnym znaczeniu praktycznym. Wymaga znajomości 

kilku dyscyplin wiedzy, takich jak algorytmika, matematyka czy mechanika. Równocześnie roboty oddziałują na 

wyobraźnię i są przedmiotem zainteresowania uczniów na każdym poziomie edukacji, od przedszkolnego po 

uniwersytecki. O ile jednak początkowe zapoznawanie się z robotami polega głównie na zabawie i eksperymen-

tach, o tyle poważniejsze studiowanie robotyki oznacza konieczność przyswojenia złożonych zagadnień, takich 

jak algorytmy robotyczne. W tej książce gruntownie wyjaśniono reguły robotyki, pokazano także, w jaki sposób 

przechodzi się od teoretycznych algorytmów do działania rzeczywistego robota. Znajdziemy tutaj przegląd 

różnego rodzaju robotów, jak również tworzących je podzespołów, jednak najważniejszą częścią publikacji jest 

omówienie algorytmów robotycznych - od odometrii i sterowania ze sprzężeniem zwrotnym po przetwarzanie 

obrazów i uczenie maszynowe. Poszczególne algorytmy zostały przedstawione za pomocą pseudokodu, co poz-

woli na ich implementację w różnych językach programowania. Mogą zostać użyte w większości robotów eduka-

cyjnych wyposażonych w dwusilnikowy napęd różnicowy, czujniki zbliżeniowe i moduł wyświetlania wyników 

użytkownikowi. Zawarty tu materiał pozwoli się dobrze przygotować do zaawansowanych studiów robotyki.   

 

 

 43. Emocje i temperament zwierząt / Barbara Gawda, Anna Błaszczak.- Wydanie 1. 

(dodruk).- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia zwierząt , Temperament , Zwierzęta , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591  

Nowości:  2022-10 

 

 

 

1. Pojęcie emocji i temperamentu w badaniach zwierząt ; 2. Naczelne - inne niż homo sapiens ; 3. Ptaki – wyrafi-

nowani obserwatorzy ; 4. Walenie - władcy oceanów ; 5. Słonie - prospołeczne olbrzymy ; 6. Psowate – towa-

rzyskie czworonogi ; 7. Kotowate - ciekawscy terytorialiści ; 8. Koniowate - zarażający się emocjami roślinożercy 

; 9. Gryzonie - ekspresyjne i wzdychające ; 10. Refleksja zamiast zakończenia. 

 

 44. Emocjonalne pułapki w związkach : jak przełamać negatywne wzorce 

zachowań? / Bruce A. Stevens, Eckhard Roediger ; przekład Agnieszka 

Pałynyczko-Ćwiklińska ; [konsultacja merytoryczna przekładu Przemysław 

Mućko].- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Terapia par i małżeństw , 

Techniki samopomocy , Terapia schematów , Wczesne nieadaptacyjne schematy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.851  

Nowości:  2022-10 
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Kształtują nas nasze doświadczenia - zarówno dobre, jak i złe. Bez względu na to, jakie przeżycia mamy za sobą, 

to właśnie one znacząco wpływają na nasze relacje z ludźmi. Szczególnie na nasze związki miłosne. Co zrobić, 

aby negatywne doświadczenia sprzed lat nie determinowały naszych związków? Jak ustrzec się przed powta-

rzaniem destrukcyjnych zachowań, które psują relacje? Dzięki tej książce uporasz się ze swoją przeszłością,                       

z doświadczeniami sprzed lat lub brakami z dzieciństwa, które dziś odbijają się na twoim związku. Przepracowa-

nie pułapek przeszłości pomoże ci uniknąć powielania negatywnych wzorców zachowań. Opracowany przez 

autorów kompleksowy plan ułatwi ci radzenie sobie z dysfunkcyjnymi trybami. Dowiesz się, w jaki sposób, często 

nieświadomie, przenosisz poznane wcześniej modele zachowań do obecnego związku, co może być przyczyną 

wielu problemów. Autorzy proponują ponad 90 wyjątkowych ćwiczeń opartych na terapii schematów, które krok 

po kroku pomogą ci naprawić relację z bliską osobą. Fundamentem zdrowego i szczęśliwego związku jest 

emocjonalna stabilność i zrównoważenie każdego z partnerów. Ten poradnik pomoże ci zbudować i utrwalić taki 

fundament. Stań się Zdrowym Dorosłym, który stworzy udany i trwały związek!   

 

 

 45. Energetyka słoneczna : nasłonecznienie i praktyczna efektywność 

mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski / Mateusz Ilba.- Warszawa : 

CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Efektywność ekonomiczna , Energetyka słoneczna , 

Finansowanie , Fotowoltaika , Promieniowanie słoneczne , Prosumpcja , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-621.38  

Nowości:  2022-10 

 

W monografii przedstawiono przekrojową analizę rozkładu energii słonecznej w Polsce, opartą na danych klima-

tycznych. Zwrócono uwagę na szereg czynników determinujących ilość promieniowania słonecznego docierają-

cego do różnych lokalizacji, takich jak ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne czy zachmurzenie. Wykorzy-

stane dane klimatyczne, pochodzące z obserwacji 41 stacji pogodowych, pozwalają zaprognozować rzeczywiste, 

średnioroczne wartości energii słonecznej docierające do różnych regionów Polski. Publikacja stanowi wstęp do 

oszacowania opłacalności inwestycji w małe i mikroinstalacje do pozyskiwania energii elektrycznej, a w szcze-

gólności opłacalność inwestycji dla inwestorów indywidualnych (prosumentów) z różnych lokalizacji geograficz-

nych Polski.  

 

 

 46. Energia i cywilizacja : tak tworzy się historia / Vaclav Smil ; przekład Joanna 

Sugiero.- Gliwice : Editio - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Energia , Paliwa , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2022-10 

 

Energia jest warunkiem wszystkiego. Energia ukształtowała Ziemię przez ruchy płyt tektonicznych i doprowadziła 

do bujnego rozwoju niezliczonych form życia. Wszystkie te ekosystemy i układy troficzne zależały od przepływu 

energii i ona modyfikowała je w ograniczonym stopniu. Ten prastary układ został zmieniony przez człowieka: 

jedyną istotę, która, używając intelektu, systematycznie ujarzmiała i wykorzystywała różne formy energii. 

Epokowe odkrycia niemal zawsze miały związek z energią i konsekwentnie wpływały na rolnictwo, przemysł, 

wojny, ekonomię, urbanizację, sposób życia, politykę czy środowisko. W tej książce - monumentalnym dziele 

wybitnego myśliciela - znajdziemy dogłębne, szczegółowe i  równocześnie  panoramiczne  wyjaśnienie  znaczenia 
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ludzkich zdolności przetwarzania energii w odniesieniu do działania mechanizmów kulturowego i cywilizacyjnego 

postępu w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat. Przedstawiono tutaj szeroką gamę metod, których użyła ludzkość, aby 

zmusić energię do napędzania rozwoju, i zarazem konsekwencje tych procesów: wpływ rosnących możliwości 

wykorzystania coraz większych ilości energii na życie człowieka. Publikacja ta w oryginalny, a przy tym mądry 

sposób poszerza horyzonty i pozwala spojrzeć na historię ludzkiej cywilizacji z zupełnie innej perspektywy.   

 

 

 47. Excel 2021 PL : Excel - magia liczb w zasięgu ręki! / Witold Wrotek.- Gliwice : 

Helion, copyright 2022. 

(Kurs) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Excel , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 

 

 

Excel 2021 PL. Kurs to podstawowe narzędzie pracy w nowoczesnych biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach 

przemysłowych i instytucjach naukowych. Program umożliwia gromadzenie, porządkowanie, formatowanie                  

i przetwarzanie rozmaitych danych. Pozwala na wykonywanie złożonych obliczeń i symulacji, a także atrakcyjną 

prezentację ich wyników, wreszcie - wygodną automatyzację powtarzalnych działań. Niezależnie od tego, co 

chcesz zrobić z liczbami, Excel z pewnością ułatwi i przyspieszy Twoją pracę! By się o tym przekonać, sięgnij po 

tę książkę! Jej lektura przybliży Ci podstawowe operacje na danych, dzięki czemu szybko nauczysz się je 

wprowadzać, edytować, sortować, filtrować, grupować i formatować. Poznasz sposoby poruszania się po arkuszu  

i wykonywania działań na pojedynczych komórkach, jak również całych wierszach, kolumnach, zakresach                     

i tabelach. Dowiesz się, jak korzystać z formuł i różnego rodzaju funkcji, odkryjesz możliwości, jakie zapewniają 

tabele przestawne i mechanizmy analizy danych, a także nauczysz się tworzyć przyciągające oko wykresy i gene-

rować przejrzyste wydruki.   

 

 

 48. Excel 2021 PL / Witold Wrotek.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

(ABC) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Excel , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Za pomocą Excela [...] można wygodnie i szybko gromadzić, przetwarzać i analizować zbiory najrozmaitszych 

danych. Jego prawdziwa moc jednak ujawnia się dopiero wtedy, gdy potrzebne są zaawansowane funkcje 

programu. Dzięki nim można wydajnie przeprowadzać bardzo skomplikowane operacje i złożone analizy, tworzyć 

i formatować wykresy, a także generować przejrzyste i estetyczne tabele. Jeśli Twoja działalność zawodowa lub 

hobby wiąże się z przetwarzaniem jakiegoś rodzaju danych, z całą pewnością zdarzyło Ci się korzystać z tego 

programu. I na pewno przyda Ci się nieco więcej wiedzy na jego temat. Jeżeli chcesz poznać wygodne narzędzia, 

które oferuje Excel, i zwiększyć wydajność swojej codziennej pracy, sięgnij po tę książkę. Szybko i skutecznie 

wprowadzi Cię w świat arkuszy kalkulacyjnych, funkcji, formuł i wykresów. Dzięki lekturze zdobędziesz umieję-

tności niezbędne do efektywnego używania Excela.  
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 49. Finansowa forteca : jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój / Marcin 

Iwuć.- Warszawa : FBO Marcin Iwuć, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akcje (ekonomia) , Bezpieczeństwo finansowe , Finanse , 

Inwestycje , Najem , Obligacje , Surowce , Zarządzanie finansami , Opracowanie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-336  

Nowości:  2022-10 

 

Chcesz inwestować, ale nie wiesz, od czego zacząć? Czujesz opór przed nudnymi książkami? Masz dość akade-

mickich tomiszczy, naszpikowanych trudnymi zagadnieniami, z których nic nie wynika? Zamiast próbować 

"uczyć się inwestować", zbuduj krok po kroku Finansową Fortecę, która skutecznie ochroni majątek Twój                       

i Twojej rodziny! Finansowa Forteca to praktyczny przewodnik, który wyprowadzi Cię z inwestycyjnych krzaków 

i da zestaw umiejętności potrzebnych do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem na poważnie.  

 

 

 50. Fundamentalna siła miasta : synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego 

i odpornego miasta / Anna Wojewnik-Filipkowska, Anna Gierusz, Patrycja Krauze-

Maślankowska.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inteligentne miasta i wsie , Miasta , Zarządzanie rozwojem , 

Zarządzanie strategiczne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-71  

Nowości:  2022-10 

 

1. MIASTO - TRADYCYJNE I WSPÓŁCZESNE UJĘCIE: 1.1. Miasto i jego wartość, 1.2. Cykl rozwoju miasta, 

1.3. Współczesne procesy rozwojowe miasta, 1.4. Czynniki miastotwórcze i uwarunkowania rozwoju miast ; 2. 

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA: 2.1. Wybrane modele nowoczesnego miasta w kontek-

ście zarządzania miastem, 2.2. Zrównoważone miasto - sustainable city, 2.3. Inteligentne miasto - smart city, 2.4. 

Odporne miasto - resilient city, 2.5. Nowy model rozwoju miasta - sustainable-smart-resilient city ; 3. ANALIZA 

STRATEGICZNA MIAST JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO: 3.1. Zarządzanie 

strategiczne miastem, 3.2. Strategia rozwoju miasta, 3.3. System wdrażania i monitorowania realizacji strategii ; 4. 

WSKAŹNIKI OCENY ROZWOJU: 4.1. Rodzaje i znaczenie wskaźników stosowanych w ocenie rozwoju, 4.2. 

Wybrane złożone wskaźniki oceny rozwoju, 4.3. Tablice wskaźników, 4.4. Wybrane indeksy miejskie, 4.5. 

Standaryzacja wskaźników miejskich ; 5. WSKAŹNIK FUNDAMENTALNEJ SIŁY MIASTA: 5.1. Metodyka 

badania, 5.2. Charakterystyka zmiennych i źródła danych, 5.3. Wybór miast do analizy, 5.4. Statystyki opisowe 

zmiennych, 5.5. Porządkowanie liniowe wybranych miast, 5.6. Analiza skupień wybranych miast, 5.7. Ogranicze-

nia badań. 

 

51. Gender bez emocji : co mówi nauka o płci i tożsamości płciowej / Debra Soh ; 

przekład Patryk Tuleja.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gender , Neurobiologia , Płeć , Płeć psychologiczna , 

Tożsamość płciowa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2022-10 
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Mężczyzna czy kobieta? Dziewczynka czy chłopiec? Człowieka definiuje się przez płeć, a płeć określa, kim może 

się stać. Na uwarunkowania czysto biologiczne nakładają się wymagania społeczne, oczekiwania rodziny, polity-

ków i przywódców religijnych, a także obyczaje i stereotypy. Z tym wszystkim musi się mierzyć konkretna osoba. 

Rodzą się wtedy pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. Czym jest kobiecość i męskość? Jakie znaczenie 

mają wychowanie i kultura, a jakie biologia? I wreszcie - jak odróżnić prawdę od uprzedzeń, poprawności 

politycznej i ideologii? Dzięki tej książce dowiesz się, jakie są fakty, i to fakty dowiedzione akademickimi 

metodami. Przekonasz się, że wokół płciowości człowieka i jego orientacji seksualnej narosło sporo mitów,                 

a próby ich zdemaskowania mogą w najlepszym wypadku zostać uznane za kontrowersyjne, w najgorszym zaś - 

wywołać falę nienawiści. W każdym rozdziale tej książki znajdziesz wyniki rzetelnych badań naukowych 

przedstawione w kontekście powszechnych dziś mitów, tabu czy ideologii. Odpowiedzi nauki na pytania o różnice 

płciowe w relacjach seksualnych, o tranzycję małych dzieci, liczbę płci czy różnice płciowe w mózgu mogą wydać 

Ci się trudne do przyjęcia. Masz jednak możliwość ich poznania. I podjęcia decyzji, czy je akceptujesz, czy 

odrzucasz. W książce między innymi: czym są płeć biologiczna i różnice płciowe, tożsamość płciowa a orientacja 

seksualna, gender a gra polityczna, cenzura i wolność nauki, konsekwencje wczesnej tranzycji, wychowanie 

neutralne płciowo a wpływ biologii i ewolucji.   

 

 

 52. Gentleman : podręcznik dla klas wyższych / Adam Granville.- Wydanie 2., 

zmienione.- Olszanica : BOSZ Szymanik i wspólnicy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura stołu , Mężczyzna , Moda męska , Obyczaje i 

zwyczaje , Savoir-vivre , Poradnik 

Sygnatura:  WG-395 

Nowości:  2022-10 

 

 

1. Forma i treść ; 2. Pieniądze w życiu dżentelmena ; 3. Garderoba ; 4. Buty ; 5. Biżuteria ; 6. Zegarki ; 7. Wieczne 

pióra ; 8. Perfumy ; 9. Herby ; 10. Honor i grzeczność ; 11. Korespondencja ; 12. Woda ; 13. Wysokie procenty ; 

14. Piwo ; 15. Wino ; 16. Szampan ; 17. Wina likierowe ; 18. Sake ; 19. Koktajle ; 20. Kawa ; 21. Cygara ; 22. Ro-

dzaje przyjęć ; 23. Ogólne zasady nakrywania do stołu ; 24. Potrawy - sposoby nakrywania i jedzenia ; 25. Serwo-

wanie potraw ; 26. Porcelana ; 27. Sztućce ; 28. Kierowanie przebiegiem przyjęcia ; 29. Fortepiany ; 30. Muzyka 

tła ; 31. Bilard ; 32. Teczki gości ; 33. Dzieci ; 34. Ochrona ; 35. Rezydencja ; 36. Undekalog dżentelmena. 

 

 

 53. Girl decoded : jak emocjonalna sztuczna inteligencja pomaga zrozumieć siebie i 

innych / Rana el Kaliouby oraz Carol Colman ; [tłumaczenie Agnieszka Jarosz].- 

Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  El Kaliouby, Rana (1978- ) , Informatycy , Inteligencja 

emocjonalna , Kobieta , Sztuczna inteligencja , Egipt , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-10 

 

Nasze emocje wpływają na każdy aspekt naszego życia - na to, jak się uczymy, jak się komunikujemy, jakie 

podejmujemy decyzje, a także jakie relacje nawiązujemy. Inteligencja emocjonalna jest dziś uznana za kluczowy 

czynnik przesądzający o sukcesach człowieka i jego szczęściu - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.  

Wszechobecna cyfryzacja odziera jednak użytkowników technologii z tej najbardziej ludzkiej cechy, jaką jest 

zdolność okazywania oraz odczytywania emocji, dając do dyspozycji jedynie suchy tekst wraz z  zestawem  często 
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infantylnych bądź groteskowych emotikonek. Bo czy da się wyrazić ogromną tęsknotę bądź wszechogarniający 

smutek buźką z odwróconym uśmiechem i łezką? Jak okazać zakłopotanie, zmieszanie, dezaprobatę lub gniew, 

będąc pozbawionym możliwości wyrażenia ich za pomocą mimiki i spojrzenia? Owszem - sztuczna inteligencja 

czyni nasze życie łatwiejszym pod wieloma względami. Niezaprzeczalnie jednak, dając pozór bliskości, przyczy-

nia się do rozluźnienia więzi międzyludzkich. Czy da się uczłowieczyć technologię? Czy komputery mogą być 

empatyczne? W jaki sposób emocjonalna sztuczna inteligencja (emotional AI) przyczynia się do podniesienia 

jakości życia ludzi z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak autyzm, bądź chorych na Parkinsona czy Alzhei-

mera? Czy emocjonalna sztuczna inteligencja może pomóc w zapobieganiu wypadkom drogowym?  

 

 

 54. Głos i jego moc / John Colapinto ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz.- Warszawa : 

CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucjonizm (biologia) , Głos , Mowa , Struny głosowe , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612  

Nowości:  2022-10 

 

 

„Głos i jego moc” to bestsellerowa książka znanego pisarza „New York Timesa”, po raz pierwszy kompleksowo 

traktująca o najskuteczniejszym środku komunikacji, jakim obdarzyła nas natura. Głos to nasza unikalna, dźwię-

kowa wizytówka, a mowa jest najbardziej złożoną i skomplikowaną czynnością, jaką człowiek może wykonać. 

Colapinto prezentuje ten rozległy temat w sposób ciekawy, anegdotyczny, dowcipny i skłaniający do refleksji, nie 

tylko czyniąc z książki lekturę wartościową języko- czy kulturoznawczo, ale też zabierając Czytelnika w podróż 

przez dzieje ludzkości, aż do współczesnych wydarzeń związanych z osłabieniem demokracji i dominacją dykta-

tur.   

 

 

55. GOPR : na każde wezwanie / Wojciech Fusek, Jerzy Porębski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) , 

Ratownictwo górskie , Turystyka górska , Wypadki w górach , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2022-10 

 

 

Góry zajmują ułamek powierzchni Polski, ale co roku odwiedzają je miliony urlopowiczów, turystów i sporto-

wców. Nad ich bezpieczeństwem od 70 lat czuwa garstka ratowników. Ludzie w czerwonych polarach, z radio-

stacjami przy paskach budzą zaciekawienie, sympatię i podziw. Gdy pogoda lub noc zganiają turystów do 

schronisk albo w doliny, oni ruszają do góry po tych, którym nie udało się zejść. Świetni narciarze, wspinacze, 

mistrzowie jazdy śnieżnym skuterem i quadem, ale też medycy, piloci, przewodnicy. Czy wiemy o nich wszystko? 

Jak są zorganizowani? Jak wygląda praca w Bieszczadach, a jak w Sudetach? Jak zostać ratownikiem i czy pies 

ma czego szukać w GOPR? Kto nigdy nie powinien zgłaszać się do służby? Oprócz mrożących krew w żyłach 

opisów akcji Wojciech Fusek i Jerzy Porębski dają czytelnikom poczucie obcowania z ratowniczą bracią twarzą  

w twarz. GOPR. Na każde wezwanie to książka, która ukazuje się na rynku w jubileuszowym, 70 roku istnienia 

GOPRu i pokazuje fascynującą historię tej organizacji przez pryzmat osobistych doświadczeń ratowników                    

i spektakularnych, czasem mniej znanych akcji  ratunkowych  w  wielu  polskich  górach.  Autorzy  Wojtek  Fusek 
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i Jerzy Porębski ubarwili opowieść wieloma anegdotami, które osadzili na tle historycznym. Książkę powinien 

przeczytać każdy, kto chodzi w góry, by wiedzieć, jak dbać i swoje bezpieczeństwo, popełniać mniej błędów,                 

a ratowników spotykać tylko pod dachem schroniska. Ci, którzy wolą podziwiać góry z daleka znajdą tu rzetelną 

porcję faktów i wciągających opowieści, wykraczających daleko ponad 1000 m n.p.m.   

 

 

 56. Historia, której nie było / Agnieszka Jankowiak-Maik.- Wydanie 1., dodruk.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Ta książka całkowicie odmieni twoje spojrzenie na dzieje Polski! Historia, jaką znasz z podręczników, w dużej 

części składa się z uproszczeń, manipulacji, przemilczanych faktów, a czasem nawet zwykłych kłamstw. Prawda 

jest taka, że bitwy pod Psim Polem nie było, Kazimierz Wielki nie umarł bezpotomnie, do chrztu nie przekonała 

Mieszka jego żona Dobrawa, a w roku 1920 Polacy nie zwyciężyli dzięki „cudowi nad Wisłą”, tylko dzięki 

znakomitym działaniom naszego wywiadu. Zaskoczeni? A to dopiero początek. Agnieszka Jankowiak-Maik 

(znana w internecie jako Babka od histy) w lekki sposób pisze o niezwykłych meandrach polskiej historii: ukazuje 

jej drugie dno, przypomina zapomniane postacie i odkrywa przemilczane wydarzenia. Do tego bezpardonowo 

obnaża najgłupsze elementy polityki historycznej, która – zniekształcając rzeczywistość – do dziś realizowana jest 

w szkołach. Jeśli chcesz poznać prawdziwe dzieje naszego kraju i oczyścić umysł ze złogów propagandy, po 

prostu otwórz tę książkę i zacznij czytać.  

 

 

 57. Indywidualny program MBA : rozwiń praktyczne umiejętności biznesowe / Josh 

Kaufman ; przekład Michał Lipa.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

(Biznes) 

(Zarządzanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse , Marketing , Rozwój osobisty , Sprzedaż , Umysł , 

Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-10 

 

Aby nauczyć się prowadzenia firmy albo pozyskać nowe kompetencje zawodowe, nie trzeba kończyć specjalisty-

cznych studiów biznesowych. Zdecydowana większość współczesnych ludzi biznesu opiera się w swojej 

działalności jedynie na zdrowym rozsądku, prostej arytmetyce i znajomości kilku ważnych zasad. Josh Kaufman 

za główny cel postawił sobie pokazanie w jasny i zrozumiały sposób tych najważniejszych pojęć ze świata biznesu 

w możliwie jak najmniej czasochłonny sposób. Jego książka Indywidualny program MBA to kompleksowy                     

i przejrzysty przegląd wszystkich ważnych tematów biznesowych - takich jak przedsiębiorczość, rozwój produktu, 

marketing, sprzedaż, negocjacje, księgowość, finanse, produktywność, komunikacja, przywództwo, projektowanie 

systemów, analiza i zarządzanie operacyjne - a wszystko to zawarte w jednym tomie. Znajdziesz w niej 271 

prostych pojęć, nowoczesne koncepcje i konkretne narzędzia, dzięki którym nauczysz się myśleć o biznesie                 

w nowy, przydatny sposób.   
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 58. Jak wygrywać każdy spór : negocjacje w życiu codziennym / Anna Walewicz-

Kuc.- Wydanie 2.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Konflikt interpersonalny , 

Negocjacje , Perswazja , Rozwiązywanie konfliktów , Życie codzienne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2022-10 

 

 

Różnice zdań - w pracy, w domu, w życiu publicznym i prywatnym - są czymś najzupełniej normalnym. Mamy 

różne temperamenty, odmienne spojrzenia na świat, inne zdania na poszczególne tematy. A jednak żyjemy razem, 

w rodzinach, w firmach, w grupach towarzyskich i grupach interesów. Musimy być w stanie się ze sobą porozu-

mieć, co nie znaczy, że mamy we wszystkim ustępować! Na pewno nie bez podjęcia starań, by przekonać roz-

mówców do swoich racji. Szczególnie jeśli są one... cóż, po prostu słuszne. Z umiejętnością prowadzenia 

skutecznych negocjacji można się oczywiście urodzić. Są pewnie na świecie ludzie, którzy posiadają taki dar. 

Można ich podziwiać, troszkę im zazdrościć i samemu się tego nauczyć. Jak? Na początek trzeba ustalić swoje 

słabe strony w dyskusji. Potem stopniowo, ćwiczenie po ćwiczeniu, wzmacniać mocne strony, a te słabsze wyci-

szać. Aż dojdzie się do takiego poziomu, w którym nikt nie będzie w stanie oprzeć się naszym - oczywiście słusz-

nym! - racjom.   

