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Nowości 2018 – WRZESIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 10 grudnia : opowiadania / George Saunders ; przełożył Michał Kłobukowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Don Kichot i Sancho Pansa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty medyczne na ludziach , Uczucia , Stany 

Zjednoczone (USA) , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Zwycięska runda ; Patyki ; Szczeniak ; Ucieczka z Pajęczej Głowy ; Napomnienie ; Al Roosten ; Dziewczęta 

Sempliki (dziennik) ; W domu ; Moje rycerskie fiasko ; Dziesiąty grudnia. 

 

 

2. A ja żem jej powiedziała... / Katarzyna Nosowska ; [ilustracje Andrzej Wąsik, 

Danuta Szenfeld].- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Instagram , Kultura masowa , Piosenkarze polscy , 

Życie codzienne , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

A ja żem jej powiedziała... - ta książka to petarda. Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy 

pojawiła się ona. Śmieszna gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owijania w bawełnę. 

Ze zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach                       

i modach. Tylko kilka zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życiowa mądrość.  "A ja żem jej powiedziała, 
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Kaśka, szczęścia nie poudajesz" - mówi Nosowska. Nagle cała Polska zaczyna czekać na kolejny odcinek. 

"Zadałam sobie pytanie, co w tym zajęciu sprawia mi autentyczną przyjemność, na którym etapie działalności 

jestem najbardziej sobą, w sobie, czuję się bezpiecznie, a w okolicy serca wzrasta temperatura. Najszczersza                 

z  najszczerszych odpowiedzi brzmi - pisanie. Ten samotny moment, kiedy z chmary słów wyłapuję te, które 

najlepiej opowiedzą emocje. Jest to proces żmudny, momentami skrajnie wyczerpujący. Nie mam łatwości, którą 

legitymują się prawdziwi mistrzowie żonglerki słowem. Ja wysiaduję. Do odleżyn". I zaczęła pisać. O druzgo-

cącym wpływie portali społecznościowych na nasze życie, o dylematach partnerstwa, problemach w okiełznaniu 

nastolatków, o miłości do jedzenia i terrorze rynku reklamowego. O tym jak kochać i nie kochać. O tym, że czarny 

nie wyszczupla, a seks tantryczny nie polega tylko na faszerowaniu, faszerowaniu, faszerowaniu. Nosowska jest 

szczerą, dojrzałą i oryginalną obserwatorką rzeczywistości. Mimo sławy i spektakularnej kariery pozostała 

skromna. I ma to, czego brakuje teraz wszystkim - dystans do samej siebie. Ani przez chwilę nikogo nie udaje.               

Z perspektywy dojrzałej kobiety mówi o konsekwencjach tłumienia swojego głosu wewnętrznego, konieczności 

polerowania intuicji złotą łyżeczką i potyczkach z wewnętrznym krytykiem, zwanym przez nią "puczystą". "Od 

jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować 

świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie." Nieoczywiste, głębokie, 

błyskotliwe, świetnie napisane i bawiące do łez. Ta książka zabije cię miłością.  

 

 

3. Adept / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin : Fabryka Słów, 

2016. 

(Materia prima / Adam Przechrzta ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Demony , Historia alternatywna , Wojna , 

Warszawa , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Warszawa początek dwudziestego wieku. W środku miasta pojawia się enklawa, jej rozrost może powstrzymać 

jedynie mur nabity srebrnymi prętami. Nikt nie wie, skąd się wzięła, dlaczego zmienia się tam układ ulic i wygląd 

kamienic. Identyczne strefy znajdują się w Moskwie i Petersburgu. Pozornie normalne życie tuż obok emanacji 

wynaturzonego świata pełnego stworzeń rodem z mrocznych legend. Do strefy zapuszczają się jedynie carskie 

patrole i alchemicy w poszukiwaniu składników do swoich eksperymentalnych leków. Polski alchemik Olaf 

Rudnicki oraz oficer elitarnej carskiej gwardii, muszą zmierzyć się z zagrożeniem, stawiając na szali nie tylko 

życie. Na domiar złego narasta konflikt miedzy mocarstwami, nieubłaganie zbliża się wojna. Pojedynki, zakazane 

eksperymenty i narastające wrzenie w mieście, prowadzą do finału, którego nikt się nie spodziewa.  

 

 

4. Agent Fundacji / Isaac Asimov ; przełożył Andrzej Jankowski.- Wydanie 2. 

poprawione (dodruk) / redaktor Błażej Kemnitz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2010. 