 

 

 59. Jak zaprogramować robota : zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu 

autonomicznych robotów / Danny Staple ; przekład Anna Mizerska.- Gliwice : 

Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyka , Programowanie (informatyka) , Python (język 

programowania) , Raspberry Pi , Roboty i manipulatory , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-007 

Nowości:  2022-10 

 

Ta książka stanowi przystępne wprowadzenie do świata projektantów i budowniczych robotów. Dzięki niej 

dowiesz się, jak wybrać potrzebne podzespoły, jak je ze sobą połączyć i jak wykorzystywać poszczególne 

urządzenia wejścia i wyjścia. Posłużysz się w tym celu płytką Raspberry Pi i kompatybilnymi z nią podzespołami. 

Następnie napiszesz w Pythonie kod, dzięki któremu wzbogacisz swojego robota o sztuczną inteligencję i połczysz 

się z nim przez Wi-Fi za pomocą smartfonu. Zdobędziesz również wiedzę, w jaki sposób realizować bardziej 

złożone projekty z zakresu robotyki, a także przygotujesz się, aby zwizualizować, zaprojektować, zbudować                    

i zaprogramować robota według własnego pomysłu.   

 

 

 60. Jak zmienić swój charakter : pozbądź się ograniczających przekonań i 

wymodeluj swoją osobowość / Benjamin Hardy ; przekład Joanna Sugiero.- Gliwice 

: Sensus - Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przekonania , Rozwój osobowości , Wybory życiowe , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 
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Możliwość dokonywania wyborów to jeden z podstawowych aspektów człowieczeństwa. Kontrolowanie włas-

nego życia nie jest jednak łatwe. Na podejmowane decyzje mogą wpływać różne ograniczenia: przeszłość, 

środowisko kulturowe i społeczne, a także przekonanie, że osobowość jest wrodzona, stała i że jest się od niej 

zależnym. Ten pogląd wydaje się wygodny, gdyż ponoszenie odpowiedzialności za własne decyzje bywa 

przerażające. Tyle że bez tego nie można być wolnym człowiekiem. W tej książce znajdziesz naukowe dowody na 

to, że przekonanie o wrodzonej i niezmiennej osobowości jest szkodliwym mitem. W rzeczywistości każdy może 

kształtować swoją osobowość, aby stać się takim człowiekiem, jakim chce być. I właśnie tutaj znajdziesz spraw-

dzone, skuteczne strategie aktywnego dokonywania świadomych wyborów i wprowadzania do swojego życia 

zmian, które świadomie uznasz za potrzebne. Dowiesz się też, jak działają szkodliwe schematy i wzorce, a także 

jakimi metodami można się ich pozbyć. Zawarte w tym przewodniku metody są praktyczne, oparte na wynikach 

badań naukowych i proste do wdrożenia. Sprawią, że nauczysz się kreować samego siebie - i tylko od Ciebie 

zależy, kim się staniesz i jakie wspaniałe cele osiągniesz! Dzięki książce: przekonasz się, że możesz samodzielnie 

decydować o swoim życiu, uwolnisz się od wpływu przeszłości na swoją emocjonalność, nabierzesz pewności 

siebie i odnajdziesz sens życia, łatwiej wygrasz z uzależnieniami i ograniczającymi wzorcami zachowania, 

odmienisz swoje otoczenie tak, aby wspierało Cię w Twoich zamierzeniach.   

 

 

 61. Jakość usług medycznych : instrumenty i modele / Małgorzata Z. Wiśniewska.- 

Wydanie 3. uaktualnione i zmienione.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość usług , Służba zdrowia , Zarządzanie jakością , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2022-10 

 

 

1. JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH: 1.1. Pojęcie i istota jakości, 1.2. Istota usług medycznych, 1.3. Jakość 

usług medycznych i jej składowe, 1.4. Bezpieczeństwo pacjenta ; 2. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE JAKOŚĆ 

USŁUG MEDYCZNYCH: 2.1. Wybrane koncepcje i ich zastosowanie, 2.2. Przegląd narzędzi i metod zarzą-

dzania jakością, 2.3. Metody HFMEA oraz MedCARVER+Shock, 2.4. Specyficzne metody oceny jakości usług 

medycznych ; 3. MODELE DOSKONAŁOŚCI WSPIERAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH: 3.1. Poję- 

cie doskonałości, organizacji doskonałej i modeli doskonałości, 3.2. Modele doskonałości i ich zastosowanie                 

w usługach medycznych, 3.3. Dobre praktyki i benchmarking w doskonaleniu jakości usług medycznych, 3.4. 

Samoocena i jej rola w kształtowaniu doskonałości placówek medycznych. 

 

 

 62. Jakość życia : na co masz wpływ / redakcja naukowa: Maria Pietrzak, Joanna 

Kostecka, Monika Czerwonka, Grzegorz Grochowski.- Wydanie 1. (dodruk).- 

Warszawa : CeDeWu , 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioróżnorodność , Dobrostan psychiczny , Jakość życia , 

Rozwój zrównoważony , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.7  

Nowości:  2022-10 

 

Publikacja przygotowana przez 15 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami: biogeronto-

logią, ekonomią, fizjoterapią, genetyką, ginekologią, ochroną środowiska, optometrią, psychologią, rolnictwem                

i ogrodnictwem, sztukami pięknymi, talentologią, techniką świetlną, zarządzaniem. Autorzy w sposób syntetyczny 
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i zrozumiały przedstawiają Czytelnikowi zdobycze współczesnej nauki odnoszące się do jakości życia, skupiając 

się na tych aspektach, które pozostają w zasięgu oddziaływania każdego człowieka.  

 

 

 63. Kalabria i Bazylikata / [autorzy przewodnika Beata Pomykalska, Paweł 

Pomykalski].- Gliwice : Bezdroża - Wydawnictwo Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kalabria (Włochy ; region) , Basilicata (Włochy ; region 

administracyjny) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2022-10 

 

Kalabria i Bazylikata to na turystycznej mapie Italii niemal terra incognita. Koniec włoskiego buta to region trochę 

zapomniany, stosunkowo słabo rozwinięty i w charakterze nieco "bałkański". Realia te można potraktować jednak 

także jako atut - tutejsze zabytki są może mniej znane, ale równie piękne, góry puste i dzikie, a plaże mniej zatło-

czone. Życie toczy się znacznie wolniej niż w Rzymie czy Neapolu, a słońce praży tak samo mocno. Zapraszamy 

do odkrycia Kalabrii i Bazylikaty! Plaże dwóch mórz. Miasteczka na skałach. Tajemnicze zamki. Labirynt mater-

skich Sassi. Dzikie góry interioru. Feeria smaków na talerzu.   

 

 

 64. Kat polskich dzieci : opowieść o Eugenii Pol / Błażej Torański.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pol, Eugenia (1923-2003) , Obóz na Przemysłowej w Łodzi 

(niemiecki obóz izolacyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , Martyrologia 

, Przestępcy wojenni , Ściganie zbrodniarzy wojennych , Łódź (woj. łódzkie) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2022-10 

 

Pierwsza biografia zbrodniarki wojennej z obozu dla dzieci, która w PRL-u pracowała w żłobku. Nikt na tej sali 

nie jadł żywych myszy i wesz, a ja jadłam w obozie. Na apelu zapytano nas, kto czuje głód, i nas wystąpiło 

czworo. Dano nam żywe myszy i wpychano w usta- zeznawała Maria Gapińska, w obozie Pawłowska. Maria 

Delebis-Jakólska zapamiętała: Kiedyś wylałam farbę i za to Pol mnie skatowała. Pod budynkiem była piwnica                 

i tam zrobiono karcer. Jak mnie zamknięto, to szczury mi nogi obgryzły. Jan Prusinowski zeznawał pod przysięgą: 

Polecił mi zebrać kał do miski, w której przyniesiono mi jedzenie, i siłą podniósł mi ją do ust. Pol uderzyła mnie               

z tyłu głowy tak, że twarz wpadła mi do miski, a kał do ust. Pilnowali, żebym zjadł, co wydaliłem. Eugenia Pol 

ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. Jak to możliwe, że stała się jedną z najokrutniejszych strażniczek                 

z obozu dla dzieci i młodzieży na Przemysłowej? A po wojnie przez kilkanaście lat pracowała jako intendentka               

w żłobku? Do końca życia nie przyznała się do zarzucanych jej zbrodni. Proces był poszlakowy. Do dziś budzi 

wątpliwości. Śledztwo biograficzne szukające prawdy o kacie, który zabijał polskie dzieci na raty.  
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 65. Każda historia miłosna jest historią o duchach : życie Davida Fostera Wallace'a / 

D. T. Max ; przełożyła Jolanta Kozak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wallace, David Foster (1962-2008) , Literatura amerykańska , 

Pisarze amerykańscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(73)(091) 

Nowości:  2022-10 

 

Odkąd zmarł przedwcześnie śmiercią samobójczą w 2008 roku, w wieku zaledwie czterdziestu sześciu lat, David 

Foster Wallace stał się kimś więcej niż przedstawicielem swojego literackiego pokolenia – został symbolem 

szczerości i uczciwości w nieautentycznych czasach, postacią, której sława i wpływ rozprzestrzeniają się z każ-

dym kolejnym dniem. W tej biografii, od której trudno się oderwać, D.T. Max odtwarza pełną udręki, lecz często 

triumfalną batalię Wallace’a o sukces literacki, naznaczoną zmaganiami z depresją i uzależnieniem – walkę, której 

arcydzielnym wynikiem jest powieść Niewyczerpany żart. Pisana we współpracy z rodziną i przyjaciółmi 

Wallace’a, biografia tego niezwykłego autora została napisana na podstawie setek stron niepublikowanych listów, 

rękopisów i dzienników pisarza i ukazuje w rewelacyjny, poruszający i hipnotyzujący sposób unikatowy związek 

życia Wallace’a z jego twórczością.   

 

 

 66. Kierunek dojrzałość / William Stixrud i Ned Johnson ; tłumaczenie Agnieszka 

Jarosz.- Warszawa : CeDeWu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Motywacja wewnętrzna , Mózg , Nastolatki , 

Radzenie sobie ze stresem , Samokontrola , Stres szkolny , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

Nowości:  2022-10 

 

Książka "Kierunek dojrzałość..." oferuje połączenie najnowszych odkryć nauki o mózgu, terapii behawioralnej                

i studiów przypadku powstałych na podstawie badań tysięcy dzieci i nastolatków, którym Bill i Ned pomogli na 

przestrzeni lat, by pomóc ci nakierować swoje dziecko na prawdziwą drogę do sukcesu. Jako rodzice możemy 

towarzyszyć naszym dzieciom tylko do tego momentu. Na pewnym etapie będą one musiały przejąć stery i obrać 

wytyczony przez siebie kurs. Jednak, nim ta chwila nadejdzie, możemy zrobić bardzo wiele, by przygotować je na 

to, aby mogły przebyć obraną przez siebie drogę odporne na przeciwności losu i obdarzone wyobraźnią. Na ten 

problem Bill Stixrud i Ned Johnson zwrócili uwagę wiele lat temu: nawet dzieci osiągające wysokie wyniki 

zgłaszały się do nich z powodu ostrego stresu i braku motywacji. Wiele z nich uskarżało się na brak kontroli nad 

własnym życiem. Niektóre wpadały w kłopoty w liceum, inne dostawały się do college'u, po czym załamywały 

się. Bill jest neuropsychologiem klinicznym, który pracuje z dziećmi zmagającymi się z lękiem i problemami                  

z nauką. Ned jest trenerem motywacyjnym zajmującym się elitarnym tutoringiem. Razem odkryli, że najlepszym 

antidotum na stres jest podarowanie dzieciom większego poczucia kontroli nad własnym życiem. To jednak nie 

oznacza zupełnego wyzbycia się władzy rodzicielskiej. Autorzy tej przełomowej książki zdradzają, w jaki sposób 

możemy czynnie pomóc swoim dzieciom wyrzeźbić mózg, który będzie odporny i gotowy na nowe wyzwania.   
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 67. Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników / Anna 

Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk.- Wydanie 2.- Warszawa : CeDeWu, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura organizacyjna , Motywacja pracy , System wartości , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-005.7 

Nowości:  2022-10  

 

1. KLIMAT ORGANIZACYJNY POCHODNĄ KULTURY ORGANIZACYJNEJ: 1.1. Klimat organizacyjny – 

próba egzemplifikacji pojęcia, 1.2. Typy klimatu organizacyjnego, 1.3. Klimat organizacyjny a kultura organi-

zacyjna - w gąszczu wzajemnych zależności ; 2. RÓŻNORODNOŚĆ ELEMENTÓW KLIMATU ORGANIZA-

CYJNEGO I ICH CHARAKTERYSTYKA: 2.1. Elementy klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu 

literatury zagranicznej, 2.2. Elementy klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu literatury polskiej, 2.3. 

Identyfikacja i analiza relacji występujących między elementami klimatu organizacyjnego ; 3. KLIMAT 

ORGANIZACYJNY CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM POZIOM EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ: 

3.1. Efektywność organizacyjna - wieloznaczność kategorii badawczej, 3.2. Elementy klimatu organizacyjnego 

wpływające na poziom efektywności organizacyjnej, 3.3. Reduktory siły oddziaływania proefektywnościowych 

składników klimatu organizacyjnego ; 4. KLIMAT ORGANIZACYJNY CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM 

POZIOM MOTYWACJI LUDZI DO PRACY: 4.1. Zrozumieć istotę motywacji pracowniczej, 4.2. Motywacja                 

a budowa poczucia szczęścia, 4.3. Motywowanie w świecie VUCA, 4.4. Menedżer kluczową postacią w procesie 

kreacji motywującego klimatu organizacyjnego. 

 

 

 68. Kobiety w nauce : próba wyjścia poza stereotyp / Aldona Małgorzata Dereń, Jan 

Skonieczny.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kobieta , Pracownicy naukowi , Stereotyp , 

Uprzedzenia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-10 

 

 

1. KOBIETY WIEDZY - PRZEŁAMYWANIE MITÓW, STEREOTYPÓW, SCHEMATÓW: 1.1. Mity, stereo-

typy i schematy myślenia o kobietach, 1.2. Uzdrowicielki, zielarki - kobiety prekursorki wiedzy, 1.2. Emancypacja 

edukacyjna i naukowa kobiet ; 2. O KOBIETACH PRACUJĄCYCH NAUKOWO - POKONYWANIE MITÓW, 

STEREOTYPÓW I SCHEMATÓW: 2.1. Od alchemii do pracy naukowej, 2.2. Kobieta w nauce - kłopotliwy 

partner, 2.3. Kobiety naukowczynie - jak kobiety zmieniały świat nauki ; 3. WSPÓŁCZESNY ŚWIAT NAUKO-

WCZYŃ - STAŁE POKONYWANIE MITÓW I UPRZEDZEŃ ORAZ PRZYJĘTYCH SCHEMATÓW: 3.1. Jaka 

jest pozycja kobiet w nauce?, 3.2. Kariery naukowe kobiet w ujęciu statystyk i badań. 
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 69. Konflikty w rodzinie / Katarzyna Dworaczyk ; [redakcja merytoryczna Alicja 

Szwinta-Dyrda ; ilustracje Aleksandra Szwajda].- Szczecin : Natuli dzieci są ważne, 

2022. 

(Seria Rodzicielska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Konflikt interpersonalny , Psychologia rodziny , 

Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1  

Nowości:  2022-10 

 

Dzieci kłócące się o zabawkę, rodzice kłócący się o dzieci, nieporozumienia z sąsiadem, babcią, szefem. Konflikty 

stanowią nieodłączną część naszego rodzinnego życia! Próby ich wyeliminowania to utopia, szkoda na to czasu. 

Zamiast unikać konfliktów lub w nich tkwić, wraz z dziećmi nauczmy się je rozwiązywać. "Konflikty w rodzinie" 

to zbiór praktycznych narzędzi do rozwiązywania sporów, efektywnej komunikacji w rodzinie, związku czy 

szkole. Autorka z humorem pokazuje, jak: zauważyć konflikt jeszcze przed wejściem w niego, towarzyszyć 

dziecku, partnerowi, drugiemu człowiekowi w sytuacji konfliktowej, zarządzać dynamiką konfliktu, rozdzielać 

zwaśnione strony, budować szacunek do drugiej strony konfliktu. Książkę wypełniają dialogi brzmiące niczym 

wyjęte z naszych codziennych rozmów z dziećmi. Na ich bazie autorka pokazuje swoją metodę, która zmienia 

dotychczasowe spojrzenie na konflikt. Energię, którą przeznaczamy na szukanie winnych, lepiej bowiem wyko-

rzystać do sprawczego szukania rozwiązań. I to jest początek zmiany społecznej.   

 

 

 70. Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć 

troszczyć się o siebie / Melody Beattie ; przełożył Andrzej Jankowski.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2003. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Relacje międzyludzkie , 

Samowychowanie , Wolność , Współuzależnienie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-10 

 

 

[Ze "Wstępu"]: Nie jest to książka o tym, jak pomóc bliskiej ci osobie, uzależnionej od alkoholu czy mającej 

problemy z piciem [...]. Ta książka traktuje o twoim najważniejszym i prawdopodobnie najbardziej przez ciebie 

lekceważonym obowiązku, a mianowicie o zajęciu się własną osobą. Jest to książka o tym, co masz robić, aby 

zacząć czuć się lepiej. 

 

 

 71. Koniec żartu można się śmiać : jak poczucie humoru może ci pomóc w życiu / 

Jennifer Aaker & Naomi Bagdonas ; przekład Magda Witkowska.- Warszawa : 

Laurum - MT Biznes, 2022. 

(Psychologia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Śmiech , Zachowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-10 
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Z poczuciem humoru nie trzeba się urodzić! Poczucia humoru można się nauczyć! I naprawdę warto to zrobić!  

Śmiech ma potężną moc. Niezliczone badania dowodzą, że osoby z radosnym usposobieniem o wiele łatwiej 

osiągają swoje życiowe cele niż ponuracy. Jeśli lubisz się śmiać, potrafisz rozbawić innych - masz nie tylko                 

o wiele większe szanse na stworzenie udanego związku czy błyskotliwą karierę, ale też o wiele lepiej radzisz sobie 

zarówno z szarą codziennością, jak i z sytuacjami kryzysowymi. Osoby z dużym poczuciem humoru czasami są 

jeszcze odbierane jako te, które narażają swój autorytet. Absolutnie niesłusznie. Warsztaty autorek tej książki, 

uczące bardziej swobodnego podejścia do codzienności, cieszą się olbrzymią popularnością wśród kadry zarzą-

dzającej. Umiejętność zażartowania w odpowiednim momencie to jedna z kluczowych kompetencji miękkich - 

równie istotna jak charyzma, kreatywność czy zdolności motywacyjne. Autorki omawiają zagadnienie humoru od 

bardzo praktycznej strony. Zastanawiają się, dlaczego tak bardzo różne rzeczy nas śmieszą oraz jak szukać                      

i wykorzystywać w codziennym życiu elementy komiczne. Podpowiadają, jak zażartować, żeby zrobić dobre 

pierwsze wrażenie, przekazać trudne informacje, ale też wycofać się z już popełnionego faux pas.  

 

 

 72. Konkurencyjność banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości 

elektronicznej : teorie, modele i wyniki empiryczne / Tomasz Siudek.- Warszawa : 

CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Bankowość elektroniczna , Konkurencyjność , 

Polska , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-336.71  

Nowości:  2022-10 

 

1. Zagadnienia metodyczne ; 2. Teoretyczne podstawy konkurencyjności ; 3. Konkurencyjność banków jako 

przedsiębiorstw finansowych ; 4. Bankowość elektroniczna jako konkurencyjny kanał dystrybucji produktów                  

i usług bankowych ; 5. Produkty i usługi jako instrumenty konkurowania banków ; 6. Konkurencyjność ex post 

banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej - podejście popytowe ; 7. Efektywność 

technologii IT bankowości elektronicznej jako jeden z wyznaczników konkurencyjności banków w Polsce ; 8. 

Konkurencyjność ex post banków w Polsce - podejście podażowe ; 9. Konkurencyjność ex ante badanych banków 

w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej ; Ograniczenia badań własnych i kierunki 

przyszłych badań ; Podsumowanie i wnioski ; Aneks. 

 

 

 73. Kontrola zarządcza : metody, techniki, koncepcje / Zbysław Dobrowolski.- Stan 

prawny na 1 kwietnia 2022 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Administracja publiczna , Finanse publiczne , Kontrola 

zarządcza , Polska , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2022-10 

 

 

1. POJĘCIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ; 2. ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT KONTROLI ZARZĄD-

CZEJ; 3. KONTROLA ZARZĄDCZA A DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 4. STANDARDY KO-

NTROLI ZARZĄDCZEJ; 5. METODY I TECHNIKI ORGANIZATORSKIE W ROZWIĄZYWANIU PRO-

BLEMÓW ZARZĄDZANIA; 6. MODELE W ZARZĄDZANIU ; 7. METODY POZYSKIWANIA INFORMA-

CJI W KONTROLI ZARZĄDCZEJ; 8. METODYKA BADAŃ. 
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 74. Kraków / [autor przewodnika Krzysztof Bzowski].- Gliwice : Bezdroża - Helion, 

copyright 2021. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kraków (woj. małopolskie) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Kraków 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Atrakcje Krakowa ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Na miejscu, Informacje A-Z ; Informacje krajoz-

nawcze: Krajoznawcze ABC, Sztuka i kultura ; Wawel ; Stare Miasto ; Kazimierz ; Podgórze ; Nowa Huta ; W in-

nych dzielnicach Krakowa ; Okolice Krakowa. 

 

 

 75. Kreatywność w biznesie : czego możemy się nauczyć od artystów? / Lechosław 

Garbarski.- Warszawa : Poltext, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kreatywność , Myślenie twórcze , Monografia 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Książka powstała dzięki rozmowom z 26 wybitnymi przedstawicielami sztuki i nauki. Jej lektura pomoże uwolnić 

kreatywność w pracy zawodowej i życiu osobistym. Potencjał kreatywności drzemie bowiem w każdym z nas,                  

a dzięki poznaniu tajemnic warsztatu artystów i twórców, inspiracji ich sugestiami, wsłuchaniu się w ich zalecenia 

i przestrogi możliwe będzie przełamanie bariery obaw, wahań i niepewności. Zawsze warto wsłuchiwać się w to, 

co mają do powiedzenia ci, którzy osiągnęli sukces tworząc wspaniałe filmy, sztuki teatralne, obrazy, rzeźby, 

grafiki, fotografie czy utwory muzyczne doceniane przez szerokie grono odbiorców. W działaniach artystów                  

i twórców można odnaleźć powtarzalne mechanizmy i sposoby postępowania, które pozwalają lepiej zrozumieć 

fenomen kreatywności i mogą stanowić inspiracje dla osób związanych z biznesem.  

 

 

76. Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022 / Andrzej Piasecki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys , Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , 

Zmiana społeczna , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-94(438).084 

Nowości:  2022-10 

 

 

1990 Transformacja: protesty i przyspieszone wybory ; 1992 Lustracja i destabilizacja ; 1995 Dramatyczny finał 

prezydentury Wałęsy ; 1997 Powódź tysiąclecia ; 1999 Blokady rolnicze ; 2003 Skutki afery Rywina ; 2008–2009 

Kryzys finansowy ; 2010 Katastrofa smoleńska ; 2016 Okupacja sali sejmu ; 2020–2022 Niepokoje w czasach 

pandemii. 
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 77. Księga testów z zakresu rachunkowości z elementami podatków / Piotr 

Szczypa.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo bilansowe , Prawo podatkowe , Rachunkowość , 

Polska , Sprawdziany i testy 

Sygnatura:  WG-657  

Nowości:  2022-10 

 

 

Jeśli chcesz skutecznie powtórzyć materiał z zakresu rachunkowości - niezależnie od tego, czy jesteś uczniem 

technikum ekonomicznego, studentem, słuchaczem studiów podyplomowych, szkoleń, kursów − a może po prostu 

chcesz sprawdzić, czego już się nauczyłeś (co zapamiętałeś), to „Księga testów z zakresu rachunkowości z ele-

mentami podatków" jest właśnie dla Ciebie. Jest to także skuteczna pomoc dydaktyczna, stanowiąca uzupełnienie 

procesu edukacyjnego dla nauczyciela. W książce umieszczono aż 500 autorskich, różnorodnych zadań testowych, 

do których zostały podane odpowiedzi. Zadania testowe zostały podzielone na dwie części: • zadania testowe                  

z wybranych obszarów tematycznych - tu masz do rozwiązania 345 zadań testowych typu pytania z czterema 

odpowiedziami, z których jedna jest prawidłowa; • zadania testowe kompleksowe, obejmujące zakresem różne 

zagadnienia rachunkowości - tu znajdziesz 155 zadań testowych o zróżnicowanych typach, np. testy otwarte z luką 

na uzupełnienie lub korektę; testy zamknięte jednokrotnego wyboru (typu TAK/NIE) i wielokrotnego wyboru                

(z jedną lub kilkoma odpowiedziami prawidłowymi, a nawet z nieprawidłową odpowiedzią); dodatkowo umie-

szczono testy zamknięte na dobieranie (klasyfikowanie i przyporządkowanie).  

 

 

 78. La gaya scienza czyli Nauka radująca duszę / Fryderyk Nietzsche ; przekład z 

języka niemieckiego Jerzy Korpanty ; [Pieśni Księcia Infanasa przełożył Marian Leon 

Kalinowski].- Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2022. 

(Meandry Kultury) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Religia , Śmierć Boga , Wieczny powrót (filozofia) , 

Wola (filozofia) , Aforyzmy , Esej , Wiersze 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2022-10 

 

Fryderyk Nietzsche (1844-1900) uznawany jest za jednego z najważniejszych niemieckich filozofów, a był także 

poetą i filologiem. Jego poglądy znacząco wpłynęły na całe późniejsze myślenie o kulturze, cywilizacji, 

człowieku, religii. Nietzsche głosił upadek cywilizacji zachodniej, opartej na myśli greckiej, sokratejskiej, a zatem 

z gruntu apollińskiej (połączonej dodatkowo z chrześcijańską etyką). Tej postawie przeciwstawiał postawę 

dionizyjską, witalną (połączoną dodatkowo z pojęciami woli mocy i pojęciem nadczłowieka. Jak pisze R.J. 