(Fundacja / Isaac Asimov ; cz. 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hari Seldon (postać fikcyjna) , Galaktyki , Imperializm , 

Władza , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

Pięćset lat od założenia jej przez Hariego Seldona Pierwsza Fundacja jest największą potęgą w Galaktyce. Na 

rządzonym twardą ręką przez burmistrz Branno monolicie pojawia się jednak rysa. Golan Trevize, członek Rady 

Wykonawczej na Terminusie, głosi pogląd, że zniszczona rzekomo Druga Fundacja nadal decyduje o losie 

Pierwszej. Tymczasem mentalista Stor Gendibal, jeden z trantorskich Mówców, podejrzewa istnienie organizacji 
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kontrolującej z ukrycia obie Fundacje. Zarówno Trevize, jak i Gendibal wyruszają w przestrzeń, by dowieść 

swoich racji. Do ostatecznej rozgrywki, której stawką jest przyszłość Galaktyki, dochodzi w pobliżu rodzinnej 

planety Muła, tyle że do ścierających się sił dołącza jeszcze jedna...  

 

 

5. Ameryka w ogniu / Omar El Akkad ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalne ocieplenie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Wojna domowa , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Fantastyka , Dystopia 

Sygnatura:  WG-egip.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

W 2074 roku w Stanach Zjednoczonych wybucha druga wojna secesyjna. W świecie nieznośnego skwaru                      

i wysokiego poziomu mórz, jakie zaistniały wskutek globalnego ocieplenia, kraj ponownie podzielił sie na Północ 

i Południe. Pochodząca z Luizjany sześcioletnia Sarat musi szybko oswoić się z grozą konfliktu i wkrótce staje się 

narzędziem w rękach jednej ze stron sporu. "Ameryka w ogniu" to niezwykła kronika ludzkich losów i działań 

wojennych w niepokojącej wizji przyszłości największego światowego mocarstwa.  

 

 

6. Ani żadnej rzeczy / S. M. Borowiecky.- Wydanie drugie, poprawione.- Warszawa : 

Szpalta, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Nazizm , Tajne organizacje , Tajemnica , 

Watykan , Rzym (Włochy) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Na dachu Bazyliki Świętego Piotra zostaje ukrzyżowana kobieta. Po tym, jak cudem zostaje odratowana, jej 

pierwsze słowa brzmią "Heil Hitler". Jeszcze siedem dni wcześniej, nic nie zapowiada tego makabrycznego 

wydarzenia... 28-letnia Zoja mieszka w Nowym Jorku. Pracuje jako sprzedawca luksusowych europejskich 

nieruchomości. I nagle dowiaduje się, że śmierć zebrała żniwo wśród jej najbliższych. Nie wie, dlaczego to akurat 

ją wybrano do wypełnienia szaleńczej misji. W ciągu siedmiu dni, przemierzając pół Europy, odkrywa swoją 

przeszłość i makabryczną tajemnicę, skrywaną przez Kościół. Wszystkie drogi prowadzą do nazistów i ich 

haniebnych eksperymentów na dzieciach, a także do Watykanu i początków chrześcijaństwa…  

 

 

7. Anielska zima / Aleksandra Tyl.- Warszawa ; Słupsk : Prozami - Grupa 

Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Oszuści matrymonialni , Trudne sytuacje życiowe , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 
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Wyniosła i pewna siebie Kaja pragnęła wielkiej miłości i wystawnego życia. Jej narzeczony okazał się jednak 

oszustem matrymonialnym, przez którego straciła nie tylko pieniądze, lecz także naraziła się na śmieszność. 

Przerażona perspektywą tłumaczenia się z miłosnej i finansowej klęski, uciekła przed oczami wścibskich 

koleżanek i zamieszkała w Polance, chcąc za wszelką cenę przekuć swoją porażkę w sukces. Las, który kupiła od 

naciągacza, ma być teraz jej największą inwestycją. Ale nie wszystko idzie zgodnie z planem, a długi każdego 

dnia rosną. Dziewczyna, przytłoczona problemami, pokornieje, uświadamiając sobie, że to wcale nie brak 

pieniędzy jest jej największym zmartwieniem.  

 

 

8. Bez lęku / Mia Sheridan ; tłumaczenie Aleksandra Żak.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sportowcy , Uzależnieni , Kolorado (Stany Zjednoczone ; stan) 

, Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Holden Scott kochał sport. Odnosił wielkie sukcesy, kibice go podziwiali i nie było kobiety, która by mu się 

oparła. Stracił wszystko, gdy poddał się destrukcyjnej sile sławy i wpadł w ramiona uzależnienia. W willi 

położonej w głębi lasu, do której przywiózł go przyjaciel, z dala od wszystkich próbuje dojść do siebie                            

i przewartościować swoje życie. Okazuje się jednak, że nie jest tam sam. W pobliżu posiadłości dostrzega 

dziewczynę w białej sukience. Niczym nocna lilia nieznajoma ukazuje się w blasku księżyca i znika. By zbliżyć 

się do niej, Holden musi najpierw zagłębić się w swoją przeszłość, od której chce uciec, i znaleźć odpowiedź na 

pytanie, kim naprawdę jest. Zagubiona dusza. Anioł stróż. Marzenie. Światło w ciemności. Kim jest Nocna Lilia?  

 

 

9. Białe łzy / Hari Kunzru ; przełożył Krzysztof Cieślik.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blues , Muzycy , Stosunki rasowe , Śledztwo i dochodzenie , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Seth i Carter mają po dwadzieścia kilka lat i mieszkają w Nowym Jorku. Pierwszy jest nieśmiały i ma swoje 

dziwactwa, drugi to spadkobierca jednego z najzamożniejszych amerykańskich rodów. Łączy ich wielka pasja do 

muzyki. Kiedy Seth przypadkiem nagrywa w parku anonimowego śpiewaka, Carter rozpowszechnia intrygujące 

nagranie w sieci. Jego autorem jest wymyślony bluesman Charlie Shaw. Żart ma nieoczekiwane konsekwencje - 

według informacji starego kolekcjonera płyt postać bluesmana jest autentyczna i zaintrygowani przyjaciele wraz                 

z siostrą Cartera Leonie ruszają na poszukiwanie śladów tajemniczego muzyka. Ich wyprawa okaże się pełna 

niebezpieczeństwa, a przyjaciele odkrywać będą mroczną i niezwykłą historię wyzysku, chciwości, zazdrości                  

i zemsty.  
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10. Całe lato bez Facebooka / Romain Puértolas ; z języka francuskiego przełożyła 

Maria Zawadzka.- Warszawa : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klub czytelniczy , Policjanci , Prowincja , Zabójstwa seryjne , 

Stany Zjednoczone (USA) , Kolorado (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Korpulentna, czarnoskóra porucznik policji Agata Crispies zostaje dyscyplinarnie przeniesiona do Nowego Jorku 

w stanie Kolorado. Małe miasteczko w odległym zakątku Ameryki, wszechobecny rasizm, brak zasięgu sieci 

komórkowych. Nic się tu nigdy nie dzieje. Porucznik Crispies walczy z nudą, prowadząc klub czytelniczy                     

w miejscowym komisariacie i żyje nadzieją, że pewnego dnia dostanie w końcu śledztwo dotyczące czegoś 

ciekawszego niż wiewiórki. Jej życzenia zostają wysłuchane: spokojnym miasteczkiem wstrząsa (wreszcie) seria 

gwałtownych zbrodni. Morderstwa i tajemnicze zaginięcia okazują się prawdziwym sprawdzianem wiedzy 

literackiej bohaterki. Puértolas proponuje czytelnikowi osobliwy, zwariowany thriller.  

 

 

11. Cienie / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Jakub Mortka (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , 

Milanówek (woj. mazowieckie, pow. grodziski, gm. Milanówek) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

W Milanówku giną dwie kobiety - córka i konkubina słynnego gangstera. Zastrzelono je z broni podkomisarza 

Kochana, a on sam znika. Dzwoni jednak do Mortki i prosi o pomoc - ktoś go wrabia. W tym samym czasie 

aspirantka Sucha próbuje rozwikłać sprawę nagrania z ukrytej kamery, na którym widać, jak kilku mężczyzn 

gwałci chłopaka. Zidentyfikowała wysoko postawionych polityków. Wie, że jeśli ujawni nagranie, wszystkiego sie 

wyprą. W dodatku chłopak popełnił samobójstwo. Mortka i Sucha postanawiają sobie pomóc - jeszcze nie wiedzą, 

że ich śledztwa się łączą i że staną oko w oko ze śmiercią. Mnożą się pytania. Komu jest na rękę wina Kochana? 

Czy przyjaźń między komisarzem i podkomisarzem przetrwa tę próbę? Komu mogą zaufać? Czy można uciec od 

przeszłości? A może za każdym ciągnie się jakiś cień...  

 

 

12. Cierpkie winogrona / Bożena Gałczyńska-Szurek.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Spadek , Tajemnica , Testament , Grecja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Po odczytaniu testamentu męża obrazek idyllicznego związku Pauliny rozpada się na drobne kawałki. Kobieta 

postanawia wyruszyć do Grecji, by znaleźć spadkobiercę należnego jej majątku i zdemaskować oszustwa męża. 
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Czy uda się jej odkryć tajemnice podwójnego życia Janka? Kim są ludzie ze starych fotografii? A może nic nie 

jest takie, jak nam się wydaje? Autorka przeplata malownicze opisy greckich krajobrazów i zwyczajów z barwną 

historią miłosną. Nieszczęśliwy romans z przystojnym Grekiem utwierdzi Paulinę w przekonaniu, że winogrona 

nie zawsze mają słodki smak.  