Hollingdale W La gaya scienza Nietzsche kontynuuje eksperymenty prowadzone w poprzednich książkach, ale są 

już niej obecne, w postaci zalążkowej, jego najdojrzalsze teorie – teoria woli mocy, śmierci Boga, nadczłowieka            

i wiecznego nawrotu. Ponadto autor nie pozwala ani na chwilę zapomnieć, że zasadniczą przesłanką wszystkich 

tych eksperymentów jest zniknięcie świata metafizycznego. Obecna edycja to wreszcie nowy przekład, po raz 

pierwszy w Polsce będziecie mogli zapoznać się z myślą Nietzschego, nie poprzez pryzmat młodopolskich (jak 

wcześniejsze przekłady) uniesień, lecz w przekładzie oddającym i treść i ducha Nietzschego. Jak pisze tłumacz, 

Jerzy Korpanty, ten przekład to powrót do właściwego, wybranego przez Nietzschego tytułu dzieła, powrót do 

oryginalnej specyficznej interpunkcji autora, merytoryczne przypisy ułatwiające lekturę, w znaczących przypad-

kach pozostawianie w nawiasach niemieckich słów oryginału, co pozwala czytelnikowi rozpoznawać gry słowne, 

w których lubował się Nietzsche. A dodajmy jeszcze za R. Safranskim: Księga ta, którą ukończył na wiosnę 1882 

roku, miała opisać krajobraz życia i poznania pod wpływem  światła,  które  Nietzsche  ujrzał  latem  1881  w  Sils 
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Maria. Napisał ją z wielkim polotem, kiedy tygodniami wolny był od dokuczliwych i przygnę-biających cierpień 

ciała, szkicował jej plan podczas słonecznych wędrówek w okolicach Genui, wyznając w niej miłość do 

różnokształtnego wybrzeża, skał, usłanych willami i altanami wzgórz, widoków na morze. Ta sceneria, w której 

znajduje udane życie, jest w tej książce wszędzie obecna. Ostrym i łagodnym, grubiańskim i wyrafinowanym, 

budzącym zaufanie i dziwacznym, brudnym i czystym, głupcem i mędrcem w jednej osobie: tym wszystkim 

jestem i chcę być, zarówno gołębicą, wężem, jak i świnią!  

 

 

 79. Las zbliża się powoli : kto po wojnie mordował w Dębrzynie / Rafał Hetman.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Pamięć zbiorowa , Polacy , Powroty , Postawy , 

Robotnicy przymusowi , Rozbój , Sąsiedztwo (socjologia) , Społeczności lokalne , 

Zabójstwo , Dębrzyna (las) , Przeworsk (woj. podkarpackie ; okolice) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2022-10 

 

Tuż po wojnie w niewielkim lesie Dębrzyna koło Przeworska grupa mężczyzn rabowała i mordowała ludzi 

wracających z robót w III Rzeszy. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli, kim byli sprawcy, ale milczeli na temat 

dokonanych zbrodni. Rafał Hetman, skupiając się na losach pokoleń dwóch polskich rodzin, opowiada splątaną 

niczym system leśnych korzeni historię, w której rzeczywistość przeplata się z mitem, pamięć kroczy pod rękę                

z zapomnieniem, a reporter staje się częścią historii, którą opisuje. Próbując odpowiedzieć na pytanie, kto 

mordował w Dębrzynie, Hetman drobiazgowo rekonstruuje pełny chaosu i lęku czas tuż po wkroczeniu Armii 

Czerwonej do Polski, a śledząc ponad sto lat historii niewielkiego lasu, zastanawia się nad istotą procesów, które 

składają się na naszą zbiorową (nie)pamięć.   

 

 

 80. Lean dla bystrzaków / Natalie J. Sayer, Bruce Williams ; przedmowa Roberta 

Millera ; przekład Olga Kwiecień.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

(Dla Bystrzaków) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szczupłe zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2022-10 

 

 

Lean jest nowoczesną metodą pozwalającą przedsiębiorstwom intensywnie działać na rynku, rozwijać się i osiągać 

zyski. Firmy lean wymagają mniejszego wysiłku od pracowników, zużywają mniej materiału i energii do 

wytworzenia produktów lub usług, potrzebują mniej czasu i przestrzeni do ich opracowania oraz wyprodukowania. 

Potrafią lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, którym oferują produkty i usługi wysokiej jakości wytworzone 

w możliwie najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób. Ten praktyczny przewodnik pokaże Ci, jak zastosować 

sprawdzone techniki lean, aby wyeliminować straty i zmaksymalizować skuteczność Twoich zasobów. W książce: 

typowe narzędzia, zasady i praktyki lean, sposoby prowadzenia organizacji lean i zarządzania taką firmą, instru-

kcje mapowania strumienia wartości, pięć rzeczywistych przykładów zastosowania lean w różnych organizacjach, 

metody stosowania lean w różnych branżach.   
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 81. Liczby nie kłamią : 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie / Vaclav Smil ; 

przekład Michał Strąkow.- Kraków : Insignis Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Degradacja środowiska , Energetyka , 

Konsumpcja (ekonomia) , Postęp techniczny , Społeczeństwo , Transport , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2022-10 

 

Czy podróżowanie samolotem jest bezpieczne? Ile ważą wszystkie krowy na świecie? Co sprawia, że ludzie czują 

się szczęśliwi? Liczby nie kłamią to książka o mieszkańcach Ziemi, o pożywieniu i paliwach, które dostarczają im 

energii, o transporcie i wynalazkach współczesnego świata, a także o tym, jak to wszystko wpływa na naszą 

planetę. Profesor Vaclav Smil zabiera czytelników na pasjonującą wyprawę, której celem jest odkrywanie faktów. 

Podsuwając nam zaskakujące dane statystyczne i prezentując pouczające infografiki, zachęca do otrząśnięcia się           

z intelektualnego lenistwa. Z tej pełnej fascynujących informacji i frapujących przykładów książki dowiemy się 

między innymi, ilu ludzi potrzebnych było do zbudowania piramidy Cheopsa, dlaczego szczepionki nie tylko 

ratują życie, ale są także opłacalną inwestycją, i czemu samochody elektryczne nie są (jeszcze) tak dobrym 

rozwiązaniem, jak nam się wydaje. Smil błyskotliwie łączy wiedzę naukową i historyczną ze zdrowym rozsą-

dkiem, poruszając niezwykle szerokie spektrum zagadnień, które przedstawia w formie krótkich, ale treściwych 

rozdziałów. Liczby nie kłamią to pasjonująca lektura, która prowokuje do stawiania pytań w sprawach zbyt często 

traktowanych przez nas jako pewnik. Smil udowadnia, że fakty mają znaczenie. Liczby nie kłamią. Jaką prawdę 

nam zatem przekazują?  

 

 

 82. Lider wystarczająco dobry : 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy 

niepewności / Piotr Prokopowicz, Sebastian Drzewiecki.- Gliwice : Onepress - 

Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autentyczność (postawa) , Kryzys , Niepewność , 

Przywództwo , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-10 

 

Oto przewodnik przeznaczony dla liderów i menedżerów, którzy szukają recept na to, jak budować autentyczne 

relacje w swojej organizacji w czasach nacechowanych niepewnością, płynnością i rezygnacją z bezpośrednich 

kontaktów na rzecz spotkań online. "Lider wystarczająco dobry" łączy perspektywę naukową i praktyczną, oferuje 

szereg narzędzi i rozwiązań gotowych do tego, by od razu wdrożyć je we własnej firmie. W książce znajdziesz 

relacje z placu boju, doświadczenia organizacji, które zostały zmuszone do działania w sytuacji kryzysu i sobie               

z nim poradziły - dzięki konkretnym zachowaniom, odpowiednim sposobom komunikacji i skierowanemu we 

właściwą stronę myśleniu liderów. Autorzy, psycholog i socjolog organizacji oraz lider i dyrektor zarządzający, 

odsłonią przed Tobą kluczowe paradoksy biznesowego przywództwa i wskażą, jak się od nich uwolnić, by stać się 

liderem skutecznym. Wystarczająco dobrym w złych czasach niepewności. A to bardzo dużo.  Uwaga! Wskazów-

ki zawarte w poradniku można zastosować zarówno w małym biznesie, jak i w start-upach i międzynarodowych 

korporacjach!   
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 83. Los Angeles : miasto-państwo w siedmiu lekcjach / Rosecrans Baldwin ; przełożył 

Filip Łobodziński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludność miejska , Miasta , Problemy społeczne , Socjologia 

miasta , Urbanistyka , Wielokulturowość , Życie codzienne , Los Angeles (Stany 

Zjednoczone, stan Kalifornia) , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2022-10 

 

„LA w ogóle nie jest jak miasto, za bardzo się rozciąga” - mówi jedna z rozmówczyń Baldwina. Bo jak nazwać 

największy amerykański organizm polityczny niebędący stanem? Los Angeles to liczące osiemdziesiąt osiem 

miast „państwo narodowe” zamieszkiwane przez około jedenaście milionów ludzi mówiących w niemal dwustu 

językach. Czy LA można w ogóle zdefiniować? Rosecrans Baldwin przez kilka lat pracował nad książką, w której 

stara się odpowiedzieć na pytanie urbanisty Douglasa Suismana: „Czy miasto może być miastem, wcale nim nie 

będąc?”. Odnosząc się zarówno do literatury, jak i własnych obserwacji i rozmów, rozwija koncepcję Los Angeles 

jako miasta-państwa, zestawiając Miasto Aniołów z antycznymi megalopolis. Los Angeles to także znakomity 

reportaż o przestrzeni kontrastów, gdzie sąsiadują ze sobą centra ubóstwa i zamożne zamknięte osiedla, bezdomni 

i celebryci, apokaliptyczne pogorzeliska i bajeczne plaże, przeludnienie i samotność. Dzięki siedmiu lekcjom 

Baldwina możemy choć trochę zrozumieć miasto, które każdego dnia wymyśla siebie na nowo.  

 

 

 84. Lutowanie od podstaw / Witold Wrotek.- Wydanie 2.- Gliwice : Helion, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lutowanie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Opanuj podstawy techniki lutowania. Poznaj przydatne narzędzia pracy. Naucz się lutowania w praktyce. Lutowa-

nie to najtańsza, najpopularniejsza i najskuteczniejsza metoda łączenia elementów obwodów elektrycznych i elek-

tronicznych. Nawet najbardziej zaawansowane układy nie mogłyby działać bez zastosowania tej techniki, która 

zapewnia nie tylko właściwe połączenie elektryczne, lecz również odpowiednio wytrzymałe spojenie mecha-

niczne, umożliwiając tym samym stabilne mocowanie elementów na płytce drukowanej. Do łączenia metalowych 

części lutowania używano już w starożytności, jednak prawdziwy rozkwit tej metody nastąpił wraz z gwałtownym 

rozwojem elektroniki.  Sięgnij po odpowiednie źródło wiedzy, jeśli chcesz poznać technikę lutowania i nauczyć 

się prawidłowo stosować ją w praktyce! Drugie wydanie książki "Lutowanie od podstaw" wprowadzi Cię w tajniki 

sztuki łączenia elementów, przedstawi niezbędne narzędzia i dobre praktyki, nauczy unikać typowych błędów 

popełnianych przez początkujących, a także pokaże najlepsze sposoby lutowania różnych elementów elektry-

cznych i elektronicznych. Dzięki lekturze dowiesz się też, jak wykonać proste prace elektryczne w swoim domu,  

a nawet jak naprawić typowe usterki urządzeń AGD. Przygotowanie do lutowania. Niezbędne narzędzia i materia-

ły. Dobre praktyki i najczęstsze błędy. Praktyczne porady dotyczące lutowania. Typowe prace i naprawy elektry-

czne. Ćwiczenia doskonalące umiejętności. Lutowanie elementów elektronicznych. Usuwanie usterek elektro-

nicznych.   
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 85. Mała Norymberga : historie katów z Gross-Rosen / Agnieszka Dobkiewicz.- 

Wydanie 3.- Kraków : Znak Koncept - SIW Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gross-Rosen (niemiecki obóz koncentracyjny) , SS , 

Esesmani , Kat , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Procesy sądowe , 

Przestępcy wojenni , Strażnicy obozów , Śledztwo i dochodzenie , Rogoźnica (woj. 

dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Strzegom) , Świdnica (woj. dolnośląskie) , 

Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

          Nowości:  2022-10 

 

Lato 1946 roku, Świdnica. W atmosferze sensacji do miasta przybywa transport więźniów – byłych esesmanów, 

obozowych katów. Wśród nich jest sześciu wartowników KL Gross-Rosen, zatrzymanych przez aliantów i sowie-

tów w roku 1945. Rozpoczyna się żmudne śledztwo, w którym polska prokuratura próbuje im udowodnić winę. 

Tysiące stron dokumentów, setki świadków, godziny rozpraw i miesiące oczekiwań na wyrok. Współcześni zaczy-

nają nazywać ten proces polską Norymbergą. Co opisała Agnieszka Dobkiewicz w swojej książce "Mała Norym-

berga"? Przerażające historie z czasów II wojny światowej. Sześć spraw i sześć życiorysów pokazuje nieznany 

koszmar obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Homoseksualni kapo, którzy wykorzystywali nieletnich więźniów, 

żydowscy kapo okrutniejsi od esesmanów, sadyści pokroju Wilhela Kunzego, którzy gotowi byli zatłuc więźnia na 

śmierć choćby łopatą, to tylko część wstrząsającej prawdy, jaka wyłoniła się w toku procesów świdnickich, 

polskiej „małej Norymbergii”.  

 

 

 86. Marketing / Brian Tracy ; przekład: Aleksandra Samson-Banasik.- Warszawa : 

MT Biznes, 2019. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wprowadzenie ; 1. Prawdziwy cel biznesu ; 2. Skuteczny marketing w czterech odsłonach ; 3. Trzy niezbędne 

pytania w marketingu ; 4. Wywiad rynkowy ; 5. Marketing zorientowany na klienta ; 6. Dlaczego ludzie kupują ; 

7. Analiza konkurencji ; 8. Osiąganie przewagi konkurencyjnej ; 9. Marketing mix ; 10. Strategie pozycjonowania 

marki ; 11. Cztery filary strategii marketingowej ; 12. Wybór pola bitwy ; 13. Zasady sztuki wojennej w strategii 

marketingowej ; 14. Marketingowe taktyki zniechęcania i dywersji ; 15. Kto pierwszy i liczniejszy, ten lepszy ; 16. 

Strategia białych przestrzeni, czyli uderz tam, gdzie ich nie ma ; 17. Zdominuj niszę rynkową ; 18. Kreatywne 

strategie rozwoju rynku ; 19. Wykorzystaj inne formy sprzedaży ; 20. Koncepcja wiązki zasobów ; 21. Czterydrogi 

do zmian w twoim biznesie. 

 

 87. Marketing 5.0 : technologie next tech / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 

Setiawan ; przekład Dorota Gasper.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

(Marketing) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing , Sztuczna inteligencja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-658.6/.8 

Nowości:  2022-10 
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Marketing 5.0. to najnowsza książka autorytetu w zakresie marketingu, Philipa Kotlera, i jego współpracowników: 

Hermawana Kartajaya oraz Iwana Setiawana. Skupiają się w niej głównie na trzech ważnych zjawiskach, którym 

muszą stawić czoła marketerzy: szybkim postępie technologicznym, zmieniającym się zachowaniu konsumenckim 

oraz zmianach w modelach biznesowych. Jednym z kluczowych zagadnień Marketingu 5.0. są także technologie 

nowej generacji, tak zwane Next Tech, które mają pomóc marketerom w stworzeniu, zakomunikowaniu, dostar-

czeniu i uatrakcyjnieniu wartości oferowanej na każdym etapie ścieżki zakupowej klienta. Autorzy przyglądają się 

przykładom zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w różnych firmach, jednocześnie pokazują 

jak samodzielnie zaprojektować strategię wykorzystującą technologię odpowiednią dla różnych celów marketin-

gowych. Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich to analiza zmian pokoleniowych i tego, jak wpłynęły 

na zachowanie konsumenckie. Autorzy zastanawiają się, w jaki sposób pokonać podziały społeczne, wynikające 

chociażby z nierówności ekonomicznej oraz sporów politycznych, aby móc dotrzeć do całego rynku. Część druga 

zajmuje się nowymi kierunkami strategicznymi obranymi przez firmy na całym świecie, a także wyjaśnia, jak 

podejść do nowych modeli biznesowych, które stały się charakterystyczne dla współczesnego otoczenia bizne-

sowego. Wreszcie część trzecia zagłębia się w realia szybko rozwijającej się technologii w kontekście sztucznej 

inteligencji, wszechobecnych czujników, rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a także Internetu rzeczy oraz 

Blockchain.   

 

 

 88. Marketing internetowy w Google : pozycjonowanie, Ads & Analytics dla 

biznesu, e-commerce i marketerów / Krzysztof Marzec, Tomasz Trzósło.- Gliwice : 

Onepress - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Google , Google AdSense , Google Analytics , Google Tag  

Manager , Marketing cyfrowy , Pozycjonowanie stron internetowych , Reklama 

internetowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2022-10 

 

Doświadczenie zbierane przez autorów tej publikacji od 2005 roku przełożyło się na ponad 300 stron cennej 

wiedzy o dwóch najskuteczniejszych metodach reklamy: Google Ads oraz pozycjonowaniu. Niezbędną teorię uzu-

pełniono dobrymi praktykami, listą konkretnych zadań do wykonania oraz celnymi przykładami i antyprzykła-

dami. Szeroko omówiono najlepsze narzędzie analityczne, jakim jest Google Analytics, ze szczególnym wskaza-

niem tych raportów i metod pracy, które są przydatne w codziennej pracy. Poradnik uzupełniono o narzędzia 

wykorzystywane przez specjalistów do spraw marketingu w wyszukiwarkach oraz kilkanaście przykładów 

realnych kampanii tworzonych dla klientów. Poradnik skonstruowano tak, by przydał się zarówno praktykom                

z doświadczeniem, jak i osobom, które pragną rozpocząć karierę w branży SEM. Powinien go także przeczytać 

właściciel firmy chcący udoskonalić prowadzone przez siebie kampanie albo skuteczniej nadzorować pracę in-

nych. Książkę wyróżniają: na bieżąco aktualizowana elektroniczna errata przedstawiająca dynamicznie wprowa-

dzane zmiany w omawianych narzędziach oraz nowości, dodatkowe materiały - od briefu dla klienta po checklisty 

pomagające w tworzeniu lepszych reklam, ponad 10 dodatkowych filmów instruktażowych stanowiących 

kilkugodzinne uzupełnienie i rozszerzenie treści książki, wypowiedzi ponad 20 cenionych ekspertów branżowych 

wzbogacające zawarty w książce materiał, 15 konkretnych przykładów z życia pokazujących realne problemy i ich 

rozwiązania w praktyce.   
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89. Mengele : [polowanie na Anioła Śmierci z Auschwitz] / John Ware, Gerald Posner 

; przekład Piotr Nowakowski.- Wydanie 2.- Kraków : Znak Horyzont - SIW Znak, 

2022. 
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Śledztwo biograficzne odkrywające sekrety życia jednego z najokrutniejszych zbrodniarzy wojennych. W kilka 

minut decydował o życiu i śmierci tysięcy osób. Bez mrugnięcia okiem wysyłał więźniów do komór gazowych.               

Z tych, których pozostawił przy życiu, wybierał „obiekty” swoich eksperymentów. Nigdy nie poniósł za to kary.  

Josef Mengele jest uzdolnionym i wrażliwym dzieckiem, przewyższającym intelektem swoich braci. W szkole 

interesuje się sztuką i muzyką. Jak to możliwe, że kilkanaście lat później zostaje uznany za jednego z najokru-

tniejszych nazistowskich morderców? Staje się żywym symbolem hitlerowskiego „ostatecznego rozwiązania”               

w całej jego potworności. Krótkim gestem dłoni wysyła czterysta tysięcy więźniów na śmierć w komorach 

gazowych. W Auschwitz przeprowadza makabryczne eksperymenty medyczne. Szczególną uwagą darzy bliźnięta, 

którym wstrzykuje bakterie powodujące tyfus, wykonuje amputacje bez znieczulenia, umyślnie zakaża rany.                   

Z powodu swojego okrucieństwa zostaje nazwany przez więźniów Aniołem Śmierci.  Po wojnie Menegle ucieka            

z Europy. Dawni naziści organizują dla niego paszporty i schronienie. Wspiera go rodzina, z którą jest w stałym 

kontakcie. Wiedzie spokojne życie ze swoją nową żoną. Nie przyjmuje do wiadomości tego, jak wiele zła 

wyrządził. Unika nie tylko kary, ale również wyrzutów sumienia. 

 

 

 90. Międzynarodowy system walutowy : od złota do waluty cyfrowej / Katarzyna 

Twarowska-Mól.- Wydanie 1. (dodruk).- Warszawa : CeDeWu, 2022. 
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Funkcje pieniądza, początkowo pełnione przez kruszce, w szczególności złoto, następnie pieniądz papierowy, dziś 

przejmowane są przez pieniądz bezgotówkowy, stopniowo wypierający gotówkę. Do pełnienia funkcji pieniądza 

pretendują również kryptowaluty, a w szczególności tzw. stablecoins, czyli stabilne kryptowaluty, których wartość 

powiązana jest z kursami najważniejszych walut fiducjarnych (dolara amerykańskiego, euro, jena czy koszyka 

tych walut). Odpowiedzią banków centralnych na zmieniające się preferencje użytkowników pieniądza oraz 

rozwój nowoczesnych technologii i wzrost popularności funkcjonujących z ich wykorzystaniem walut wirtualnych 

jest podjęcie prac nad emisją pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC - Central Bank Digital Currency). 

Niniejsza monografia wpisuje się w ważny nurt dyskusji ekonomicznej i dotyczy aktualnego problemu, jakim są 

przemiany w międzynarodowym systemie walutowym. 
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 91. Mikrobiologia lekarska / redakcja naukowa Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, 

Agata Pietrzyk.- Wydanie 1. - 8. dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikrobiologia lekarska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-579  

Nowości:  2022-10 

 

 

Nowoczesny podręcznik mikrobiologii lekarskiej napisany przez znanych i doświadczonych polskich wykłado-

wców akademickich w tej dziedzinie. W książce omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów:: bakterie, 

wirusy, grzyby i pasożyty oraz ich chorobotwórczość i znaczenie w medycynie. Wiele uwagi poświęcono również 

nowoczesnym metodom diagnostycznym, epidemiologii, zakażeniom szpitalnym i postępowaniu leczniczemu. 

Bogaty materiał ilustracyjny – liczne kolorowe ryciny i schematy są doskonałą pomocą w przygotowaniu się do 

zajęć praktycznych i egzaminów. Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów lekarskich oraz innych  

kierunków medycznych, lekarzy i diagnostów specjalizujących się w dziedzinach obejmujących wiadomości                  

z mikrobiologii, a także do osób, którym w codziennej praktyce zawodowej niezbędna jest wiedza z tej dziedziny. 

 

 

 92. Miłość to czasownik : jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej i na większym luzie / 

Olga Kordys-Kozierowska ; [ilustracje: Karina Piwowarska].- Warszawa : Agora, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Komunikacja interpersonalna 

, Małżeństwo , Rodzina , Rozwiązywanie konfliktów , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-10 

 

Lekki, zabawny, pokazujący perspektywę i kobiecą, i męską, a przede wszystkim niezwykle użyteczny poradnik 

dla par autorstwa znanej dziennikarki, działaczki społecznej, prezeski Fundacji Sukces Pisany Szminką. Olga 

Kordys-Kozierowska dzieli się w nim receptą na udany związek, a wiedzę psychologiczną przeplata opowieściami 

o swoich małżeńskich perypetiach i odkryciach. Wszystko pod hasłem #miłośćtoczasownik - bo, jak przekonuje, 

związek potrzebuje ruchu, wysiłku i zaangażowania. Zostawiony sam sobie umiera.  

 

 

 93. Mindfulness w związku : 25 nawyków, które zwiększają intymność, pielęgnują 

bliskość i pogłębiają więzi / S. J. Scott, Barrie Davenport ; przekład Arkadiusz 

Romanek.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Intymność , Małżeństwo , 

Mindfulness , Nawyki , Techniki samopomocy , Więź małżeńska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-10 
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Kiedyś postanowiliście być razem. Wydawało się wam, że Wasza miłość będzie wieczna. Najczęściej jednak                

z upływem czasu związek słabnie, a uczucie wydaje się wypalać. Zaczyna się od drobnych nieporozumień i prete-

nsji, potem są zranione uczucia, w końcu poważne kłótnie. Kipiąca złość lub zachowania pasywno-agresywne 

niszczą więź i poczucie bliskości. Pojawiają się lekceważenie i zaniedbanie relacji. Konsekwencją jest drama-

tyczne rozstanie lub wieloletnia wegetacja, która nikomu nie przynosi zadowolenia i satysfakcji. Czy to brzmi 

znajomo? I czy ten scenariusz jest nieunikniony? Na szczęście nie. Dzięki tej książce dowiesz się, jak mu zapo-

biec. Przekonasz się, że wystarczy mądrze praktykować mindfulness, czyli uważność w związku, aby cieszyć się 

relacją pełną miłości, zaufania, bliskości, radości - i oczywiście seksu satysfakcjonującego obie strony. Nauczysz 

się rozwijać i utrwalać nawyki sprzyjające zdrowszym i lepszym relacjom. Pokazano tu bowiem, jak w praktyce, 

bez wielkiego trudu, wykształcić zachowania, które zauważalnie poprawią jakość związku. Poznasz dwadzieścia 

pięć technik wzmacniania świadomości obecności drugiego człowieka, poprawy jakości komunikacji i unikania 

kłótni. A przede wszystkim otworzysz się na potrzeby ukochanej osoby, na okazywanie miłości i empatii i zyskasz 

pełną świadomość łączącej was wyjątkowej więzi! W książce: pięć sposobów używania języka miłości, sześć 

najważniejszych przyczyn rozpadu związków, siedem korzyści płynących z uważności w związku, osiem kroków 

budowania uważnego nawyku w związku, dwadzieścia pięć nawyków dla związków i sposoby ich rozwijania.   

 

 

 94. Motywowanie / Brian Tracy ; przekład: Marek Rostocki.- Warszawa : MT Biznes, 

2014. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Motywacja pracy , Poradniki 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2022-10 

 

 

1. Czynnik X ; 2. Wybierz właściwych ludzi ; 3. Zadbaj o dobry początek ; 4. Przekazuj jasne oczekiwania ; 5. 

Stosuj zarządzanie partycypacyjne ; 6. Cztery czynniki motywacyjne ; 7. Trzy ; R 8. Wykorzystuj zarządzanie 

przez wartości ; 9. Korzystaj z zarządzania przez cele ; 10. Praktykuj zarządzanie przez wyjątki ; 11. Odwołuj się 

do zasady Pareto ; 12. Nauczaj innych jak nauczyciel ; 13. Nieustannie szkol i kształć ; 14. Wymagaj stosowania 

zasady zero defektów ; 15. Powołaj koła jakości i zespoły doskonalenia jakości ; 16. Regularnie korzystaj z burzy 

mózgów ; 17. Bądź mentorem ; 18. Dawaj przykład ; 19. Wsłuchuj się w głosy pracowników ; 20. Pamiętaj                   

o czynniku koleżeństwa ; 21. Odwołuj się do magii motywowania. 

 

 

 95. Myślenie algorytmiczne : jak rozwiązywać problemy za pomocą algorytmów / 

Daniel Zingaro ; przekład Piotr Racja.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , C (język programowania) , Programowanie 

(informatyka) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 

 

 

Jak już wiesz, struktura danych jest sposobem zorganizowania danych w pamięci komputera, co ma umożliwić 

szybkie wykonywanie zamierzonych operacji. Pamiętasz też, że algorytm jest sekwencją działań pozwalających na 

rozwiązanie problemu. Często warunkiem poprawnego działania algorytmu i pomyślnego rozwiązania problemu 

programistycznego jest trafny wybór struktury danych. To bardzo ważne  zagadnienie.  Nawet  jeśli  dobrze  znasz 
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wybrany język programowania, to aby pisać dobry kod, musisz nabrać biegłości w posługiwaniu  się  algorytmami 

i strukturami danych. Dzięki tej książce nauczysz się rozwiązywać ambitne problemy algorytmiczne i projektować 

własne algorytmy. Materiałem do ćwiczeń są tu przykłady zaczerpnięte z konkursów programistycznych                         

o światowej renomie. Dowiesz się, jak klasyfikować problemy, czym się kierować podczas wybierania struktury 

danych i jak dobierać odpowiednie algorytmy. Sprawdzisz także, w jaki sposób wybór struktury danych może 

wpłynąć na czas wykonywania algorytmów. Nauczysz się też używać takich metod jak rekurencja, progra-

mowanie dynamiczne czy wyszukiwanie binarne. Swoich sił spróbujesz w ramach samodzielnej pracy nad 

modyfikacją poszczególnych algorytmów. Zamieszczone tu szczegółowe analizy kodu pomogą Ci w zrozumieniu 

praktycznych aspektów stosowania algorytmów i struktur danych.   

 

 

 96. Na marginesie życia / Grzesiuk Stanisław ; [redakcja Irma Iwaszko].- Pierwsze 

wydanie bez skreśleń i cenzury.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzesiuk, Stanisław (1918-1963) , Gruźlicy , Sanatoria 

przeciwgruźlicze , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Grzesiuk S. 

Nowości:  2022-10 

 

Ostatnia część kultowej trylogii Stanisława Grzesiuka. Pisana pod koniec życia Autora, świadomego, jak niewiele 

czasu mu zostało. Opowieść, bez której nie sposób zrozumieć barda warszawskiej ulicy. Przewrotny Los chciał 

zepchnąć go na margines życia, ale on do końca pozostał jego królem. Stanisław Grzesiuk, pisząc tę książkę, 

wiedział, że umiera i nie ma już czasu. Wszystkie fragmenty, które wskazywano mu do poprawy, usuwał. Miał 

pomysły na nowe książki… miał umówione kolejne spotkania z czytelnikami… Po latach tekst porównano                    

z rękopisem i przywrócono fragmenty usunięte przez Autora i wydawcę przy pierwszej publikacji. Dopiero dziś 

poznajemy najbardziej osobistą książkę Stanisława Grzesiuka.  

 

 

 97. Naturalna pewność siebie : siła, która zmieni twoje życie / Tomasz Marzec.- 

Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pewność siebie , Poczucie własnej wartości , 

Samoakceptacja , Techniki samopomocy , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, ile sukcesów, przyjemności i przygód omija Cię w życiu tylko 

dlatego, że nie masz wystarczająco dużo odwagi, by realizować swoje potrzeby i plany? Dlatego, że nie masz 

wewnętrznej siły, by głośno powiedzieć, co myślisz, uderzyć pięścią w stół i żyć po swojemu? Jeśli tak, należysz 

prawdopodobnie do olbrzymiej rzeszy ludzi, którym brak naturalnej pewności siebie. To niezbyt dobra wiado-

mość: oznacza, że nigdy nie zrealizujesz w pełni swoich celów, nawet jeśli będziesz superinteligentny, bardzo 

sympatyczny, kulturalny, zdyscyplinowany, pomysłowy i co tam jeszcze chcesz... Te wszystkie zalety nie zostaną 

wykorzystane, jeśli obawa przed wzięciem odpowiedzialności za swoje decyzje okaże się silniejsza od potrzeby 

działania. Na szczęście istnieje także druga strona medalu: pewność siebie to coś, co możesz wyćwiczyć. Jeśli 

chcesz pozbyć się paraliżującego lęku i nieśmiałości, odrzucić niewłaściwe założenia, nauczyć się słuchać siebie               

i odpowiednio działać w sytuacjach stresujących lub konfliktowych, powinieneś koniecznie przeczytać tę  książkę. 
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Jej autor na własnej skórze przetestował opisane tu metody, zmierzył się z frustracją, strachem i odrzuceniem. 

Dobrze wie, o czym pisze, i wie, jak Ci pomóc. Weź swoje życie we własne ręce!  

 

 

 98. Negocjowanie / Brian Tracy ; przekład Marek Rostocki.- Warszawa : MT Biznes, 

2017. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Negocjacje , Relacje biznesowe , Poradniki 

Sygnatura:  WG-005.574 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wprowadzenie ; 1. Negocjować można wszystko ; 2. Pokonaj lęk przed negocjacjami ; 3. Typy negocjacji ; 4. 

Trwałe relacje biznesowe ; 5. Sześć stylów negocjacji ; 6. Wykorzystanie siły w negocjacjach ; 7. Siła i percepcja ; 

8. Wpływ emocji na negocjacje ; 9. Znaczenie czasu w podejmowaniu decyzji ; 10. Musisz wiedzieć, czego chcesz 

; 11. Harwardzki Projekt Negocjacyjny ; 12. Przygotowanie do negocjacji jest najważniejsze ; 13. Określ swoje 

stanowisko negocjacyjne - i drugiej strony ; 14. Prawo czterech (najważniejszych spraw) ; 15. Potęga sugestii                 

w negocjacjach ; 16. Perswazja przez wzajemność ; 17. Perswazja za pomocą społecznego dowodu słuszności ; 18. 

Taktyki negocjowania ceny ; 19. Metoda przerywania negocjacji ; 20. Negocjacje nigdy się nie kończą ; 21. Nego-

cjator zwycięzca. 

 

 

 99. Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze / Justyna Suchecka.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edukacja prozdrowotna , Młodzież , Pomoc psychologiczna , 

Psychoedukacja , Uczniowie , Zaburzenia psychiczne , Zdrowie psychiczne , Polska , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2022-10 

 

To nie jest poradnik. Rozmówcy i rozmówczynie Sucheckiej dzielą się swoimi doświadczeniami z czytelniczkami 

i czytelnikami, by pokazać m.in. jak radzić sobie z kryzysami i stresem, gdzie szukać pomocy i jak udzielać jej 

innym. Bo pierwszej pomocy psychologicznej powinno się uczyć tak, jak pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Bohaterowie książki Sucheckiej opowiadają, dlaczego nie mówić innym, że "wszystko będzie dobrze” czy 

przekonywać, że "inni mają jeszcze gorzej”. Tłumaczą, co dobrego mogą dać nam nuda i cyberhigiena, jak 

budować dobrą atmosferę w szkole i pozytywną samoocenę. Opowiadają, czym zajmuje się pedagog, psycholog              

i psychiatra. Przede wszystkim to książka, która wzmacnia i daje nadzieje. Która pokazuje, że wiedza z zakresu 

zdrowia psychicznego jest podstawą dbania o siebie. Również wtedy, gdy nic złego nas nie spotyka i jesteśmy 

zdrowi. Rozmówczynie i rozmówcy Justyny Sucheckiej najczęściej mówią o prawie do dobrego życia dla 

wszystkich. Oni już wiedzą, że dla każdego człowieka oznacza to coś innego. I że każdy z nas może być ich 

sojusznikiem lub sojuszniczką. Trzeba tylko uzbroić się w wiedzę i... empatię. I temu służy ta książka.  
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100. Nieproszony gość : od narcyzmu do małżeństwa / James V. Fosher ; przekład 

Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska.- Wydanie pierwsze w języku polskim.- 

Warszawa : Oficyna Ingenium, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Narcyzm , Przeniesienie (psychoanaliza) , 

Psychoanaliza , Relacje międzyludzkie , Terapia par i małżeństw , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-10 

 

Autor opisuje zmienne koleje losu małżeństwa, rozpoczynając od "Zimowej opowieści", a kończąc na "Otellu" 

Shakespeare’a. Objaśnia w ten sposób główną tezę, wedle której zmagania pary w związku miłosnym oscylują 

między dwoma kategoriami: "narcyzm - małżeństwo". Udało mu się wyłożyć własne i cudze idee dotyczące 

relacji międzyludzkich w sposób naukowy, acz przejrzysty. Jednocześnie czytelnik przez cały czas odczuwa pasję, 

cierpienie i przerażenie, które stanowią chleb powszedni psychoanalityków. Ronald Britton, Brytyjskie Towa-

rzystwo Psychoanalityczne 1. "Zimowa opowieść" - małżeństwo i powtórne małżeństwo ; 2. Para z fałszywym self 

- poszukiwanie prawdy i bycie prawdziwym ; 3. Zgromadzenie przeniesienia ; 4. Duet na jeden instrument? Dwoje 

ludzi czy para? ; 5. Separacja i zdolność przeżywania żałoby ; 6. To, z czym pary przychodzą na terapię ; 7. Histo-

rie pary i marzenia senne pary ; 8. Nieproszony gość ; 9. Piekło to sam człowiek, inni to tylko cienie/projekcje ; 

10. Robić, co się da z nieudanej sprawy ; 11. Sadomasochistyczna folie à deux ; 12. Zakończenie i "Otello" jako 

wersja jednej z "dwóch dróg", o których pisał Eliot. 

 

 

 101. Nieuświadomione uprzedzenia i stronniczość : zrozum je, by uwolnić potencjał, 

tworzyć efektywne zespoły i inkluzywne organizacje : przewodnik dla lidera / Pamela 

Fuller, Mark Murphy & Anne Chow ; przekład Anita Doroba.- Warszawa : MT 

Biznes, 2022. 

(Zarządzanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nieświadomość , Produktywność pracy , Przedsiębiorstwo , 

Relacje międzyludzkie , Uprzedzenia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-10 

 

NIEUŚWIADOMIONE UPRZEDZENIA WPŁYWAJĄ NA WYDAJNOŚĆ TWOJĄ, TWOJEGO ZESPOŁU 

ORAZ CAŁEJ FIRMY BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY O TYM WIESZ, CZY NIE. Jesteśmy dobrymi ludźmi                

z dobrymi intencjami, podejmującymi decyzje na podstawie faktów… tak? Niestety, w grę wchodzi dużo więcej, 

niż sobie uświadamiamy. Nasze mózgi nieustannie filtrują, sortują i wykorzystują skróty, by poradzić sobie                   

z przytłaczającą ilością informacji, które do nas docierają każdego dnia. Te skróty są często miejscem, w które 

wkrada się uprzedzenie. Jeśli pozostawimy je poza kontrolą, mogą niekorzystnie wpłynąć na nasze podejmowanie 

decyzji oraz ograniczyć wydajność, innowacje i szanse tych, którymi zarządzamy. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma 

żadnych uprzedzeń, oznacza to tylko tyle, że ich sobie nie uświadamia. Nasze mózgi kierują się nie tylko 

uprzedzeniami i preferencjami, ale również zmianą i rozwojem. To wymaga czasu i wysiłku, by wytworzyć nowe 

ścieżki neuronowe, sposoby myślenia i nawyki. To nie jest łatwe, ale możliwe. Dlatego eksperci z Franklin Covey 

napisali niniejszą książkę – dla liderów, którzy chcą rozwijać swoje przywództwo i świadomie pracować nad 

budowaniem bardziej inkluzywnych organizacji, dla menedżerów, którzy chcą zrozumieć i skorygować własne 

samoograniczające przekonania.   
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 102. Nowoczesne metody badań przedklinicznych / Joanna Stefan (red.), Krzysztof 

Roszkowski.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy genetyczne , Bioinformatyka , Diagnostyka 

medyczna , Ekspresja genu , Genomika , Innowacje medyczne , Leki 

przeciwnowotworowe , Medycyna personalizowana , Nanotechnologia , Nowotwór , 

Rokowanie (medycyna) , Sekwencjonowanie RNA , Sztuczna inteligencja , Europa , 

Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615  

           Nowości:  2022-10 

 

1. Bioinformatyka i sekwencjonowanie w badaniach przedklinicznych ; 2. Nowa metoda diagnostyki nowotworów 

przy użyciu technologii sekwencjonowania całego eksomu (WES) ; 3. Wykorzystanie danych z mikromacierzy                

i RNA-seq w przewidywaniu efektu terapeutycznego działania leku ; 4. Oprogramowanie Amber do przewidywa-

nia oraz analizy oddziaływań ligand-receptor w poszukiwaniu nowych substancji terapeutycznych ; 5. Przegląd 

aktualnego globalnego statusu przypadków raka według danych WHO ; 6. Nanomedycyna przeciwnowotworowa  

i nowatorskie terapie leczenia raka ; 7. Modyfikacje popularnych leków przeciwnowotworowych z wykorzysta-

niem nanotechnologii ; 8. Nowe kierunki rozwoju leków przeciwnowotworowych w USA. 

 

 

 103. Od Katowic idzie słońce / Anna Malinowska.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górnicy , Miasta , Ślązacy , Tożsamość osobista , Katowice 

(woj. śląskie) , Śląsk , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2022-10 

 

Przedostatni sołtys wsi Katowice, który ani myślał zostać miastowym. Trzy licealistki skazane przez sąd za protest 

przeciw zmianie nazwy miasta na Stalinogród. Górnicy z Grupy Janowskiej tworzący po szychcie mistyczne 

obrazy. Córka znanego pisarza Wilhelma Szewczyka cierpliwie tłumacząca ojca z jego ONR-owskiej przeszłości. 

„Miasto to opowieść, która się składa z tysięcy drobnych historii” – pisze Malinowska, po czym za pośrednictwem 

barwnych losów swoich bohaterów opowiada historię Katowic od czasów, gdy były jeszcze błotnistą wsią. 

Podejmuje temat masowej emigracji ze Śląska do RFN, bada świadectwa krwawo stłumionych protestów                    

w kopalni Wujek, przygląda się złożonej – i dla wielu kontrowersyjnej – idei Ruchu Autonomii Śląska. Malino-

wska w swoim reportażu o Katowicach biegle korzysta z dwóch perspektyw – krytycznej wychowanki przykopa-

lnianej dzielnicy Giszowiec i czułej obserwatorki miasta zbudowanego na przemyśle, które musiało z niego 

zrezygnować, by określić swoją tożsamość na nowo.   

 

 

 104. Office 2021 PL : poznaj superbohaterów z uniwersum Microsoftu! / Witold 

Wrotek.- Gliwice : Helion, copyright 2022. 

(Kurs) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Microsoft Office , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 
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Word, gdy potrzeba dobrze sformatowanego dokumentu tekstowego. Excel, gdy konieczne są obliczenia, zesta-

wienia, analizy i wykresy. PowerPoint, gdy nie obejdzie się bez profesjonalnej prezentacji. Outlook, gdy korespo-

ndencja i zadania nie mogą czekać. OneNote, gdy sytuacja wymaga sporządzenia notatek. Microsoft Office to 

standard na rynku oprogramowania biurowego, używają go firmy, szkoły, biura i urzędy na całym świecie. Nieza-

leżnie, czy chodzi o tworzenie i formatowanie dokumentów tekstowych, gromadzenie, przetwarzanie i wizu-

alizację danych, opracowywanie różnego rodzaju prezentacji biznesowych lub naukowych, zarządzanie kalen-

darzami i korespondencją elektroniczną, czy sprawne sporządzanie notatek - MS Office jest numerem jeden. 

Trudno już sobie wyobrazić skuteczne prowadzenie jakiejkolwiek działalności bez jednego lub kilku aplikacji 

należących do tego pakietu. Dotychczas nie zdarzyło Ci się korzystać z jego narzędzi? Nie znasz MS Office? 

Najwyższy czas, aby go oswoić! Pomoże Ci w tym kurs, który bez zbędnych wstępów wprowadzi Cię w świat 

aplikacji biurowych firmy Microsoft. Książka prosto i czytelnie prezentuje najważniejsze funkcje programów 

tworzących pakiet Office, opisuje ich praktyczne zastosowanie i pokazuje, jak osiągnąć pożądane efekty w co-

dziennej pracy z Wordem, Excelem, PowerPointem czy Outlookiem. Pisanie i formatowanie tekstów? Porząd-

kowanie i przeliczanie danych? Tworzenie profesjonalnych prezentacji? A może zarządzanie kalendarzem i kores-

pondencją elektroniczną? To tylko część umiejętności, które zdobędziesz dzięki temu podręcznikowi!   

 

 

 105. Ofiary w sutannach / Monika Całkiewicz, Małgorzata Błaszczuk.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Ofiary przestępstw , Prawo 

kanoniczne , Prawo karne , Prawo karne procesowe , Przestępstwo przeciw wolności 

seksualnej i obyczajności , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Polska , Reportaż , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-10 

 

Zmowa milczenia, niewygodne fakty. Zbrodnie, o których mieliśmy nie usłyszeć. Sprawy kryminalne po 1989 

roku, w których ofiarami byli księża. Typowe tylko pozornie. Morderstwa z zemsty, powiązane z działalnością 

przestępczą, niektóre z wątkiem seksualnym w tle. Krzywda ofiary miesza się w nich z winą - autorytet duchow-

nego zostaje zderzony z bezlitosnymi faktami. Monika Całkiewicz, była prokuratorka, i Małgorzata Błaszczuk, 

dziennikarka, docierają do akt tych spraw. Rozmawiają z osobami, które były w nie zaangażowane - znajomymi 

ofiar, prowadzącymi śledztwo - oraz ekspertami, wyjaśniają zawiłości prawne, ale nie wydają wyroków.  Co było 

głównym motywem? Jakie tajemnice ukrywali zamordowani księża? Kim są sprawcy tych morderstw? Nie każda 

zbrodnia popełniona na księdzu to sprawa polityczna. Nie każda ofiara jest bez winy. Wstrząsające i niezwykle 

wnikliwe reporterskie śledztwo.   

 

 

 106. Onyszkiewicz : bywały szczęśliwe powroty / w rozmowie z Włodzimierzem 

Nowakiem i Violettą Szostak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Onyszkiewicz, Janusz (1937- ) , Opozycjoniści , Politycy , 

Polityka wewnętrzna , PRL , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-10 

 

 

Tą jedną biografią można wypełnić kilka życiorysów! Eksplorował jaskinie i wspinał się w Himalajach. Jako 

opozycjonista w  PRL-u  był  aresztowany  i  internowany.  W  nowej  Polsce  wszedł  do  wielkiej  polityki  –  był  
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pierwszym cywilem w ministerstwie obrony. Z wykształcenia matematyk, pracował w kilku zawodach, w różnych 

krajach i w dwóch kompletnie odmiennych epokach. Jego życie osobiste to niezwykle dramatyczna historia 

miłości i straty. Janusz Onyszkiewicz ma o czym opowiadać. Jak z Wandą Rutkiewicz zdobyli Gaszerbrum III? 

Którą z wielkich gwiazd kina dublował w filmie potępionym przez Gomułkę? I co dla jego pokolenia oznaczał rok 

‘68? Z jakiego powodu władze uważały, że jest agentem MI6? Czemu „twórczo” tłumaczył rozmowę Margaret 

Thatcher z Lechem Wałęsą? I dlaczego kolegę z celi nazywał „herbatnikiem”? Jak przyjął go Ronald Reagan,                 

a czym był zainteresowany Kim Ir Sen? Dlaczego odwołał salwę honorową na cześć papieża? I jak to się stało, że 

wziął ślub z wnuczką Piłsudskiego w więzieniu na Rakowieckiej, po czym odnaleźli rodzinę w Japonii? Rozmowy 

z Januszem Onyszkiewiczem trwały trzy lata, przerwane przez czas pandemii, bohater książki snuje więc też 

pasjonujące refleksje o tym, co dzieje się w Polsce obecnie, zastanawiając się, „gdzie to pękło”... Swoje historie, 

związane z mężem i ojcem, opowiadają także żona Joanna Jaraczewska i dzieci.  

 

 

 107. Opiekunowie rodzinni : wyzwania i możliwości wsparcia / Anna Janowicz.- 

Warszawa : CeDeWu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opieka nad osobami starszymi , Opiekunki i opiekunowie 

osób starszych , Osoby w wieku starszym w rodzinie , Wolontariat , Wsparcie 

społeczne , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2022-10 

 

Kim są opiekunowie rodzinni i czy jest ich wielu? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć każdego dnia? W jaki 

sposób ich rzeczywistość mogą zmienić uregulowania prawne, władze lokalne, samorządowe, pracodawcy, najbli-

ższe otoczenie, znajomi, rodzina, ale też każdy z nas? Bo to, że rzeczywistość trzeba pilnie zmienić, jest 

oczywiste. Książka „Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia zawiera" odpowiedzi na te pytania  

i przykłady rozwiązań. 

 

 

 108. Otoczeni przez narcyzów : jak obchodzić się z tymi, którzy nie widzą świata 

poza sobą / Thomas Erikson ; ze szwedzkiego przełożyły Justyna Kwiatkowska i 

Agata Kerepet.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narcyzm , Osoby narcystyczne , Relacje międzyludzkie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-10 

 

Z pewnością w swoim życiu wielokrotnie spotkaliście się z ludźmi, którzy wręcz muszą być w centrum uwagi - 

wielbieni i ubóstwiani. Brak zainteresowania ich życiem, sukcesami i opowieściami traktowany jest jako ogromna 

zniewaga. Dlatego otaczają się ludźmi, którzy ich bezwzględnie podziwiają. Narcyzi, bo o nich mowa, zwodzą 

otoczenie, posługując się tymi samymi metodami co psychopaci. Jak nikt znają się na ludziach i psychologii - 

wiedzą, w jaki sposób manipulować innymi, by ci spełniali ich zachcianki. Na szczęście Thomas Erikson, 

doświadczony znawca ludzkiej natury, podpowie, jak poradzić sobie z takimi osobnikami i wyzwolić się spod ich 

uroku. Najważniejsze jest to, by zapamiętać jedno ważne słowo: "NIE". Narcyz się NIE zmieni. NIE uleczysz 

takiej osoby. Jedyne, co możesz zrobić, to zadbać o swoje granice i jak najczęściej mówić narcyzowi NIE. Ale to 

nie wszystko. Warto też przyjrzeć się sobie w lustrze. Może się bowiem okazać, że to nie ty masz problem                 

z otoczeniem, tylko to otoczenie ma problem z tobą…   
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 109. Patoposłuszeństwo : jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z 

tym zrobić? / Mikołaj Marcela.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezradność , Kontrola , Państwo , Posłuszeństwo , Praca , 

Przemoc , Rodzina , System społeczny , Szkoły , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-10 

 

Epoka buntu zaczyna się właśnie teraz. Czy wiesz, że słowa „dom” i „dominacja” mają ten sam rdzeń, a łacińska 

familia (rodzina) pochodzi od słowa famulus oznaczającego niewolnika? Czy wiesz, że praktyki wychowawcze 

wykorzystywane dziś w szkołach i przedszkolach mają swój początek w badaniach nad zachowaniami i tresurą 

zwierząt? Czy wiesz, że na każdym etapie życia jesteśmy uczeni bezmyślnego patologicznego posłuszeństwa? 

System, w którym tkwimy od narodzin, wmawia nam, że dla naszego dobra musimy się mu podporządkować. 

Ograniczyć pewnymi ramami swoją wyobraźnię, nie wychylać się, nie odzywać bez pytania. Im dłużej w nim 

tkwimy, tym bardziej przyzwyczajamy się do tego, że tak musi być. Zaczynamy wierzyć, że takie posłuszeństwo 

jest normalne i naturalne. A co, jeśli wcale tak nie jest? Co jeśli rządząca naszym światem ekonomia oparta jest na 

XIX-wiecznych spostrzeżeniach, które już dawno zostały podważone? Co jeśli szkoła ma za zadanie nauczyć nas 

między innymi akceptowania różnych form przemocy systemowej, jakie spotkamy w dorosłym życiu? Co jeśli 

katastrofy klimatyczne, kryzys gospodarczy, ogólnoświatowa pandemia i konflikty zbrojne to efekty bezrefleksy-

jnego powielania wzorców wymyślonych przeszło 200 lat temu i mających na celu stworzenie społeczeństwa 

całkowicie podległego sprawującym władzę? Mikołaj Marcela pokazuje, że nie jesteśmy skazani na trwanie w tym 

systemie. Już dziś są dostępne alternatywne opcje. Musimy tylko znaleźć w sobie odwagę, by się na nie zdecy-

dować. Kiedyś zostaliśmy nauczeni, że świat musi wyglądać tak, jak wygląda. Teraz przyszedł czas, by się tego 

oduczyć.  

 

 

 110. Paul Celan : tam, za kasztanami, jest świat : biografia / Anna Arno.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celan, Paul (1920-1970) , Literatura austriacka , Literatury 

niemieckojęzyczne , Poeci żydowscy , Poezja , Bukareszt (Rumunia) , Czerniowce 

(Ukraina, obw. czerniowiecki) , Paryż (Francja) , Wiedeń (Austria) , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.112.2(091) 

Nowości:  2022-10 

 

Paul Celan – Żyd, wieczny tułacz, rodem z Czerniowców, rubieży kultur i języków – był jednym z najwybit-

niejszych poetów języka niemieckiego XX wieku. Jego biografia pióra Anny Arno – pierwsza taka na świecie – 

wydaje się niedościgłym kompendium wiedzy o nim. Zgromadzona niezwykła dokumentacja nie omija ani 

jednego elementu dramatycznego życia Celana z historią w tle: czerniowieckiej szczęśliwej młodości, tragicznego 

czasu wojennego, kilku lat w komunistycznym Bukareszcie, ucieczki na Zachód – do Wiednia, a następnie do 

Paryża, wieloletniej miłości z inną wielką poetką, Ingeborg Bachmann, małżeństwa z francuską artystką Gisèle 

Lestrange, związków z innymi kobietami, wreszcie udręk choroby psychicznej i dobrowolnej śmierci. Zespolenie 

indywidualnego losu Celana z historią XX wieku daje bardzo wyjątkowy w literaturze, niemal powieściowy obraz 

świata, którego już nie ma. Anna Arno nie omija też trudnej i nowatorskiej poezji Celana. Jej liczne tłumaczenia 

dokonane przez różnych autorów, w tym przez samą autorkę, są bezcennym wkładem do tej wyjątkowej biografii.   
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 111. Płeć i mózg : historia przekręconych faktów / Daphna Joel, Luba Vikhanski ; 

przełożyła Agnieszka Szling.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gender , Mózg , Płeć , Równouprawnienie płci , Spór o gender 

, Stereotyp , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2022-10 

 

Od pokoleń uczono nas, że mózgi kobiet i mężczyzn różnią się w istotny sposób. Zgodnie z tym mitem kobiecy 

mózg ma rozbudowane ośrodki komunikacji i emocji oraz jest przystosowany do odczuwania empatii. W męskim 

mózgu dominują ośrodki seksu i agresji, i jest on przystosowany do budowania systemów. Ta teoria dostarcza 

zgrabnego biologicznego wyjaśnienia większości tego, z czym spotykamy się w codziennym życiu. Wyjaśnia, 

dlaczego kobiety są postrzegane jako bardziej wrażliwe i emocjonalne, podczas gdy mężczyźni jako bardziej 

agresywni. Ale czy to rzeczywiście prawda? Według neurolożki, profesor Daphny Joel, tak nie jest. W książce 

przedstawia śmiały i przekonujący argument, który całkowicie obala pojęcie płciowych mózgów. Opierając się na 

przełomowych wynikach własnych badań i najnowszych dowodach naukowych, profesor Joel wyjaśnia, że każdy 

ludzki mózg jest w rzeczywistości unikalną mieszanką – lub mozaiką – cech „męskich” i „żeńskich”. „Płeć                      

i mózg” to fascynujące spojrzenie na naukę o płci, na jej historię i przyszłość.  

 

 

 112. Polska z pomysłem : miasta i miasteczka / Beata i Paweł Pomykalscy.- Gliwice 

: Bezdroża - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2022-10 

 

 

85 urokliwych miast i miasteczek, a w nich: - niesamowite historie z magnatami, czarownicami, a nawet słonicą               

i diabłami w rolach głównych, - prawdziwa mieszanka kultur: katolickiej, prawosławnej, greckokatolickiej                      

i żydowskiej, - ślady wpływów niemieckich, rosyjskich i austriackich, - handel, tkactwo, kupiectwo, flisactwo, 

warzelnictwo i produkcja ceramiki, - w tle pola i lasy, rzeki, morze, góry albo jeziora, - dzieła architektury i wspa-

niałości przyrody, - rynki pełne nostalgii albo tętniące życiem, - monumentalne kościoły i dostojne ratusze, - 

drewniane chałupy i efektowne kamienice, - wysokie wieże (czasem krzywe!) i tajemnicze podziemia, - maje-

statyczne zamki, wystawne pałace i malownicze ruiny, - królewskie występki i akty pokuty, - romanse, skandale                 

i igranie ze śmiercią, - silne kobiety i niezwykli bohaterowie… i wiele innych atrakcji, dzięki którym weekend               

w każdym z tych miast czy miasteczek będzie niezapomnianym przeżyciem. Można w nich poznawać historię, 

zwiedzać zabytki, podziwiać krajobrazy, zachwycać się folklorem i kosztować lokalnych smaków. A gdy starczy 

nam jeszcze czasu, to w pobliżu każdego miasteczka czekają intrygujące okolice do spenetrowania!   
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 113. Portrety kobiet niezwykłych : skandalistki, damy, emancypantki na dziełach 

sztuki / Stefania Lazar.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna z Kleve (królowa Anglii ; 1515-1557) , Devonshire, 

Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) , Fleming, Seymour Dorothy (1758-1818) 

, Izabella Medycejska (1542-1576) , Małgorzata Maultasch (1318-1369) , Récamier, 

Julie (1777-1849) , Sorel, Agnès (1422?-1450) , Vespucci, Simonetta (1453-1476) , 

Vigée-Le Brun, Louise Élisabeth (1755-1842) , Teodora (cesarzowa wschodnio-

rzymska ; ok. 500-548) , Kobieta , Malarstwo europejskie , Malarze , Modelki i 

modele , Portrety , Tematy i motywy , Europa , Biografia 

          Sygnatura:  WG-929-052 

          Nowości:  2022-10 

 

Prostytutka na tronie, madame niezdobyta, nieświęta madonna… - kochane do szaleństwa przez wielu mężczyzn   

i znienawidzone przez niejedną kobietę. Poznaj dziesięć dam, których życiorysy, talent i uroda sprawiły, że stały 

się one przedmiotem twórczej kreacji artystów i trafiły na płótna najznakomitszych mistrzów pędzla swoich 

czasów. To zarówno wierne kochanki, rozwiązłe żony, bezwzględne egocentryczki, jak i intelektualistki, preku-

rsorki feminizmu czy filantropki.  

 

 

 114. Potęga pewności siebie : doskonałe wyniki w każdej dziedzinie życia ! / Brian 

Tracy ; przekład Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna.- Dodruk.- Warszawa : MT Biznes, 

2019. 

(Psychologia Biznesu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Pewność siebie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wstęp. Wkraczanie do strefy bez lęków ; R. 1. Podstawa pewności siebie ; R. 2. Cel i osobista moc ; R. 3. Zdoby-

wanie kompetencji i osiąganie osobistego mistrzostwa ; R. 4. Wewnętrzna gra w pewność siebie ; R. 5. Wykorzy-

stywanie swoich mocnych stron ; R. 6. Pokonywanie przeciwności losu ; R. 7. Pewność siebie w działaniu. 

 

 

 115. Pozytywnie : jak nie szukać dziury w całym / Anna Walewicz-Kuc.- Gliwice : 

Onepress - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Perfekcjonizm (psychologia) , Psychologia 

pozytywna , Wybory życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

 

Odmień swoje życie na lepsze!  Psychologowie i terapeuci jednym głosem biją na alarm! Coraz częściej mamy 

problemy z samoakceptacją, poczuciem celowości i sensu życia, utrzymaniem pozytywnych relacji z innymi ludź-

mi, a przede wszystkim z odczuwaniem radości z życia. Ta, wydawać by się mogło, przygnębiająca diagnoza nie 

jest jednak wyrokiem. Żyją bowiem wokół nas  ludzie,  którzy  mimo  licznych  przeciwności  losu,  niepowodzeń, 
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a czasami naprawdę ciężkich przeżyć potrafią myśleć pozytywnie i zachować pogodę ducha. Pojawia się zatem 

pytanie: jak oni to robią? Co sprawia, że w obliczu nawet trudnych sytuacji życiowych potrafią z optymizmem 

patrzeć przed siebie i cieszyć się każdym dniem? Z wieloletnich doświadczeń autorki w pracy z ludźmi wynika, że 

wszystko, co potrzebne do zmiany, jest w nas. I tylko od nas zależy, czy umiejętnie wykorzystamy nasze wewnę-

trzne zasoby. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak pokonać zgubny nałóg szukania dziury w całym i przestawić się na 

pozytywne myślenie sięgnij po tę książkę. I pamiętaj: jesteś tym, co myślisz. A myślami budujesz własny świat.   

 

 

 116. Pożary : kompendium wiedzy / [redaktor merytoryczny Mateusz Szymczak].- 

Katowice : Elamed Media Group, 2021. 

(Biblioteka w Akcji) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pożar , Pożarnictwo , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2022-10 

 

 

Ogień to żywioł, który pojawia się nagle. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i niekontrolowanie, dlatego bardzo 

ważna jest pierwsza reakcja strażaka. Musi wiedzieć dokładnie z czym walczy i jakich środków może w tym celu 

użyć. „Pożary - kompendium wiedzy” to pozycja, dzięki której każdy strażak OSP lub PSP zrozumie istotę                      

i przyczyny powstania pożarów, a także zasięgnie wiedzy z dochodzeń popożarowych. Artykuły zawarte w kom-

pendium stanowią praktyczny przewodnik dotyczący pożarów, rzetelnie omawiający podstawowe zagadnienia                

z nim związane. To podstawowe ABC strażaka i niewątpliwy must have. 

 

 

 117. Praca magisterska, licencjat : przewodnik po metodologii pisania i obrony 

pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski.- Wydanie 12.- Warszawa : CeDeWu, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metodologia , Praca licencjacka , Praca magisterska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-10 

 

 

Cz. I. Treść - podstawowe wymogi formalne: 1. Czym jest praca magisterska?, 2. Temat i tytuł pracy, 3. Struktura 

i plan pracy - podstawowe wymogi metodologiczne, 4. Zasady konstruowania "Wstępu", 5. Zasady konstruowania 

"Zakończenia", 6. Układ rozdziału, 7. Styl pracy ; Cz. II. Estetyka tekstu pracy magisterskiej: 1. Układ pracy                  

i tekstu, 2. Prezentacje graficzne, 3. Skróty i symbole, 4. Cytaty i sposoby cytowania, 5. Przypisy, 6. "Bibliogra-

fia", 7. "Aneks" (Załączniki), 8. "Streszczenie", 9. Korekta pracy ; Cz. III. Jak skutecznie pisać pracę? ; Cz. IV. 

Obrona pracy magisterskiej ; Cz. V. Plagiat. Istota - rodzaje - skutki. 
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 118. Praktyczne układy elektroniczne : elektronika bez oporu / Witold Wrotek.- 

Gliwice : Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Układ elektroniczny , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

W okraszonych dużą dozą humoru jedenastu rozdziałach autor szczegółowo opisuje etapy powstawania przykła-

dowych układów elektronicznych - od projektowania, poprzez montaż, po testowanie i określanie charaktery-

stycznych wartości napięć. Ten przystępnie napisany podręcznik dla elektroników amatorów podzielono na dwie 

części: pierwsza jest poświęcona układom cyfrowym, a druga analogowym.  

 

 

119. Prawo o ruchu drogowym : wysokości grzywien, wzór oświadczenia sprawcy 

kolizji, taryfikator punktów karnych, program szkolenia kierowców.- 9. wydanie, 

stan prawny na 7 marca 2022 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 17 

września 2022 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo o ruchu drogowym , Polska , Rozporządzenie , 

Ustawa , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2022-10 

 

Publikacja zawiera zbiór przepisów prawa drogowego, w tym m.in. przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia w sprawie wymiany praw jazdy, 

rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, szczegółowy program 

szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, taryfikator punktów karnych, wzór oświadczenia 

sprawcy kolizji. 

 

 

 120. Prawo przyciągania pieniędzy / Joseph Murphy ; [przekład z języka 

angielskiego Jacek Konarski].- Katowice : Wydawnictwo Kos, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Masz prawo być bogatym. Pojawiłeś się na tym świecie po to, żeby żyć w obfitości, szczęściu i wolności. 

Powinieneś więc mieć pieniądze, aby żyć w ten sposób. Bieda, ubóstwo czy jakikolwiek niedostatek nie mają 

żadnej wartości, z czego jasno wynika, że powinny one zniknąć z powierzchni ziemi. Jesteś tu po to, aby się 

rozwijać zarówno pod względem duchowym, jak i psychicznym i materialnym. Masz niezbywalne prawo do 

pełnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia. Powinieneś otoczyć się pięknem i luksusem. Dlaczego 

miałbyś się cieszyć wyłącznie tym, co posiadasz, skoro możesz sięgnąć po bogactwa Nieskończonego? Lektura tej 
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książki nauczy cię, w jaki sposób zaprzyjaźnić się z bogactwem tak, że zawsze będziesz miał nadmiar. Twoje 

pragnienie bogactwa jest pragnieniem pełniejszego, szczęśliwszego i wspanialszego życia. To jest pragnienie 

płynące z kosmosu. To jest dobre pragnienie.   

 

 

 121. Programista : przewodnik po zawodzie / Arkadiusz Kałkus.- Gliwice : Helion, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Branża informatyczna , Kariera , Praca , Programiści , 

Programowanie (informatyka) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 

 

 

Na listach najlepiej opłacanych zawodów koder, developer, programista zawsze plasują się wysoko. Specjaliści do 

spraw administrowania sieciami komputerowymi, frontend i backend developerzy, analitycy systemów i architekci 

oprogramowania są stale poszukiwani. A ponieważ głodny nowoczesnych technologii rynek tak bardzo ich 

pożąda, oferuje programistom warunki płacy i pracy, o jakich przedstawiciele wielu innych zawodów mogą tylko 

pomarzyć. Zarobki grubo powyżej średniej krajowej? Tak! Praca zdalna z dowolnego miejsca na świecie? Bardzo 

często! Duża samodzielność? Jasne! W dodatku, jeśli wolisz, jako programista możesz założyć firmę i działać                 

w stu procentach na własnych zasadach. Nim jednak zdecydujesz o wyborze zawodu programisty, upewnij się, że 

właśnie TO chcesz robić w życiu: przekonaj się, na czym tak naprawdę polega programowanie, poznaj ramowy 

plan dnia programisty, zorientuj się, z kim na co dzień współpracuje developer, dowiedz się, w jaki sposób 

organizuje się projekty w branży IT, zajrzyj w przyszłość i sprawdź, co czeka developerów w nadchodzących 

latach.   

 

 

122. Programowanie w Pythonie dla średnio zaawansowanych : najlepsze praktyki 

tworzenia czystego kodu / Al Sweigart ; przekład Radosław Meryk.- Gliwice : 

Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Python (język 

programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2022-10 

 

Dzięki tej książce przyswoisz najlepsze zasady konfigurowania środowiska programistycznego i praktyki progra-

mistyczne poprawiające czytelność kodu. Znajdziesz tu mnóstwo przydatnych wskazówek dotyczących 

posługiwania się wierszem polecenia i takimi narzędziami jak formatery kodu, kontrolery typów, lintery, a nawet 

systemy kontroli wersji. Od strony praktycznej poznasz techniki organizacji kodu i tworzenia jego dokumentacji. 

Nie brak też zaawansowanych zagadnień, jak pomiary wydajności kodu czy analiza algorytmów Big O. Sporo 

miejsca poświęcono również pythonicznemu paradygmatowi programowania zorientowanego obiektowo. Dowiesz 

się więc, jak prawidłowo pisać klasy, korzystać z mechanizmów dziedziczenia i czym są metody dunder. To 

znakomity przewodnik na drodze, którą musi pokonać początkujący, aby stać się profesjonalnym programistą 

Pythona.   
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 123. Przemoc w pracy : środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania / 

Mateusz Gajda.- Stan prawny na 16 kwietnia 2022 r.- Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobre praktyki , Mobbing , Molestowanie seksualne , Prawo 

karne , Prawo pracy , Przemoc , Belgia , Francja , Kanada , Niemcy , Polska , Stany 

Zjednoczone (USA) , Monografia 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2022-10 

 

Autor poddaje analizie przepisy polskiego prawa związane z przeciwdziałaniem przemocy w pracy, a także podaje 

liczne praktyczne porady dla pracodawców zainteresowanych podjęciem walki z przemocą w miejscu zatru-

dnienia. Opracowanie zostało wzbogacone wieloma orzeczeniami sądów odnoszącymi się do poruszanej tematyki. 

Książka zawiera także omówienie prewencyjnych regulacji przyjętych przez ponad dziesięciu zagranicznych 

legislatorów oraz rozważania na temat tego, czy polskie standardy ochrony prawnej przed przemocą w pracy 

zapewniają poziom ochrony porównywalny z wyznaczonym przez zagranicznych ustawodawców. Przepisy pol-

skiego prawa zostały również ocenione przez pryzmat konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 190 

dotyczącej walki z przemocą i molestowaniem w świecie pracy.   

 

 

 124. Przestępczość osób starszych z perspektywy kryminologii i prawa karnego / 

Anna Świerczewska-Gąsiorowska.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demografia , Kryminologia , Osoby w wieku starszym , 

Prawo karne , Przestępcy , Przestępczość , Więziennictwo , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-10 

 

 

Monografia została poświęcona bardzo aktualnej problematyce badawczej, zwłaszcza we współczesnej sytuacji 

społeczno-demograficznej, w której postępuje globalny proces starzenia się społeczeństwa niemal na całym 

świecie. Praca wypełnia istniejącą dotychczas niszę w literaturze przedmiotu, w której analiza sytuacji osób 

starszych sprowadza się zasadniczo do ich ujęcia w roli ofiar. Rzadko kiedy analizuje się płaszczyznę krymi-

nologiczną, w której osoby starsze są sprawcami przestępstw oraz skazanymi, wobec których wykonuje się 

orzeczone kary, w tym izolacyjną karę pozbawienia wolności. Publikacja w sposób kompleksowy i nowatorski 

prezentuje problem przestępczości osób starszych zarówno od strony fenomenologii i funkcjonowania osadzonych 

tej kategorii w izolacji penitencjarnej, jak również w szerokim zakresie aspektów prawnych analizowanego 

zagadnienia. Tematyka monografii stanowi także novum w kryminologii porównawczej, gdyż dopiero w drugiej 

dekadzie XXI wieku zrealizowano pierwsze międzynarodowe projekty badawcze dotyczące osób starszych jako 

sprawców przestępstw. Gruntowne przebadanie literatury, przeprowadzone badania empiryczne, jak również 

dobra znajomość realiów praktyki pozwoliły Autorce na zweryfikowanie postawionych hipotez oraz wyprowa-

dzenie wielu cennych - o dużej nośności praktycznej - wniosków i postulatów wobec narastającego problemu 

przestępczości osób starszych, z perspektywy szeroko rozumianej polityki kryminalnej. 
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 125. Przywództwo / Brian Tracy ; przekład: Michał Lipa.- Dodruk.- Warszawa : MT 

Biznes, 2017. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przywództwo , Poradniki 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wprowadzenie ; 1. Przywódcą się stajemy, nie rodzimy ; 2. Poczucie misji ; 3. Orientacja na działanie ; 4. Odwaga 

; 5. Przywódca jako strateg ; 6. Umiejętność inspirowania i motywowania ; 7. Zobowiązanie do wygrywania ; 8. 

Przywódca jako komunikator ; 9. Wyciąganie wniosków z porażek ; 10. Budowanie zespołu mistrzów ; 11. Sku-

pianie się na wynikach ; 12. Pragnienie przywództwa ; 13. Przywództwo a poczucie własnej wartości ; 14. Przy-

wództwo przez dawanie przykładu ; 15. Motywacja wewnętrzna przywódcy ; 16. Rozwijanie cech przywódczych ; 

17. Siła dzięki współpracy ; 18. Przywództwo przez konsensus ; 19. Przywództwo przez słuchanie ; 20. Żyj jak 

przywódca ; 21. Prawość: najistotniejsza cecha przywództwa.  

 

 

 126. Przywództwo bez strachu : twoja 90-dniowa droga od zmartwienia, niepewności 

i wątpliwości do inspiracji, przejrzystości i pewności siebie / Steve Gutzler i Mike 

Acker ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pewność siebie , Przywództwo , Strach , Techniki 

samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-10 

 

 

Czy chcesz się rozwijać, doskonalić i zdobywać nowe poziomy wpływów jako lider? A może nie czujesz się 

pewnie w roli przywódcy? W tej napisanej w sposób konwersacyjny i jednocześnie konkretny książce Steve 

Gutzler i Mike Acker przedstawiają siedem zmian, ukierunkowujących Twoje przywództwo na pożądany przez 

Ciebie cel - działanie, wpływ oraz inspirację. W książce "Przywództwo bez strachu" odkryjesz siedem zmian, 

jakich musisz w sobie dokonać, aby przejść: od przegranego do lidera, od braku świadomości do samoświa-

domości, od czarno-białego obrazu do wysokiej rozdzielczości, od niepewności do pewności siebie, od działania 

do osiągnięcia, od mądrości do mądrości i zdrowia, od szybkiego do finalizującego.   

 

 

127. Psychologia sprzedaży : podnieś sprzedaż szybciej i łatwiej, niż kiedykolwiek 

uznawałeś za możliwe / Brian Tracy ; [przekład: Tomasz Rzychoń].- Dodruk.- 

Warszawa : MT Biznes, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Techniki sprzedaży , Konsumenci (ekonomia) , Poradniki 

Sygnatura:  WG-658.6/.8 

Nowości:  2022-10 
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1. Wprowadzenie ; 2. Psychologiczna gra sprzedaży ; 3. Wyznacz i osiągnij wszystkie swoje cele w sprzedaży ; 4. 

Dlaczego ludzie kupują? ; 5. Kreatywna sprzedaż ; 6. Umawiać więcej spotkań ; 7. Siła sugestii ; 8. Zamykanie 

sprzedaży ; 9. 10 sposobów na sukces w sprzedaży. 

 

 

 128. Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, 

Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak.- Warszawa : 

Difin, 2017. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Mentoring , Osoby w wieku starszym , 

Społeczeństwo konsumpcyjne , Starość , Starzenie się , Starzenie się społeczeństwa , 

Telemedycyna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-10 

 

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozo-

staje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim 

seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim zakresie ich zasoby stają się doce-

niane na rynku pracy (międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują technologię (telesenior).  

Bezsprzecznym atutem książki jest wpisanie się w najnowsze trendy badań społecznych dotykające aktualnych 

rewolucji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z nakierowaniem na mentoring międzygeneracyjny oraz 

żywo dyskutowaną dehumanizację medycyny w kierunku teleusług jako sposobów na redukcję kosztów starzenia 

się globalnego społeczeństwa.   

 

 

 129. Rachunkowość - aspekty prawne i podatkowe / Maria Supera-Markowska.- 

Stan prawny na 15 marca 2022 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022. 

(Prawo w Praktyce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo bilansowe , Prawo podatkowe , Rachunkowość , 

Sprawozdawczość finansowa , Polska , Materiały pomocnicze , Opracowanie , 

Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2022-10 

 

Opracowanie przekrojowo przedstawia zagadnienia prawne rachunkowości, w tym zwłaszcza sprawozdawczości 

finansowej, i jej związków z prawem podatkowym oraz znaczenie rachunkowości dla realizacji przez podatników 

ich szeroko pojętych obowiązków. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera analizę przepisów prawa 

bilansowego i prawa podatkowego oraz innych istotnych dla zrozumienia zagadnień rachunkowości regulacji 

prawnych. Czytelnik odnajdzie w niej także przydatne schematy i wzory dokumentów finansowych.   

 

130. Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych / Adrianna Maria 

Borowicz, Maria Forycka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.- Wydanie 1. - 2. 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia poznawcza , Rehabilitacja medyczna , 

Podręcznik 
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Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-10 

 

Podręcznik w zwięzły sposób przedstawia najczęstsze problemy dotyczące zaburzeń funkcji poznawczych i spra-

wności funkcjonalnej osób starszych oraz pacjentów z chorobami neurologicznymi. Zawiera wskazówki 

praktyczne dotyczące ćwiczeń, które można wykorzystać podczas terapii. W przystępny sposób przedstawia różne 

sposoby połączenia ćwiczeń fizycznych z ćwiczeniami funkcji poznawczych. Przejrzysty układ książki, 

uwzględniający stopień trudności danego ćwiczenia i bogaty materiał ilustracyjny, pozwala na szybkie zapoznanie 

się z danym problemem oraz dostosowanie postępowania do każdego pacjenta indywidualnie.  

 

 

 131. Reputacja lidera : jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje, by porwać za 

sobą ludzi / Michał Chmielecki.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Image , Kompetencje przywódcze , Komunikacja 

interpersonalna , Marka osobista , Przywództwo , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-10 

 

 

Prawdziwy lider, czyli jaki? Co czyni wielkich przywódców inspirującymi? Z jakiego powodu jednych szefów 

uznajemy za świetnych, a innych za zupełnie przeciętnych? Dlaczego tylko niektórych mówców odbieramy jako 

autentycznych i przekonywających? Wielkich przywódców, świetnych szefów i przekonywających mówców łączy 

kilka cech: wszyscy ci ludzie są pewni siebie i działają ze spokojem nawet wtedy, gdy pozostają pod presją. 

Wiedzą, co robić w trudnych sytuacjach, i dają przykład innym. Komunikują się elokwentnie, jasno i precyzyjnie. 

Innymi słowy, każdego z nich można określić mianem prawdziwego lidera. Takiego, po którym od razu widać, że 

potrafi wywierać wpływ. Executive presence, z angielskiego prezencja przywódcza, jest właśnie tym czymś, co 

pozwala porywać za sobą ludzi, przemawiać do nich, inspirować ich i sprawiać, by podążali za przywódcą pełni 

spokoju i zaufania. Nie ma znaczenia, kim jesteś - politykiem, dyrektorem szkoły, właścicielem firmy, menedże-

rem w prywatnej firmie, wykładowcą na uczelni lub wschodzącą gwiazdą show-biznesu - jeśli jednym                    

z Twoich naczelnych zawodowych zadań jest liderowanie, musisz przede wszystkim nauczyć się intencjonalnie 

kształtować swój wizerunek. Na stronach tej książki znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak to skutecznie zrobić.   

 

 

 132. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekład Bożena 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metody nauczania , Mózg , Praca umysłowa , Psychologia 

nauczania , Uczenie się , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wyjątkowa książka, która uczy, jak myśleć szybciej i sprawniej oraz z łatwością przyswajać nowe dziedziny 

wiedzy i błyskawicznie opanowywać języki obce. Rewolucja w uczeniu, niemal zaraz po publikacji okrzyknięta 

światowym bestsellerem, przełamuje obiegowe poglądy na temat granic zdolności poznawczych człowieka. To, co 

dawniej wydawało się niewykonalne – jak przeczytanie kilkuset stron w ciągu godziny lub nauczenie się obcego 

języka przez jeden miesiąc – dziś okazuje się możliwe. Co więcej, mnóstwo ludzi już korzysta z tych umiejętności 
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w praktyce. Każdy może je zdobyć w stosunkowo krótkim czasie, opanowując kilkadziesiąt skutecznych technik 

przyswajania i porządkowania informacji. „Książką Rewolucja w uczeniu Gordon Dryden i Jeannette Vos zyskali 

sobie pozycję światowych liderów tej właśnie rewolucji. Książka ta jest wspaniałym przeglądem najważniejszych 

odkryć i koncepcji, które nadają kształt edukacji w XXI wieku”.    

 

 

 133. Rodzicielstwo na etacie : jak być obecnym emocjonalnie rodzicem po dniu 

pełnym wyzwań w pracy / Anita Cleare ; przekład Marcin Kowalczyk.- Warszawa : 

Laurum - MT Biznes, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzicielstwo , Work-life balance (WLB) , Wychowanie w 

rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2022-10 

 

Jak pogodzić życie rodzinne z pracą, skupiając się na tym, co ważne? Po godzinach przełącz się na tryb dom               

i ciesz się szczęśliwym, uważnym rodzicielstwem! Zmęczenie i stres w pracy nie pozwalają ci na pielęgnowanie 

bliskich relacji z dziećmi? A popołudnia, i tak za krótkie, wypełnione są kolejnymi obowiązkami domowymi? 

Jeśli - tak jak większość współczesnych rodziców - pracujesz, doskonale znasz te problemy: ograniczony czas, 

ograniczona energia, ograniczona cierpliwość i zbyt wiele do zrobienia. Jak temu zaradzić? Anita Cleare, eksper-

tka z zakresu świadomego rodzicielstwa, w tym rzeczowym i zabawnym poradniku pokazuje krok po kroku, jak 

przełączać się między życiem zawodowym i prywatnym i być rodzicem obecnym emocjonalnie. Jej cenne rady 

pomogą zmienić życie całej rodziny, a to dzięki nowemu podejściu, które pozwoli złagodzić konflikty i nawiązać 

bliższy kontakt z dziećmi, jednocześnie godząc obowiązki rodzica z pracą zawodową. Autorka pokaże ci, jak 

wychowywać mądrzej w oparciu o trzy kluczowe elementy: jasny obraz, czego potrzebują dzieci, praktyczne 

narzędzia efektywnego wychowywania oraz strategie dbania o dobre samopoczucie rodziców. Oprócz tego: - 

zobaczysz, w jaki sposób możesz organizować czas sobie i swojej rodzinie, - nauczysz się rozwijać samodzielność 

u dzieci, - dowiesz się, dlaczego pozytywna uważność to twoja nowa supermoc, - odkryjesz, jak rozmawiać                     

z dzieckiem, aby chciało cię słuchać, - przekonasz się, że warto od czasu do czasu zająć się wyłącznie sobą, bez 

wyrzutów sumienia.   

 

 

 134. Roszczenia pracownicze : praktyczny przewodnik / Dariusz Dwojewski.- Stan 

prawny na 17 maja 2022 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawa i obowiązki pracownika , Prawo pracy , Przestępstwa 

i wykroczenia przeciw prawom pracownika , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2022-10 

 

 

W publikacji przedstawiono podstawy prawne roszczeń pracowniczych określające, jakie sprawy mogą być 

rozstrzygane w sądach pracy. Czytelnicy dowiedzą się: w jaki sposób dochodzić swoich praw wynikających ze 

stosunku pracy, jakie mogą być podstawy prawne ewentualnych roszczeń, jakie są terminy ich dochodzenia i spo-

sób formułowania. Ponadto autor omawia zarówno rodzaje roszczeń pracowniczych, m.in.: o charakterze odwoła-

wczym, o ustalenie treści, finansowe, dotyczące podstawy, istnienia stosunku pracy, jak i roszczenia przysługujące 

pracodawcy względem pracownika. Przykłady i orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące omawianej proble-

matyki pozwolą zrozumieć trudne zagadnienia prawne również osobom niemającym wykształcenia prawniczego.   
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 135. Sądecczyzna / [autor przewodnika Jakub Zygmunt].- Gliwice : Bezdroża - Helion, 

copyright 2021. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sądecczyzna (kraina historyczna) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Nowy Sącz (okręg) 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Atrakcje Sądecczyzny ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu, Informacje A-Z ; Informa-

cje krajoznawcze: Krajoznawcze ABC, Przyroda, Mieszkańcy regionu - dawniej i dziś, Architektura, kultura, 

sztuka, Kuchnia ; Nowy Sącz ; Stary Sącz ; Krynica Zdrój i okolice ; Muszyna i okolice ; Piwniczna-Zdrój i dolina 

Popradu ; Grybów i okolice ; Zachodnia część Sądecczyzny ; Jezioro Rożnowskie i Pogórze Rożnowskie. 

 

 

 136. Schematy elektroniczne od podstaw : elektronika bez oporu / Witold Wrotek.- 

Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektronika , Schematy blokowe , Układ elektroniczny , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.3 

Nowości:  2022-10 

 

 

Do czego służą różne części elektroniczne? Jak czytać poszczególne rodzaje schematów? Co sprawia, że układ 

działa tak, a nie inaczej? Autor udowadnia, że nikt nie przychodzi na świat z wiedzą tajemną, a elektroniki po pro-

stu można się nauczyć. Podręcznik krok po kroku wprowadza w jej arkana, przedstawiając podstawowe infor-

macje o elektryczności i połączeniach, wyjaśniając zjawiska oporu, pojemności i indukcyjności oraz tłumacząc 

zasadę działania podstawowych elementów półprzewodnikowych. Fizyczne podstawy elektroniki. Połączenia 

elektryczne. Zasilanie obwodów. Rezystory i potencjometry. Cewki i transformatory. Różne rodzaje kondensa-

torów. Diody i tranzystory. Proste układy tranzystorowe.   

 

 

 137. Sekrety negocjacji dla biznesmenów / Roger Dawson ; przekład Marian J. 

Waszkiewicz.- Warszawa : MT Biznes ; Göteborg : Wamex, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Negocjacje , Psychologia biznesu , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.574 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

I. Znaczenie negocjacji: R. 1. Sprzedaż w nowym milenium ; R. 2. Negocjacje „win-win” ; R. 3. Reguły gry ; II. 

Otwarcie: R. 4. Żądaj więcej, niż spodziewasz się uzyskać ; R. 5. Odpowiedni przedział żądań ; R. 6. Nigdy nie 

akceptuj pierwszej oferty. 
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 138. Skuteczna terapia dziecka z autyzmem : praktyczny poradnik dla terapeutów i 

rodziców / Anna Budzińska.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) , 

Stosowana analiza zachowania , Terapia behawioralna , Zaburzenia ze spektrum 

autyzmu (ASD) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-10 

 

Wczesna diagnoza i jak najszybsze rozpoczęcie skutecznej terapii mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie 

dziecka z autyzmem oraz całej jego rodziny. Dają niepowtarzalną szansę na godne i samodzielne życie.                        

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu kluczowa jest terapia o udowodnionej naukowo skuteczności – 

stosowana analiza zachowania, zwana też terapią behawioralną. Autorka, specjalistka z wieloletnim doświad-

czeniem, szczegółowo omawia praktyczne kwestie związane z kolejnymi etapami terapii. Wyjaśnia, jak stworzyć 

zindywidualizowany system motywacyjny, jakie techniki terapeutyczne najlepiej stosować, jak ocenić i rozwijać 

sfery deficytowe oraz jakie programy wprowadzać, w miarę jak dziecko robi postępy. Wskazuje konkretne metody 

radzenia sobie z zachowaniami utrudniającymi naukę i codzienne funkcjonowanie. Podkreśla również wagę odpo-

wiedniej organizacji przestrzeni terapeutycznej i zaangażowania rodziców w proces terapii, tak aby stał się stylem 

życia rodziny. Ta niezwykle potrzebna książka to niezbędnik osób zajmujących się dziećmi z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu i prowadzących terapię takich dzieci. 

 

 

 139. SPATiF : upajający pozór wolności / Aleksandra Szarłat.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Związek Artystów Scen Polskich , Aktorzy , Życie artystyczne 

, Życie towarzyskie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2022-10 

 

 

Przez kilka powojennych dekad Klub Aktora Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu był towarzyskim, 

kulturalnym i informacyjnym centrum stolicy. Artystom zapewniał poczucie bezpieczeństwa, a kulturze ciągłość, 

zwłaszcza dzięki wyjątkowym bywalcom pamiętającym jeszcze okres międzywojenny. O przekroczeniu progu 

SPATiF-u marzyli wszyscy: pisarze i tajniacy, członkowie KC i opozycjoniści, sportowcy, waluciarze i dziew-

czyny szukające szczęścia lub zarobku. Ale o tym, kto mógł wejść i dostąpić wtajemniczenia, decydował szatniarz 

Franio - człowiek instytucja. Znajdujący się w samym sercu Warszawy klub, nieustannie inwigilowany przez 

bezpiekę, pozostawał wyspą wolności aż do stanu wojennego. Sam lokal działa do dziś, ale zmieniły się klimat                    

i obyczaje. Po dawnym SPATiF-ie zostały jedynie legenda i mnóstwo anegdot z czasów, gdy za zamkniętymi 

drzwiami, skrywającymi nie zawsze piękne tajemnice, toczyło się intensywne życie. I ta historia - polskiego kina, 

teatru, estrady i literatury - barwnie opisana w książce Aleksandry Szarłat. 
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 140. Spełniaj się : jak oswoić swój własny opór i żyć pełnią życia / Sylwia Kocoń.- 

Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Opór (postawa) , Samoakceptacja , 

Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wyjdź ze swojej strefy komfortu i... rusz do przodu! Czy znasz to uczucie? Życie proponuje Ci coś świeżego, 

świetnego, coś, o czym zawsze marzyłaś, co może zmienić wszystko. Innymi słowy: proponuje Ci nowe szanse. 

Czekałaś na nie, więc się nimi cieszysz, wyobrażasz sobie, jak to będzie, gdy opcja zmieni się w fakt, jesteś 

gotowa na tę zmianę. Ale tylko przez chwilę. Bo wówczas dopadają Cię... Nie, nawet nie wątpliwości. Raczej 

zniechęcenie, rozproszenie, początkowa ekscytacja ustępuje dobrze znanej rezygnacji. To zniechęcenie to opór. 

Wewnętrzny głos, który ostrzega, że niedobrze, niebezpiecznie i w ogóle niefajnie jest wychodzić ze strefy 

komfortu. Ten głos to nasz wewnętrzny obrońca. Bo niby chce dla nas dobrze, pragnie nas uchronić przed niewy-

godą, trudem i ryzykiem, tylko... On w większości przypadków wyolbrzymia i zwyczajnie nas zwodzi, odbierając 

szansę na pozytywne zmiany. Opór ma wiele twarzy, kamuflaży i chwytów. Przebiera się za znudzenie, rozko-

jarzenie, brak czasu czy nawet fizyczne turbulencje i cielesne symptomy. Zła wiadomość jest taka: z tym oporem 

nie wygrasz. Dobra z kolei brzmi: możesz się z nim zaprzyjaźnić i namówić go do tego, by grał na Twoją rzecz.              

A kiedy już uda Ci się ten wewnętrzny opór oswoić i połączyć ze swoją wewnętrzną mocą, wówczas uzyskasz 

zdolność do rozpoznawania tego, co jest dla Ciebie prawdziwie wartościowe, a także znajdziesz siłę, by sięgać po 

to, czego naprawdę potrzebujesz.   

 

 

 141. Spotkania biznesowe / Brian Tracy ; przekład Konrad Pawłowski.- Warszawa : 

MT Biznes, 2018. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Organizacja , Produktywność 

(ekonomia) , Spotkania i imprezy biznesowe , Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-10 

 

Spotkania nie są stratą czasu, jeśli są właściwie prowadzone. Brian Tracy, podczas dziesiątków lat działań konsul-

tingowych na całym świecie, bezpośrednio nauczył się, co jest ważne, by były one efektywne. W tym zwięzłym 

poradniku dzieli się on prostymi ideami, które możesz wykorzystać, by zebrania stały się znacznie lepszymi 

narzędziami do rozwiazywania problemów, podejmowania decyzji, wymiany pomysłów i szybkiego dochodzenia 

do oczekiwanych rezultatów. Dowiesz się z niego jak: - określić agendę spotkania, - ustalić strukturę spotkania ze 

względu na jego charakter: w cztery oczy lub grupowe, informacyjne, służące do rozwiązywania problemów, 

wewnętrzne lub zewnętrzne, - panować nad dyskusją, - unikać niebezpieczeństwa grupowego myślenia, - dopro-

wadzać do wyciągania wniosków, - uzyskiwać konsensus, przydzielać zakresy odpowiedzialności i ustalać ter-

miny, - maksymalizować zwrot z zainwestowanego czasu, - i dużo, dużo więcej. Spotkania to zarządzanie                     

w działaniu. Zrób wszystko, by te prowadzone przez ciebie były efektywne i satysfakcjonujące dla wszystkich 

uczestników.   
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 142. Sprzedaż wirtualna, zyski realne : jak wykorzystywać technologie do 

skutecznej komunikacji z nabywcami / Jeb Blount ; przekład Maksymilian 

Gutowski.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2021. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja elektroniczna , Komunikacja interpersonalna , 

Media społecznościowe , Sprzedaż , Techniki sprzedaży , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658.6/.8 

Nowości:  2022-10 

 

Oto wyczerpujący przewodnik po sposobach wykorzystywania kanałów komunikacji wirtualnej w nawiązywaniu 

kontaktów biznesowych i przeprowadzaniu procesów sprzedażowych w taki sposób, by zakończyły się sfinali-

zowaniem transakcji. Zaprezentowano tu spójny system rozmów wideo, rozmów telefonicznych, SMS-ów, czatów 

i mediów społecznościowych, skonstruowany tak, aby zwiększyć produktywność i skrócić cykl sprzedaży. Książ-

ka przedstawia zasady, których przestrzeganie pozwala na uzyskanie dużej skuteczności podczas korzystania                    

z kanałów komunikacji wirtualnej, a także zaawansowane strategie pokonywania obiekcji klientów, co skutkuje 

szybszym zawieraniem umów. Opanowanie zaprezentowanych w niej technik zapewni Ci wyraźną przewagę 

konkurencyjną!  W książce między innymi: sposoby wywierania wpływu na rozmówcę podczas wideokonferencji, 

zasady tworzenia wciągających wirtualnych prezentacji, efektywne strategie docierania do trudno dostępnych 

interesariuszy, różne kanały wirtualne w sprzedaży bezpośredniej, pięć C sprzedaży społecznościowej, łączenie 

zalet kanałów wirtualnych i realnego podejścia do sprzedaży.   

 

 

 143. Strategia biznesowa / Brian Tracy ; przekład Konrad Pawłowski.- Warszawa : 

MT Biznes, 2017. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Planowanie strategiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wstęp ; 1. Wprowadzenie do strategii: Aleksander Wielki ; 2. Zasady skutecznej strategii ; 3. Pięć pytań dotyczą-

cych strategicznego planowania ; 4. Kluczowi gracze w tworzeniu strategii ; 5. Wartości, wizja i cel ; 6. Określ 

misję firmy ; 7. Powrót z przyszłości ; 8. Strategiczne obszary, nad którymi należy się zastanowić ; 9. Siła napędo-

wa kluczem do realizacji strategii ; 10. Cztery kluczowe koncepcje planowania strategicznego ; 11. Skoncentruj 

się na tym, co robisz dobrze ; 12. Obszary przyległe ; 13. Strategia uwalniania ; 14. Myślenie od zera ; 15. Przej-

mij inicjatywę ; 16. Zwycięstwo elastyczności ; 17. Stwórz nowe rynki ; 18. Wybierz konkurencję ; 19. Zaangażuj 

całą firmę ; 20. Znaczenie struktury organizacyjnej ;  21. Pięć etapów formułowania i wdrażania strategii. 

 

 144. Sukces osobisty / Brian Tracy ; przekład Bartosz Sałbut.- Dodruk.- Warszawa : 

MT Biznes, 2019. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Kariera , Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 



113 
 

Dlaczego jedni odnoszą większe sukcesy niż inni? Brian Tracy, światowej sławy ekspert od zwiększania efekty-

wności, przez dziesięciolecia badał życiorysy i zachowania ludzi sukcesu. Na tej podstawie wyciągnął zaskakujący 

wniosek: nawet niewielkie korekty nastawienia i zachowań mogą przełożyć się na istotny wzrost osiąganych 

wyników. W tej krótkiej, acz inspirującej książce autor wyjaśnia, w jaki sposób wszyscy możemy: - wyznaczać 

jasne cele (bo nie da się osiągnąć celu, którego się nie widzi), - zmienić nastawienie pod kątem przyciągania 

nowych możliwości, - wyrzec się wszelkich przekonań, którymi sami się ograniczamy; - wzmacniać pewność 

siebie, - ćwiczyć się w sztuce odwagi (ludzie sukcesu nie boją się podejmować ryzyka), - wykorzystywać każdą 

okazję do nauki i rozwoju, - nawykowo prowadzić działania networkingowe, - opanować umiejętność planowania 

strategicznego, - i wiele więcej. Książka jest pełna prostych, lecz jednocześnie rewolucyjnych technik, dzięki 

którym nauczysz się przekuwać marzenia w konkretne efekty.   

 

 

 145. Szaleństwo tłumów : gender, rasa, tożsamość / Douglas Murray ; przełożył 

Jacek Spólny.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gender , Mniejszości seksualne , Postawy , Odmiany 

człowieka , Świadomość społeczna , Wolność słowa , Esej 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2022-10 

 

 

W swojej najnowszej książce Douglas Murray zajmuje się najbardziej spornymi problemami XXI wieku: seksu-

alnością, płcią, technologią i rasą. Ujawnia zdumiewające wojny kulturowe toczone w miejscach pracy, szkołach   

i domach w imię sprawiedliwości społecznej i polityki tożsamości. Żyjemy w epoce ponowoczesnej, po załamaniu 

się wielkich narracji: religii i ideologii politycznej. W ich miejsce pojawiło się dążenie do walki o naprawienie 

domniemanych krzywd przy użyciu broni w postaci tożsamości, wzmocnione przez nowe formy mediów 

społecznościowych i informacyjnych. Hierarchię celów coraz bardziej podzielonego społeczeństwa determinują 

wąskie grupy interesów - a ofiar, jak pokazuje Murray, przybywa. Czytelnicy niezależnie od swych przekonań 

politycznych docenią mistrzowsko napisaną i prowokacyjną książkę Murraya, który stara się wprowadzić nieco 

sensu do dyskusji o najbardziej złożonych sprawach obecnego pokolenia. Kończy żarliwym wołaniem o wolność 

słowa, wspólnotę wartości i zdrowy rozsądek w czasach masowej histerii.   

 

 

 146. Szaranowicz : życie z pasją / Włodzimierz Szaranowicz w rozmowie z córką 

Martą Szaranowicz-Kusz.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szaranowicz, Włodzimierz (1949- ) , Dziennikarze sportowi , 

Dziennikarstwo sportowe , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2022-10 

 

 

Jego niepowtarzalny głos przez lata rozbrzmiewał w polskich domach, towarzysząc największym sukcesom pol-

skich sportowców. Do dziś Włodzimierz Szaranowicz kojarzy się ze zwycięstwami Adama Małysza i Kamila Sto-

cha, medalami polskich lekkoatletów oraz ceremoniami otwarcia igrzysk olimpijskich. Kibice potrafią z pamięci 

cytować jego kultowe komentarze. W szczerej rozmowie z córką jeden z najpopularniejszych i najbardziej szano-

wanych polskich dziennikarzy sportowych opowiada o swoim życiu i  karierze  dziennikarskiej,  o  czarnogórskich  
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korzeniach i dorastaniu na powojennym Muranowie, o pracy w radiu i telewizji, zawodowych mistrzach i przyja-

ciołach, godzeniu pracy z życiem osobistym. Z jakiego powodu naraził się jednemu z warszawskich gangsterów? 

Dlaczego nie został aktorem? Skąd wziął pomysł na hasło „Hej, hej, tu NBA”? Czy tęskni za mikrofonem? To 

książka o sporcie i rodzinie. O podróżach w odległe zakątki świata. O życiowych trudnościach i radosnych wzru-

szeniach. I o dzieleniu się z innymi swoją największą pasją.  

 

 

 147. Sztuka afirmacji : uwolniona potęga podświadomości / Joseph Murphy ; 

przekład Bogusław Solecki.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afirmacja (psychologia) , Podświadomość , Sukces , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

Poznaj moc podświadomości. Dlaczego niektórzy ludzie wiodą szczęśliwe i dostatnie życie, a inni cierpią ubóstwo 

i są nieszczęśliwi? Dlaczego niektórzy są pełni niepokoju i obaw, a inni pełni wiary i pewności siebie? Dlaczego 

niektórzy mieszkają w pięknych, luksusowych domach, a inni ledwo wiążą koniec z końcem? Odpowiedź jest 

jedna: podświadomość. Zaproś magię do swojego życia. Joseph Murphy, autor światowego bestselleru "Potęga 

podświadomości", od lat udowadnia, że za nasze sukcesy lub porażki odpowiada nasz umysł. Twoja podświa-

domość jest źródłem Twoich emocji i posiada zdolność kreacji. Wykorzystując swój świadomy umysł, możesz tak 

zaprogramować swoją podświadomość, aby była zdolna do pozytywnego myślenia i kreowania rzeczywistości, 

którą sobie wymarzyłeś. Zaprzęgnij swoją podświadomość do pracy. Masz niesamowity potencjał, aby być, kim 

chcesz, robić, co chcesz, i otrzymywać wszystko, na co zasługujesz. Niestety, tylko niewielka liczba ludzi potrafi 

to wykorzystać. Ta książka to zmieni! Poznasz zasady afirmacji i techniki przenoszenia pragnień do podświado-

mości, zrozumiesz, jak ona działa i jak uwolnić w sobie niewyczerpaną moc. Odkryj potęgę podświadomości                 

i zmień niedoskonałe dzisiaj na lepsze jutro.   

 

 

 148. Sztuka prowadzenia spotkań wirtualnych : męczą Cię i nudzą bezosobowe 

prezentacje wyświetlane na Zoomie? Zmień to! Naucz się prowadzić wciągające, 

efektywne i inspirujące konferencje online! / Mike Acker ; tłumaczenia Agnieszka 

Jarosz.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Komunikacja elektroniczna , Komunikatory 

internetowe , Spotkania i imprezy biznesowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2022-10 

 

Komunikacja wirtualna zagościła w naszym życiu na dobre. Czy jesteś gotów, aby wyróżnić się spośród tłumu?  

Ludzie i przedsiębiorstwa, które przystosowały się do nowych okoliczności i przeniosły swoje biznesy na 

wirtualne platformy, mają największe szanse na sukces. Nowa codzienność wiąże się z tym, że w związku ze 

zmieniającymi się sposobami interakcji oraz zanikającymi ograniczeniami geograficznymi pracownicy oczekują 

większej elastyczności. Przed firmami i jednostkami, które okazały się gotowe zainwestować w unowocześnienie 

swoich biznesów, pojawiły się nowe możliwości. Firmy, które przystosowały się do nowej rzeczywistości, zyskują 

przewagę nad konkurencją, która nie radzi sobie z technologią, ponieważ stają się atrakcyjne dla pracowników, 

którzy nie chcą powracać do swojej starej rutyny  pracy  przy  biurku  czy  w  boksie  biurowym.  Jednostki,  które 
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zainwestują w siebie i staną się mistrzami komunikacji wirtualnej, będą się wyróżniać na tle tłumu zadowala-

jącego się miernością. W swojej najnowszej książce, "Sztuka prowadzenia spotkań wirtualnych", autor bestselleru 

"Jak przemawiać bez strachu" pokazuje, w jaki sposób pokonać bariery i przestać bać się nudnych i bezosobowych 

spotkań na Zoomie, przekonując, że każdy może nauczyć się prowadzić wydajne i inspirujące webinaria. Wcale 

nie jest za późno, abyś został „gwiazdą Zooma" - nie marnuj ani jednej minuty więcej na niewydajne i bezoso-

bowe spotkania wirtualne!  

 

 

 149. Tajniki wywierania wpływu : jak inspirować siebie i innych / Brian Tracy, Dan 

Strutzel ; przekład Michał Lipa.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

(Rozwój Osobisty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobowość , Przywództwo , Relacje międzyludzkie , Wpływ 

społeczny , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

Za wpływaniem na decyzje i działania ludzi stoi rozwijająca się od tysiącleci nauka. Zgromadzona do tej pory 

wiedza na ten temat jest wciąż poszerzana w wyniku nowych odkryć w dziedzinie neurologii, programowania 

neurolingwistycznego i badań kognitywnych. Tajniki wywierania wpływu opisują proste, sprawdzone metody 

umożliwiające zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Książka przedstawia wiele zweryfikowanych faktów na temat 

wywierania wpływu, rozwiewa mity, odrzuca niesprawdzone teorie i daje dostęp do skarbca idei pozwalających 

inspirować siebie i innych do osiągania pożądanych rezultatów w życiu i w biznesie. Dzięki inspirującej rozmowie 

Dana Strutzela z Brianem Tracym: PRZYSWOISZ najlepsze pomysły, strategie i techniki wywierania wpływu, 

które Brian rozwijał przez 40 lat pracy w branży samorozwoju; ZGROMADZISZ pomysły na uzyskanie większe-

go wpływu na innych ludzi i wcielisz je w życie; ODRZUCISZ mity i niesprawdzone teorie powstrzymujące cię 

przed działaniem; UZYSKASZ większy wpływ na życie własne oraz ludzi, na których najbardziej ci zależy.   

 

 

 150. Techniki sprzedaży zdalnej : jak działając "na odległość", osiągać sukcesy 

sprzedażowe / Roman Kawszyn, Adam Szaran.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel elektroniczny , Handel wysyłkowy , Negocjacje 

biznesowe , Techniki sprzedaży , Zarządzanie relacjami z klientami , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-658.6/.8 

Nowości:  2022-10 

 

"Nie da się sprzedawać zdalnie". Tak mówili niektórzy nasi przyjaciele handlowcy, którzy przyzwyczajeni do 

odwiedzin i bycia u klienta stacjonarnie, w marcu 2020 roku weszli w nową rzeczywistość. "A już pozyskać no-

wego klienta, to jest prawie niemożliwe". Rynek sprzedaży ciągle ewoluuje. Zmieniają się okoliczności zewnę-

trzne, preferencje klientów, jak również narzędzia sprzedaży. W dzisiejszym zmiennym otoczeniu najskuteczniejsi 

będą ci, którzy potrafią dostosować się do różnych form kontaktu z klientem. Lecz do tego potrzebne będą nowe 

umiejętności i realne narzędzia. Roman Kawszyn oraz Adam Szaran przez ostatnie półtora roku wypracowali 

system sprzedaży zdalnej, który działa. Zrobili to we współpracy z najlepszymi handlowcami z zaprzyjaźnionych 

firm, po to, by jednocześnie go testować i udoskonalać. Jedna z tych firm osiągnęła najlepszy wynik finansowy                

w Polsce (handlowcy byli na początku przekonani, że w ich branży i z ich klientem zdalnie sprzedawać się nie da), 

inni zwiększyli swoje obroty o kilkadziesiąt, jeszcze inni o kilkanaście procent. Po zebraniu feedbacku, dowodów 

słuszności oraz analizie rynkowych case studies  jako  pierwsi  w  Polsce  wprowadzili  ten  system  na  rynek  pod 
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postacią "Distance Seller" - kursu sprzedaży zdalnej dla handlowców. Dziś całą tę wiedzę, konkretne techniki, 

schematy i metody pozwalające na pozyskanie i obsługę klienta "na odległość" zawarli w książce "Techniki 

sprzedaży zdalnej".   

 

 

 151. Teoria konkurencji : ekonomiczna teoria wszystkiego / Adam Noga.- Warszawa 

: Poltext, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Efektywność ekonomiczna , Konkurencja , Rynek (ekonomia) 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2022-10 

 

 

Autor wykazuje, że teoria i praktyka wspierania konkurencji prowadzona w prawie 130 krajach świata musi być 

ukierunkowana nie tylko na korzyści dla konsumenta, we wszystkich pełnionych przez niego funkcjach w gospo-

darce: pracownika, przedsiębiorcy, konsumenta i obywatela, ale także na integralne korzyści dla całego gospodar-

stwa domowego. Zadowolony konsument nie może tracić pracy ani rozwojowego środowiska naturalnego, techno-

logicznego czy społecznego. Przedstawiona w książce teoria efektywnej konkurencji i efektywnych dominacji ma 

temu służyć i stanowić swoistą "ekonomiczną teorię wszystkiego".   

 

 

 152. Trójmiasto : Gdańsk, Gdynia, Sopot / [autorka przewodnika Katarzyna Głuc ; 

współpraca Monika Jurczyk, Maciej Żemojtel].- Wydanie 3.- Gliwice : Bezdroża - 

Helion, copyright 2022. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gdańsk (woj. pomorskie) , Gdynia (woj. pomorskie) , Sopot 

(woj. pomorskie) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Gdańsk (okręg) 

Nowości:  2022-10 

 

Atrakcje Trójmiasta ; Wydarzenia kulturalne ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; 

Informacje krajoznawcze: Krajoznawcze ABC, Historia, Społeczeństwo, Kultura i sztuka ; Gdańsk ; Sopot ; 

Gdynia ; Okolice Trójmiasta: Żukowo, Rewa, Rzucewo, Puck, Żuławy, Kaszubski Park Krajobrazowy, Kartuzy, 

Tczew, Malbork. 

 

 

 153. Twoje pieniądze : jak więcej zarabiać, mniej wydawać i lepiej inwestować / 

Philipp J. Müller ; przekład Dorota Glinka.- Warszawa : MT Biznes, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse osobiste , Inwestycje , Kariera , Oszczędność , 

Rozwój osobisty , Zarządzanie finansami , Poradnik 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2022-10 
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Ta książka jest o niezależności finansowej. Dla sprzedawczyni. Dla 16-latka, który chce sfinansować swoją eduka-

cję, bo jego rodzicom nie starcza na to pieniędzy. Dla 57-latki, która uświadamia sobie, że jako kobieta otrzyma 

emeryturę o 46 procent niższą niż mężczyzna. Niezależność finansowa jest możliwa. Ale nie jest łatwa. Nie ma tu 

fantastycznej strategii na tak zwany „pasywny dochód”, który pozwoli ci na beztroskie życie w luksusie. Nie 

dowiesz się również, jak można kupić rzekomo totalnie niedoszacowane nieruchomości lub akcje, a następnie 

szybko sprzedać je z oszałamiającym zyskiem. Zasady dotyczące pieniędzy są proste - ale nikt ich nam nie 

pokazuje Mimo że żyjemy w systemie kapitalistycznym opartym na zasadach finansowych, nie uczymy się                    

o pieniądzach. Luka edukacyjna nie pozwala nam rozwinąć odpowiedzialnego podejścia do pieniędzy i właści-

wych zachowań finansowych. Dlatego znany trener finansowy Philipp J. Müller postanowił napisać niniejszą 

książkę, by krok po kroku przeprowadzić nas przez ogromną i często skomplikowaną finansową dżunglę. Bo jeśli 

chodzi o pieniądze, przedsiębiorczość i wolność, nigdy nie było lepszego czasu niż teraz. 30 lat temu nie było ani 

komputerów i internetu, ani dostępu do akcji, do know-how, do niezbędnej wiedzy. Dzisiaj to wszystko jest 

możliwe. O zarabianiu, oszczędzaniu, wydawaniu i inwestowaniu Ten założyciel największej akademii inwesty-

cyjnej w Europie pomaga nam zrozumieć, czym są dla nas pieniądze, i wyjaśnia, dlaczego droga do dobrobytu 

zaczyna się od rozwoju osobistego.  

 

 

 154. Uwolnij się od psychopaty / Jackson MacKenzie ; przekład Wojciech 

Usarzewicz.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2022. 

(Sensus. Osobowość Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Manipulacja (psychologia) , 

Przemoc emocjonalna , Psychopaci , Techniki samopomocy , Toksyczne związki , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-10 

 

Każdemu może się zdarzyć, że nawiąże relację z psychopatą. Psychopaci, socjopaci, osoby narcystyczne - to 

ludzie, którzy manipulują innymi i świadomie ich ranią, nie odczuwając przy tym śladu odpowiedzialności czy 

skruchy. Związek z tak zaburzoną osobą przypomina emocjonalny roller coaster, mroczną podróż do własnych 

lęków, pełną wściekłości, samotności i goryczy. Niezależnie od tego, jak pięknie się rozpocznie, dalszy ciąg 

relacji z osobą toksyczną jest rozpaczliwie powtarzalny: po etapie idealizacji nieuchronnie nadejdzie faza 

dewaluacji i odrzucenia. Toksycznego związku zwykle nie da się naprawić, ale można ofiarować sobie dar 

nowego początku i odzyskać siebie, swoje życie i swoje szczęście. Nikt nie musi być pionkiem w grze psychopaty. 

Trzeba jednak podjąć dość trudną pracę, aby się uwolnić i wydobrzeć po toksycznym związku. I o tym właśnie 

jest ta książka. Zmierzenie się z pewnymi sprawami, kiedy człowiek czuje się zdeptany, pobity i przemieniony                 

w pustą skorupę, może się wydawać nierealne. Ale będzie też odświeżające i wzmacniające, a przede wszystkim 

doprowadzi do odbudowania poczucia siły, własnej wartości i do odzyskania szczęścia. I również o tym jest ta 

książka. Z książki dowiesz się: jak rozpoznać, że masz do czynienia z psychopatą, jakie są etapy odzyskiwania 

siebie po toksycznym związku, jak odzyskać szacunek do samego siebie i odkryć w sobie siłę, jak uniknąć 

kolejnego związku z psychopatą, gdzie szukać cennych materiałów uzupełniających i jak znaleźć pomoc.   

 

 155. Vetulani : piękny umysł, dzikie serce / Katarzyna Kubisiowska.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vetulani, Jerzy (1936-2017) , Biochemicy , Neurobiolodzy , 

Profesorowie , Uczeni , Kraków (woj. małopolskie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-10 
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Wybitny neurobiolog, ateista, prowokator, zwolennik legalizacji marihuany Pierwsza biografia Jerzego Vetula-

niego 2 marca 2017 roku zostaje ranny w wypadku na przejściu dla pieszych. Nie odzyska już przytomności. 

Umiera po pięciu tygodniach. Rok wcześniej mówi: „Warto żyć tak długo, jak długo jesteśmy w stanie myśleć, jak 

długo pracuje nasz mózg”. Kocha wprawiać innych w osłupienie. Dla niego „życie jest wrzodem na ciele Wszech-

świata”, ale bada je, poznaje i uczy o nim. Vetulani całe życie związany jest z Krakowem. To on współtworzy 

Piwnicę pod Baranami i staje się jedną z legend tego miejsca. W krakowskim Instytucie Farmakologii Polskiej 

Akademii Nauk rozwija naukową karierę. Walczy o rzeczy ważne. O wolność w opozycji demokratycznej.                    

O prawa kobiet. O prawa społeczności LGBT+. O legalizację marihuany do celów medycznych. Nikogo, kto się              

z nim styka, nie pozostawia obojętnym. Studenci go uwielbiają, a świat nauki i podziwia, i krytykuje. A wszystko 

to zaczyna się w 1965 roku, gdy jego brat tonie podczas spływu kajakowego. Jerzy jest wstrząśnięty, ale właśnie ta 

śmierć mobilizuje go do obrony doktoratu. Kariera naukowa rozpędzi się w sposób imponujący. Vetulani zostanie 

jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców w dziedzinie biomedycyny. A może zaczyna się wcześniej, 

gdy jako dziecko podczas ponurych lat niemieckiej okupacji jeździ wąskotorówką do Kocmyrzowa, by łapać 

motyle?  

 

 

 156. Wanda Malczewska : proroctwa, wizje i życie dla Polski / Grzegorz 

Augustynik ; ze wstępem Marka Solarczyka.- Warszawa : Fronda PL, copyright 

2022. 

(Mistycy i Wizjonerzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malczewska, Wanda (1822-1896) , Duchowość katolicka , 

Męka Pańska , Mistycy i mistyczki , Mistyka , Objawienia prywatne , Przepowiednie 

, Słudzy Boży , Polska , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-10 

 

Wanda Malczewska, przez niektórych nazywana polską Katarzyną Emmerich. Mistyczka z Parzna otrzymała od 

Boga dar widzenia przyszłych wydarzeń, głównie dotyczących losów Ojczyzny i Kościoła. Prawie 50 lat przed 

Cudem Nad Wisłą, Wanda Malczewska usłyszała od Matki Bożej, że 15 sierpnia stanie się świętem waszym naro-

dowym, bo w tym dniu odrodzona Polska odniesie świetne zwycięstwo nad wrogami, dążącymi do jej zagłady. 

Mistyczka wyprzedzała swoją epokę. Uczyła chłopów pisania, czytania i religii. W czasie Powstania Stycznio-

wego organizowała szpitale. O kanonizację wizjonerki zabiegała Zofia Kossak. Jan Paweł II nazwał ją apostołką            

i wspaniałą przewodniczką w dziele ewangelizacji. Polska zawsze będzie przedmurzem Kościoła - o ile sobie nie 

da wiary odebrać Życie mistyczne Malczewskiej łączyło się z ekstazami, wizjami i przeżywaniem Męki Chrystusa 

na Drodze Krzyżowej. Słowa Zbawiciela i Maryi usłyszane w czasie objawień zapisywała skrupulatnie w dzien-

niku. Dzięki nadprzyrodzonemu darowi zawsze wiedziała, kto świętokradczo usiłuje przystępować do ołtarza i z 

tego powodu żarliwie modliła się w intencji nawrócenia kapłanów. Rosję spotka kara Boska za krew przelaną, 

wołającą o pomstę do nieba. Straszne klęski spadną na Polskę, ale jej nie zgniotą.  

 

 

 157. Warmia i Mazury / [autorzy Malwina i Artur Flaczyńscy].- Gliwice : Bezdroża - 

Helion, copyright 2022. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mazury , Warmia , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Mazury 

Nowości:  2022-10 
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Atrakcje Warmii i Mazur ; Imprezy i festiwale ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; 

Informacje krajoznawcze: Krajoznawcze ABC, Mieszkańcy, Dzieje regionu, Kultura i sztuka, Kuchnia ; Nad 

Zalewem Wiślanym ; Pojezierze Iławskie ; Ziemia lubawska i działdowska ; Pojezierze Olsztyńskie ; Pojezierze 

Mrągowskie i Nizina Sępopolska ; Kraina Wielkich Jezior Mazurskich ; Mazury Garbate. 

 

 

 158. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce / Romana Głowicka-

Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn.- Warszawa 

: CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budżety rodzinne , Gospodarstwo domowe , Mieszkania , 

Stopa życiowa , Wyposażenie mieszkań , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2022-10 

 

 

Potrzeba posiadania mieszkania ma wymiar powszechny. Pozostaje kluczowa dla człowieka przez całe jego życie. 

Od początku historii ludzkości mieszkanie dawało schronienie i poczucie bezpieczeństwa, lecz współcześnie, 

dzięki wyposażeniu w dobra trwałego użytku i połączeniu z Internetem, spełnia wiele dodatkowych funkcji społe-

cznych. Obejmują one rekreację i kulturę, edukację, a nawet pracę zarobkową, co uwydatniło się w czasie pande-

mii. Sprawia to, że warunki mieszkaniowe są szczególnie ważne z punktu widzenia polityki społecznej i kształ-

towania warunków życia ludności. Niemożność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na odpowiednim poziomie 

implikuje gorsze szanse zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu oraz zwiększa ryzyko ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Celem przeprowadzonych badań empirycznych była wielowymiarowa ocena poziomu i jakości 

warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych w Polsce oraz ich zmian pomiędzy latami 2005 i 2017.                

W niniejszym opracowaniu Autorzy zaproponowali szerokie ujęcie definicji warunków mieszkaniowych - jako 

przestrzeni obejmującej nie tylko mieszkanie wraz z jego wyposażeniem, ale również jego otoczenie i lokalizację, 

która opisana jest za pomocą wskaźników obiektywnych i subiektywnych. Taka definicja - wpisana w ideę jakości 

życia - pozwala nie tylko obiektywnie zmierzyć i ocenić warunki mieszkaniowe, ale również określić subiektywne 

zadowolenie, komfort i uciążliwość, wynikające także z otoczenia i lokalizacji. Książka jest skierowana do 

szerokiego grona studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i badaczy warunków życia gospodarstw 

domowych. 

 

 

 159. Wbrew bogom czyli Od magii i religii do metody naukowej... i z powrotem / 

Krzysztof Dołowy.- Wydanie 2. uzupełnione.- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Astrologia , Astronomia , Ateizm , Bóg , Chemia 

, Chrześcijaństwo , Medycyna , Mózg , Myślenie magiczne , Nauka , Naukowe 

odkrycie , Postęp naukowy , Religia , Wynalazki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-2-1 

Nowości:  2022-10 

 

Myślenie magiczne jest jednym z ewolucyjnie pożytecznych przekonań naszego starego mózgu. Jest szybsze i nie 

wymaga tak dużych nakładów energii, jak używanie rozumu. To dlatego nie znamy się na prawdopodobieństwie   

i przeważnie zamiast faktów poszukujemy potwierdzenia własnych przekonań. Książka Krzysztofa Dołowego jest 

opowieścią o rodzącej się w bólach metodzie naukowej. To historia zmagań o podstawowe pojęcia pomiędzy 

nauką a władzą religijną (i jej późniejszymi odpowiednikami - autorytarnymi ideologiami oraz państwową 

cenzurą). Co mają ze sobą wspólnego święta inkwizycja i antyszczepionkowcy? Co łączy  alchemię  i  Eucharystię  
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oraz dlaczego obie są wrogami atomów? Z jakich powodów wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej było trudnie-

jsze, niż mogłoby się wydawać? Jak przelot komety obalił astronomię, a opadanie rtęci w rurce fizykę Staro-

żytnych? Autor znany z doskonale przygotowanych, błyskotliwych i pełnych anegdot wykładów, nareszcie zdecy-

dował się przybliżyć swoją wizję historii nauki szerszemu gronu odbiorców. Ze zdumiewającą erudycją K. Doło-

wy wiedzie Czytelnika przez wielką wojnę, jaką nauki przyrodnicze stoczyły z magią i religią, a którą wielu 

uczonych przypłaciło życiem, aresztem lub nakazem milczenia. Opowiada o przypadku pomagającym badaczom, 

błędach, jakie uniemożliwiły im zrozumienie swojego odkrycia, pseudonaukowych koncepcjach, prowadzących 

do zabijania milionów oraz o ideologiach niszczących uczonych: greckich w czasach wczesnego chrześcijaństwa, 

rosyjskich w czasach komunizmu czy niemieckich za hitleryzmu. To opowieść o triumfie cywilizacji opartej na 

rozumie, która jednak kończy się ostrzeżeniem przed powrotem do magicznego myślenia - mitów i pseudo-

naukowych doniesień szerzących się dziś bez kontroli w przestrzeni Internetu.   

 

 

 160. Wielkopolska / [autorka przewodnika Katarzyna Rodacka].- Gliwice : Bezdroża - 

Helion, copyright 2021. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wielkopolska , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Wielkopolska 

Nowości:  2022-10 

 

 

Atrakcje Wielkopolski ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Na miejscu, Informacje A-Z ; Informacje krajo-

znawcze: Krajoznawcze ABC, Społeczeństwo, Kultura i sztuka, Kuchnia ; Poznań ; Wielkopolska centralna ; 

Wielkopolska północna ; Wielkopolska wschodnia ; Wielkopolska południowa ; Wielkopolska zachodnia. 

 

 

161. Włosi / John Hooper ; przełożyli Piotr Grzegorzewski, Marcin Wróbel.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Obyczaje i zwyczaje , Relacje międzyludzkie , 

Włosi , Życie codzienne , Włochy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-10 

 

 

Dlaczego Włosi mają kilkanaście określeń na wieszak, a ani jednego na kaca? Jak to możliwe, że ten sam naród 

stworzył największe dzieła sztuki i muzyki… i mafię? Dlaczego wyborców obchodzi to, jaką bieliznę nosi 

premier? John Hooper pisze o mieszkańcach Italii z sympatią, ale nie bezkrytycznie. Opisuje wpływ Kościoła 

katolickiego na ich codzienne życie, dowodząc, iż szacunek dla papieża niekoniecznie idzie w parze z przestrzega-

niem jego moralnych zaleceń. Obowiązkowe czwartkowe gnocchi, niezwykle oficjalna atmosfera miejsc pracy, 

opinia najlepszych kochanków świata i niechęć do nowinek technicznych - to zaledwie kilka kwestii, które autor 

porusza, wychodząc daleko poza stereotyp beztroskich, głośnych, kochających życie Włochów.   
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 162. Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR : od elektroniki do programowania / 

Filip Sala, Marzena Sala-Tefelska.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  AVR (mikrokontroler) , Elektronika , Programowanie 

(informatyka) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.3 

Nowości:  2022-10 

 

 

Interesujesz się elektroniką? Marzysz o konstruowaniu zaawansowanych urządzeń, w których migają wyświet-

lacze, furkoczą serwomechanizmy i silniki krokowe? Dopiero zaczynasz przygodę w tej dziedzinie, a może jesteś 

weteranem, który chce poszerzyć swoją wiedzę? Ta książka jest właśnie dla Ciebie! Dla kogoś, kto chce się rozwi-

jać, kto zamierza od podstaw, gruntownie poznać i opanować jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku, 

jaką jest programowanie mikrokontrolerów. Dziś niemal wszystkie urządzenia bazują na układach programowa-

lnych. Należą do nich 8-bitowe mikrokontrolery AVR, które w ostatnich latach zyskały sporą popularność. To             

o nich opowiadamy w tej książce.   

 

 

 163. Współczesna polityka gospodarcza / redakcja naukowa Aneta Kosztowniak, 

Marzena Sobol ; zespół autorski Tadeusz Dyr, Katarzyna Głąbicka-Auleyner, 

Katarzyna Kalinowska, Urszula Kosterna, Aneta Kosztowniak, Kazimierz Ortyński, 

Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka, Elżbieta Siek, Marzena Sobol, Anna 

Szelągowska.- Wydanie 2. (dodruk).- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka gospodarcza , Kraje Unii Europejskiej , Polska , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2022-10 

 

Wartościowa pomoc naukowa przygotowana przez zespół doświadczonych dydaktyków i praktyków gospodar-

czych. Niezbędna zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych (m.in. finanse, bankowość, zarządzanie, 

finanse międzynarodowe, gospodarka lokalna i regionalna), jak i praktyków gospodarczych.  

 

 

 164. Wszechświat : biografia / Paul Murdin ; przełożyli Bogumił Bieniok i Ewa L. 

Łokas.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciała niebieskie , Ewolucja Wszechświata , Wielki Wybuch , 

Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52  

Nowości:  2022-10 

 

 

Historia Wszechświata - od Wielkiego Wybuchu, przez chwilę obecną, aż po przyszłość - opowiedziana przez 

jednego z czołowych astronomów na świecie. Wszyscy wiedzą, że astronomowie używają teleskopów do oglą-

dania odległych galaktyk. Ale czy wiesz, że używają ich również jako wehikułów czasu, aby spojrzeć w przesz-

łość? W tej  niezwykłej  książce  światowej  sławy  astronom  Paul  Murdin  przedstawia  biografię  Wszechświata, 
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prowadząc nas krok po kroku przez historię czasu i przestrzeni. Dzięki badaniom naukowym nasza wiedza              

o Wszechświecie wciąż się rozszerza. Paul Murdin uczestniczy w nich od ponad pół wieku. To właśnie on odkrył 

pierwszą gwiazdową czarną dziurę w naszej Galaktyce. Jeśli chcesz przeżyć fascynującą podróż z takim przewo-

dnikiem, ruszaj w drogę!  

 

 

 165. Wszystko ma markę - odnajdź swoją! : personal branding - o świadomym 

kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą / Anna Kowal-Orczykowska.- Warszawa : 

CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kreowanie wizerunku , Marka osobista , Metapoznanie , 

Zarządzanie sobą , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-10 

 

Niniejsza pozycja jest próbą ujęcia zagadnienia, jakim jest personal branding, w kontekście zintegrowanej wiedzy 

z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Zaaplikowane do dynamicznego i turbulentnego świata wolno-

rynkowego biznesu pomoże Czytelnikowi stawić czoła wyzwaniu kreowania rozpoznawalnej, silnej, wiarygodnej  

i spójnej marki osobistej. Książka jest przewodnikiem dla wszystkich chcących poznać narzędzia wpływu, a także 

poszukujących odpowiedzi na pytania „kim jestem?", „kim chcę być w tym świecie permanentnej zmiany?" oraz 

„jak osiągać określone cele?". Strukturę książki wyznaczają pytania - klucze: Co to jest własna marka? Kto ci 

pomoże? Kim jesteś? Jak to się robi? Dlaczego musisz być fair?  

 

 

 166. Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych / Justyna Broniecka.- 

Wydanie 2.- Poznań : Klim Baron Business Solutions, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność gospodarcza , Przedsiębiorstwo jednoosobowe 

, Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-334 

Nowości:  2022-10 

 

 

1. Charakterystyka działalności gospodarczej ; 2. Podstawowe pojęcia ; 3. Prowadzenie firmy bez rejestracji ; 4. 

Zakładanie działalności gospodarczej ; 5. Wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ; 6. 

Najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych, jakie wnosi Polski Ład ; 7. Formy opodatkowania ; 8. 

Podatek VAT ; 9. Składki ZUS w jednoosobowej działalności gospodarczej ; 10. Kasa fiskalna w firmie ; 11. 

Zatrudnienie pracowników w jednoosobowej działalności gospodarczej ; 12. Przychody, koszty i rozliczenie mie-

siąca w działalności gospodarczej ; 13. Rozliczenie kosztów samochodów osobowych w działalności gospodarczej 

; 14. Konto bankowe ; 15. Jak wybrać numery PKD ; 16. Alternatywy dla jednoosobowej działalności gospodar-

czej ; 17. Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ; 18. Dziedzi-

czenie działalności gospodarczej ; 19. Przykładowe wyliczenia podatków dla różnych typów działalności. 
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 167. Wybrzeże Bałtyku : od Rugii po Zalew Wiślany / [autorzy przewodnika Beata i 

Paweł Pomykalscy, Mateusz Żuławski].- Gliwice : Bezdroża - Helion, copyright 2022. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bałtyk (wybrzeże) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bałtyk (wybrzeże) 

Nowości:  2022-10 

 

 

 

Atrakcje wybrzeża Bałtyku ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu, Informacje A-Z ; 

Informacje krajoznawcze: Krajoznawcze ABC, Społeczeństwo, Kultura, Kuchnia, Słownik ciekawych terminów 

związanych z Wybrzeżem ; Pomorze Przednie ; Pobrzeże Szczecińskie ; Pobrzeże Koszalińskie ; Pobrzeże Gdań-

skie.  

 

 

 168. Wybrzeże Chorwacji : Dalmacja / [autorzy przewodnika: Zuzanna Brusić, 

Salomea Pamuła, Beata i Paweł Pomykalscy ; współpraca Justyna Yiğitler, Maciej 

Żemojtel (uzupełnienia, weryfikacja informacji praktycznych)].- Gliwice : Bezdroża - 

Helion, copyright 2020. 

(#Travel&Style : podróże to styl życia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorwacja , Dalmacja (kraina historyczna) , Przewodnik 

turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2022-10 

 

Poznaj i doświadcz ; Niezbędnik ; Chorwacja w pigułce ; Oto Dalmacja: Krajobrazy, Przyroda, Historia i współ-

czesność, Ludzie, Kultura, Kuchnia, Wydarzenia kulturalne ; Region zadarski ; Region szybenicki ; Region splicki 

; Region dubrownicki ; Dalmacja praktycznie: Informator A-Z, Na miejscu. 

 

 

 169. Wykłady o przemocy, perwersji i przestępczości / pod redakcją Davida 

Morgana i Stanleya Ruszczynskiego ; przekład Katarzyna Okoń.- Wydanie pierwsze 

w języku polskim.- Warszawa : Oficyna Ingenium, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc , Przestępczość , Psychoanaliza , Psychopatologia , 

Psychoterapia , Zaburzenia preferencji seksualnych , Zaburzenia seksualne , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-10 

 

W książce tej zgromadzono artykuły napisane przez pracujących w Klinice Portman specjalistów - psychiatrów, 

psychoterapeutów pracujących z osobami dorosłymi lub z dziećmi i młodzieżą, a także psychoterapeutów sądo-

wych. W Klinice Portman w Londynie, od momentu jej założenia na początku lat 30. XX wieku, stosuje się 

podejście psychoanalityczne w celu zrozumienia i leczenia pacjentów agresywnych, perwersyjnych oraz popełnia-

jących przestępstwa. Wszyscy pacjenci kliniki przekroczyli wcześniej granicę między fantazją i impulsywnym 

rozegraniem w działaniu, odrzucając tym samym zasady  prawne  i  moralne  oraz  fizycznie  raniąc  swoje  ofiary. 
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Przemoc, będąca elementem wszystkich zachowań agresywnych, perwersyjnych i przestępczych, wprowadza 

zamęt nie tylko w umyśle ofiary (czy to będzie nią jednostka, czy społeczeństwo), lecz także sprawcy.   

 

 

 170. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-

Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska.- [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra 

Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, copyright 2017. 

(Kontrasty i Kontrowersje) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Stres , Zmęczenie , Niemcy , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2022-10 

 

Dzieci również mogą się wypalić. Dzieci niemal całkowicie poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy 

się tylko sukces i ponoszą tego bolesne konsekwencje. Presja wywierana na nie jest nie do wytrzymania. Muszą 

mieć perfekcyjną stylizację na występ w klasie, idealne oceny, a po lekcjach i dodatkowej godzinie języka obcego 

biegną na trening i naukę gry na pianinie. Doświadczony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codzien-

nie diagnozuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrząsnąć i wywołać dyskusję na 

temat stresu, który towarzyszy najmłodszym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjemnością. 

Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe 

wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygnalizowały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które 

bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycznych, mających 

możliwość kształtowania świata.   

 

 

 171. Zarządzaj swoim czasem : jak skupiać się na tym, co najważniejsze / Jake 

Knapp, John Zeratsky ; przekład Krzysztof Krzyżanowski.- Gliwice : Onepress - 

Helion, copyright 2022. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Planowanie , Samorealizacja , Work-life balance (WLB) , 

Zarządzanie czasem , Zarządzanie sobą , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

Jeśli chcesz odzyskać spokój w codziennym życiu i przestać marzyć o dobie rozciągniętej do 60 godzin, przeczytaj 

tę książkę. Znajdziesz tu klarowny opis łatwego do wdrożenia systemu, który składa się z czterech prostych 

elementów, nie wymaga realizacji irracjonalnych czy nierealnych pomysłów i pozwala na odzyskanie kontroli nad 

swoim czasem. Dzięki nowym nawykom i sposobom myślenia przestaniesz reagować na zalew bodźców 

nowoczesnego świata i zaczniesz świadomie znajdować czas na to, co uznasz za istotne. Metoda, którą poznasz, 

nie polega na radykalnej transformacji stylu życia, a na dokonywaniu niewielkich zmian i świadomym kształ-

towaniu swoich zachowań. Odzyskasz zgubioną kreatywność, odnajdziesz zadowolenie z każdego dnia, a żadna 

ważna chwila nie umknie więcej Twojej świadomości. W tej publikacji znajdziesz cztery kluczowe elementy 

systemu znajdowania czasu: najważniejszy punkt: jedna chwila dnia, na której się skupisz, laser: znajdowanie 

czasu na najważniejszy punkt, energia: dbanie o ciało, dzięki czemu umysł działa poprawnie, refleksja: dostrajanie 

i udoskonalanie systemu.   
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 172. Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski.- Wydanie 4.- 

Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja pracy , Ocena pracowników , Wartościowanie 

pracy , Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) , Materiały pomocnicze , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005.95/.96  

Nowości:  2022-10 

 

W „Zarządzania motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem 

motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziały-

wania na motywację pracowników.Zaprezentowane w książce narzędzia analizy motywacji stanowią próbę 

odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: - Co motywuje ludzi do działania? - Dlaczego ludzie wybierają takie,             

a nie inne zachowania, np. wydajniej pracują, wykazują większe zaangażowanie, tworzą przyjazną atmosferę, 

poprawia się praca w zespołach itp.?Motywacja pracowników ma znaczne przełożenie na sprawność i efektyw-

ność organizacji. Istotnym wyzwaniem w organizacji jest nadążanie za wzrostem wymagań i oczekiwań pracowni-

ków z jednoczesnym zachowaniem efektywności ekonomicznej organizacji.Oprócz aspektów behawioralnych 

ważną kwestią jest przełożenie motywacji na wskaźniki ekonomiczne, takie jak: wydajność, produktywność, 

fluktuacja, poprawa jakości obsługi klienta itp.Książka jest przeznaczona dla kadry menedżerskiej, specjalistów 

HR, studentów nauk ekonomicznych i wszystkich chcących zrozumieć istotę motywacji. 

 

 

 173. Zarządzanie sprzedażą / Brian Tracy ; przekłada: Aleksandra Samson-Banasik.- 

Warszawa : MT Biznes, 2016. 

(Biblioteka Sukcesu Briana Tracy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Techniki sprzedaży , Poradniki 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wprowadzenie ; 1. Rola menedżera sprzedaży ; 2. Zbuduj wybitny zespół sprzedażowy ; 3. Wybieraj zwycięzców 

; 4. Daj sprzedawcom dobre podstawy ; 5. Zarządzaj przez cele sprzedażowe ; 6. Psychologia sukcesu w sprzedaży 

; 7. Stosuj sprawdzoną formułę efektywności ; 8. Udoskonal swój styl przywództwa ; 9. Nagradzaj wyniki ; 10. 

Kreuj zwycięzców ; 11. Planuj działania sprzedażowe ; 12. Zaspokajaj podstawowe potrzeby sprzedawców ; 13. 

Nie pozwól sprzedawcom się nudzić ; 14. Wyznawaj filozofię kaizen ; 15. Wykorzystuj potencjał burzy mózgów ; 

16. Utrzymuj dyscyplinę ; 17. Pożegnaj się z najsłabszymi ; 18. Dawaj dobry przykład ; 19. Zawór sterujący 

wynikami ; 20. Cztery podstawy wspierania rozwoju sprzedawców ; 21. Odwaga podstawą sukcesu. 

 

174. Zbigniew Ziobro : prawdziwe oblicze / Renata Grochal.- Warszawa : Axel 

Springer Polska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ziobro, Zbigniew (1970- ) , Prawo i Sprawiedliwość (PiS) , 

Solidarna Polska , Ministerstwo Sprawiedliwości (Polska) , Ministrowie , Politycy , 

Prawnicy , Prokurator Generalny (urząd) , Władza , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2022-10 
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Zbigniew Ziobro doszedł w polityce na szczyt, bo jest człowiekiem bez granic. Bez mrugnięcia okiem potrafi 

porzucać kolejnych politycznych patronów, naciskać na prokuratorów, by ochronić siebie, śledzić swoich kole-

gów, a nawet zlecić służbom inwigilację bliskiej mu osoby. Superprokurator, który może ingerować w każde 

śledztwo w Polsce, zmienić prawo pod siebie, bo tak dyktuje mu prywatny interes jego i jego rodziny. Jedno-

cześnie człowiek małostkowy i mściwy, który w jednej chwili potrafi stracić panowanie nad sobą i przeistoczyć 

się w histeryka. Dzięki ogromnym ambicjom i równie wielkiej determinacji to on ma największe szanse na to, by 

w przyszłości stanąć na czele polskiej prawicy. Dlatego warto poznać nieznane szczegóły z życia Zbigniewa 

Ziobry.  

 

 

 175. Zespół jelita nadwrażliwego / redakcja naukowa Mirosława Gałęcka.- Wydanie 

1. - 2. dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka medyczna , Leczenie , Leczenie dietą , Zespół 

jelita drażliwego (IBS) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-10 

 

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych schorzeń układu pokarmowego. 

Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet co piątej osoby w Polsce. Wielu pacjentów szuka odpowiedzi na 

pytania czy za diagnozą tej choroby może kryć się coś więcej, czy muszą przyzwyczaić się do życia z IBS i czy 

mogą sobie jakoś pomóc? Publikacja jest znakomitym przewodnikiem, w którym znajdziesz zarówno porady 

lekarza, dietetyka jaki i innych specjalistów. Autorki, dzięki swojej wieloletniej praktyce naukowej oraz pracy                

z pacjentami dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat zespołu jelita nadwrażliwego, pokazując 

właściwą drogę postępowania i zintegrowanego podejścia do terapii. Z tej książki dowiesz się: czym jest IBS, jak 

przebiega proces diagnostyki IBS, jak wygląda pogłębiona ścieżka diagnozy i jakie są możliwości diagnostyczne 

dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym IBS, jak dobrać dietę i suplementację w IBS, jakie są kluczowe 

elementy terapii IBS, jak dobrać dietę i suplementację w IBS, jak jest rola psychiki w IBS.   

 

 

 176. Zielarstwo na terenie Podkarpacia według prac Franciszka Kotuli / Lidia Maria 

Czyż, Sylwia Tulik.- Rzeszów : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kotula, Franciszek (1900-1983) , Medycyna ludowa , Rośliny 

lekarskie , Ziołolecznictwo , Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2022-10 

 

[Ze "Wstępu"]: W archiwach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie pozostało mnóstwo materiału zebranego 

podczas tzw. obozów badawczych, organizowanych przez Franciszka Kotulę, we wsiach byłego województwa 

rzeszowskiego [...]. Obozy badawcze, których wyimek z rezultatów w zakresie podstawowych środków i metod 

leczniczych przedstawiamy, organizowane były na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 

stulecia. Rozmówcy udzielający wywiadu byli ludźmi dorosłymi, a niekiedy również starszymi, co dawało 

gwarancję "sięgania pamięcią" do początków XX wieku. [...]. Bogactwo roślin sąsiadujących z siedzibami 

człowieka - czasem specjalnie hodowanych w przydomowych ogródkach lub uprawianych jako uzupełniające lub 

urozmaicające codzienną dietę - jest bardzo wyraźne. W niniejszej książce  opisałyśmy  kilkadziesiąt  ziół,  przede 
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wszystkim dziko rosnących. [...]. Nasze opracowanie, oprócz przedstawienia ziół używanych w celach leczni-

czych, stara się przedstawić wszystkie rośliny występujące w ludowych praktykach terapeutycznych. Ponadto 

starałyśmy się każdą z nich opisać w różnych aspektach jako przedstawiciela flory - w kontekstach historycznych   

i literackich. 

 

 

 177. Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju / Iwona Bąk, 

Katarzyna Cheba.- Wydanie 1. (dodruk).- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Analiza wielowymiarowa , Rozwój 

zrównoważony , Wskaźniki zrównoważonego rozwoju , Zielona gospodarka , Kraje 

Unii Europejskiej , Monografia 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2022-10 

 

W literaturze przedmiotu zieloną gospodarkę przedstawia się jako jedną z dróg wspomagających osiąganie celów 

zrównoważonego rozwoju. Koncepcje te, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym, są ze sobą silnie 

powiązane. Obie podlegają również licznym przemianom i uszczegółowieniom. Obserwacja i opisanie przemian 

strukturalnych oraz relacji łączących zrównoważony rozwój i zieloną gospodarkę to aktualnie jedne z ważniej-

szych tematów badawczych realizowanych na styku nauki i polityki. Porównanie obu tych koncepcji - zarówno na 

gruncie tworzonych definicji, jak i proponowanych sposobów pomiaru postępów w ich realizacji - jest w związku 

z tym nieuniknione. Potrzebę badań tego rodzaju dostrzegły również autorki niniejszej pracy, koncentrując swoje 

dociekania i rozważania przede wszystkim na określeniu poziomów i zakresu ich wzajemnego przenikania. 

 

 

 178. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska.- 

Wydanie 4. poprawione.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zespołem Aspergera , Metody nauczania , 

Nauczanie , Rozwój psychofizyczny dziecka , Terapia zajęciowa , Uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , Zespół Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2022-10 

 

Książka powstała w wyniku doświadczeń Autorki, która jest matką chłopca z zespołem Aspergera oraz terapeutą 

dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jej celem jest pomoc w zrozumieniu specyfiki funkcjonowania dziecka z zespołem 

Aspergera, a także zaprezentowanie metod pracy i terapii, które można zastosować w szkole. Autorka opisuje 

symptomy zaburzenia i etapy diagnozy. Omawia najczęstsze problemy, które napotyka w szkole dziecko z zespo-

łem Aspergera. Autorka przedstawia sposób myślenia i funkcjonowania takiego ucznia, aby pomóc nauczycielowi 

zrozumieć jego świat. Jest to podwójnie trudne, gdyż dziecko rozpoczyna nowy etap w swoim życiu (nowe 

środowisko, nowe wyzwania, obowiązki), a często też dopiero dowiaduje się o przyczynie swojej inności (w wielu 

wypadkach dopiero w szkole trudności dziecka są diagnozowane jako zespół Aspergera) i musi nauczyć się z nią 

żyć.   
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 179. Zrób to teraz! : przejmij kontrolę nad swoim czasem i życiem / [Brian Tracy] ; 

przekład: Tomasz F. Misiorek- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2022. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Produktywność pracy , Techniki samopomocy , Zwłoka 

(psychologia) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-10 

 

Produktywność: przyrzeczenia i pułapki ; Psychologia produktywności ; Produktywne osoby są bardzo zoriento-

wane na cel ; Produktywni ludzie są zorganizowani ; Najlepsze metody na produktywność, jakie kiedykolwiek 

powstały ; Jak skończyć z odwlekaniem ; Produktywny profesjonalista ; Produktywność w związkach ; Czynić 

różnicę. Dziś produktywność jest kluczową sprawą. W teorii bycie produktywnym powinno być łatwe, w praktyce 

współczesne zdobycze technologiczne skutecznie to utrudniają. W natłoku newsów, e-maili i emocjonujących 

nagłówków trudno skupić się na tym, co najważniejsze w życiu zawodowym i prywatnym. Dochodzi do swoistego 

paradoksu: mamy za dużo rzeczy do zrobienia i za mało czasu na nie. Rozpraszamy się zaś sprawami, które są 

najzwyczajniej nieistotne. Okazuje się, że umiejętność wyboru najważniejszego zadania i jego sprawnej realizacji 

w największym stopniu określa, czy osiągniemy sukces, czy nie. Ta książka pokazuje, że produktywność rządzi 

się twardymi zasadami. Przedstawia też fakty i mity na jej temat oraz podsuwa liczne pomysły, dzięki którym 

będziesz lepiej kształtować swoje życie. Omówiono tu rozmaite podejścia, umiejętności i strategie pozwalające            

w odpowiednim czasie wybrać właściwe zadanie i terminowo je zrealizować. Zaprezentowano najlepsze metody 

oszczędzania czasu i samoorganizowania się i wyjaśniono, dlaczego planowanie każdego dnia jest ważne. Opisano 

różnicę pomiędzy złym odwlekaniem, którego lepiej unikać, a tym kreatywnym oraz mnóstwo sztuczek 

pozwalających zwiększać produktywność w domu i w pracy.  

 

 

 180. Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi / redakcja naukowa 

Anna Jeznach-Steinhagen.- Wydanie 1. - 2. dodruk.- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Cukrzyca , Insulinooporność , Leczenie dietą 

, Współwystępowanie chorób , Żywienie chorych , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2022-10 

 

Cukrzyca jest aktualnie pierwszą niezakaźną pandemią świata, a rola leczenia dietetycznego wciąż niedoceniana. 

Książka powstała z potrzeby zebrania zasad żywienia osób z cukrzycą z uwzględnieniem różnych sytuacji 

klinicznych i chorób towarzyszących, na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych i dydaktycznych 

wszystkich autorów. W sposób kompleksowy omawia zasady żywienia pacjentów z cukrzycą w wielu aspektach. 

Obok podstaw zaburzenia gospodarki węglowodanowej i metod oceny stanu odżywiania, podręcznik zawiera 

doniesienia naukowe i wytyczne towarzystw naukowych przedstawione w formie praktycznych zaleceń. Opisano 

postępowanie z pacjentami ze stanami przedcukrzycowymi, z cukrzycą ciążową, chorymi onkologicznie z cukrzy-

cą, chorymi z nadwagą i otyłością, chorymi przygotowywanymi do leczenia bariatrycznego i w wielu innych 

przypadkach. Autorzy podręcznika, specjaliści „z najwyższej półki”, są gwarantem wysokiej jakości zawartych 

treści opracowanych na podstawie zasadach EBM, a także wieloletniej pracy z pacjentami z cukrzycą, co czyni tę 

pozycję unikatową, ale i przystępną. Książka dedykowana lekarzom i dietetykom. Podręcznik kompleksowo oma-

wia zasady żywienia pacjentów z cukrzycą. Obok podstaw zaburzenia gospodarki węglowodanowej i metod oceny 

stanu odżywiania, podręcznik zawiera  doniesienia  naukowe  i  wytyczne  towarzystw  naukowych  przedstawione 
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w formie praktycznych zaleceń. Książka w sposób holistyczny pokazuje zasady żywienia pacjentów z cukrzycą            

w wielu aspektach. Opisane zostało postępowanie z pacjentami ze stanami przedcukrzycowymi, z cukrzycą 

ciążową, chorymi onkologicznie z cukrzycą, chorymi z nadwaga i otyłością, chorymi przygotowywanymi do 

leczenia bariatrycznego i w wielu innych przypadkach.   

 

 

 
 
 
 
 

Film 
 
 
 
 
 
 

 1. Ambulans / reżyseria Michael Bay ; scenariusz Chris Fedak.- Warszawa : 

Galapagos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambulanse sanitarne , Rozbój , Przestępcy , Ucieczki , 

Uprowadzenie , Zakładnicy , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , 

Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1801/S 

Nowości:  2022-10 

 

 

Brawurowy thriller akcji wyreżyserowany przez Michaela Baya. Weteran Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II, 

Candyman) usiłuje zdobyć fundusze na operację żony. Zwraca się o pomoc do swojego przybranego brata Dan-

ny'ego (Jake Gyllenhaal, Bogowie ulicy), zawodowego przestępcy. Ten proponuje skok na bank. Napad się nie 

udaje, a zdesperowani bracia porywają karetkę z rannym policjantem i sanitariuszką (Eiza González, Baby Dri-

ver). Will i Danny muszą wydostać się z obławy, utrzymać zakładników przy życiu i nie pozabijać się nawzajem - 

wszystko to podczas najbardziej szalonej ucieczki, jaką kiedykolwiek widziano w Los Angeles.  

 

 

 2. Boscy / reżyseria, scenariusz Mariano Cohn, Gastón Duprat.- Warszawa : Kino 

Świat, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Celebryci , Filmowcy , Ludzie bogaci , Show 

business , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1802/KF 

Nowości:  2022-10 
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Gwiazdy światowego kina - zjawiskowa Penélope Cruz i uwielbiany Antonio Banderas, ponownie razem na du-

żym ekranie! Tym razem w błyskotliwej i ostrej jak brzytwa komedii o świecie filmu i wszystkich grzeszkach 

show-biznesu. Ekscentryczny milioner postanawia stworzyć film, dzięki któremu zapisze się w historii. Aby tego 

dokonać, sięga po najlepszych z najlepszych. Na fotelu reżysera zasiada więc równie słynna co kontrowersyjna 

Lola Cuevas (Penélope Cruz), która do głównych ról w filmie wybiera hollywoodzkiego amanta Félixa Rivero 

(Antonio Banderas) oraz ikonę teatru Ivána Torresa (Oscar Martínez). Problem w tym, że obaj panowie, choć                

w swoich kategoriach osiągnęli i zdobyli już wszystko, cierpią na przerost ego i szczerze się nienawidzą. Czy 

projekt, który na papierze wydawał się skazany na sukces, ma w ogóle szanse powstać?  

 

 

 3. Elvis / reżyseria Baz Luhrmann ; scenariusz  Baz Luhrmann, Sam Bromell, Craig 

Pearce, Jeremy Doner.- Warszawa : Galapagos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Parker, Tom (1909-1997) , Presley, Elvis (1935-1977) , 

Muzyka amerykańska , Piosenkarze amerykańscy , Sława , Stany Zjednoczone 

(USA) , Film fabularny , Film biogarfaiczny , Film muzyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1803/B 

Nowości:  2022-10 

 

 

Wielki powrót króla rock’n’rolla! Jeden z największych wizjonerów kina, Baz Luhrmann, przedstawia życie                    

i twórczość Elvisa Presleya, z perspektywy jego skomplikowanych relacji z menadżerem „Pułkownikiem” Tomem 

Parkerem. Fabuła zgłębia złożoną znajomość Presleya z Parkerem, sięgając do początków bezprecedensowej ka-

riery muzyka. Kluczowym elementem opowieści jest również jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza, 

jego żona Priscilla Presley. Doskonała muzyka, pełne rozmachu sceny i genialna rola Austina Butlera czynią ten 

film niezapomnianym widowiskiem.  

 

 

 4. Śmierć na Nilu / reżyseria Kenneth Branagh ; scenariusz Michael Green.- 

Warszawa : Galapagos, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christie, Agatha (1890-1976). Śmierć na Nilu , Herkules 

Poirot (postać fikcyjna) , Statki parowe , Egipt , Nil (rzeka) , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1804/K 

Nowości:  2022-10 

 

Niezawodny belgijski detektyw Hercules Poirot (Kenneth Branagh) planuje spędzić egzotyczne egipskie wakacje 

na pokładzie luksusowego parowca. Jednak, gdy ponure zdarzenia przerywają sielankowy nastrój miodowego 

miesiąca pewnej pary, jego podróż zamienia się w gorączkowe poszukiwania mordercy. Osadzona w pustynnej 

scenerii "Śmierć na Nilu", zachwycająca widokiem piramid i gwiazdorską obsadą, to adaptacja ponadczasowej 

powieści Agathy Christie. Mroczna opowieść o obsesyjnej miłości i zazdrości wije się zagadkowo niczym rzeka, 

nie pozwalając widzom odgadnąć zakończenia aż do szokującego finału.  
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 5. Wiking / reżyseria Robert Eggers ; scenariusz Robert Eggers, Sjón.- Warszawa : 

Galapagos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Władza , Zdrada kraju , Zemsta , Islandia , Film 

fabularny , Film akcji , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1805/DF 

Nowości:  2022-10 

 

 

Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil 

War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który 

porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko 

poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna 

czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na 

statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), 

zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.  

 

 
 