 

 

13. Czarownice z Manningtree / Beth Underdown ; przekład Magdalena Rychlik.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Procesy o czary , Czarownice i czarownicy , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Jest rok tysiąc sześćset czterdziesty piąty. Młoda wdowa powraca do Manningtree, niewielkiej miejscowości                  

w hrabstwie Essex, gdzie się wychowała i gdzie wciąż mieszka jej brat. Wkrótce odkrywa, że jej dawny dom 

przestał być bezpiecznym miejscem. Matthew się zmienił, a po okolicy krążą dziwne plotki. Ludzie szepczą                   

o czarach i wielkiej księdze, w której Mathew Hopkins zapisuje nazwiska czarownic.  Do czego doprowadzi jego 

obsesja? Jakiego wyboru dokona Alice znalazłszy się w samym sercu szatańskiego planu? Inspirowana prawdziwą 

historią niesławnego „Tropiciela Czarownic” wstrząsająca debiutancka powieść Beth Underdown łączy 

fascynujący wątek historyczny z narracją, w której pobrzmiewają echa „Opowieści podręcznej” Margaret Atwood 

tworząc prawdziwie niepokojące doznanie literackie.  

 

 

14. Czerwona jaskółka / Jason Matthews ; z angielskiego przełozył Krzysztof 

Puławski.- Warszawa : Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci CIA , Kobieta i mężczyzna , Wywiad amerykański , 

Wywiad rosyjski , Relacje międzyludzkie , Powieść szpiegowska , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Świetnie napisana powieść szpiegowska ukazująca kulisy niebezpiecznej i bezwzględnej walki między wywiadem 

rosyjskim a CIA. Współczesna Rosja rządzona przez pozbawionego skrupułów Władimira Putina. Agentka 

wywiadu, Dominika Jegorowa, którą wbrew jej woli wyszkolono na "czerwoną jaskółkę", czyli zawodową 

uwodzicielkę, ma podjąć walkę z Nathanielem Nashem, agentem CIA, oficerem prowadzącym ważnego dla 

Amerykanów rosyjskiego "kreta" - podwójnego szpiega. Korzystając z miłosnych technik, wyuczonych                           

w położonej pod Moskwą "szkole jaskółek", Jegorowa stara się przetrwać w dżungli, jaką stał się współczesny 

rosyjski wywiad. Akcja powieści przenosi się z Rosji do Finlandii, a potem do Grecji, Włoch i Ameryki, gdzie 

Dominika i Nathaniel toczą walkę nie tylko ze sobą, ale też z zakazanym uczuciem. Jedno z nich musi podjąć 

podwójną grę, by zakończyć niebezpieczną operację, która spędza sen z powiek pracownikom wywiadów od 

Moskwy po Waszyngton.  
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15. Czy umrę, nim się zbudzę? / Emily Koch ; z języka angielskiego przełożyła 

Justyna Kukian.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śpiączka , Wypadki , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Wszyscy są przekonani, że Alex nigdy nie wybudzi się ze śpiączki. Gdy jego rodzina rozważa odłączenie go od 

respiratora, a przyjaciele radzą jego dziewczynie, by zaczęła spotykać się z kimś innym, chłopak nie może nic 

zrobić, chociaż doskonale wie, co się dzieje dokoła. Wkrótce zaczyna podejrzewać, że wypadek, przez który 

znalazł się w szpitalu, nie był wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Co gorsza, winny nadal przebywa 

na wolności i stanowi zagrożenie nie tylko dla Alexa. Wracając do wydarzeń z przeszłości i wykorzystując 

pozostałe zmysły, próbuje odkryć, kto próbował go zabić, i ochronić najbliższych, zanim pozwolą mu odejść…  

 

 

16. Dietoland / Sarai Walker ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja , Kobieta , Odchudzanie , Osoby otyłe , 

Poczucie własnej wartości , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Plum Kettle, asystentka w redakcji popularnego pisma dla nastolatek, odlicza dni do operacji zmniejszenia 

żołądka. Wtedy z jej otyłego ciała uwolni się jej prawdziwe, szczupłe "ja" – Alicia. Alicia zrobi wszystko to, 

czego Plum nigdy nie mogła: będzie żyć naprawdę. Nieoczekiwanie Plum otrzymuje niecodzienną propozycję: 

dostanie pieniądze na operację w zamian za wykonanie kilka zadań... Sarai Walker stworzyła swoisty manifest 

XXI wieku, rozprawiając się ze światem mody, nierównościami płci, obsesją na punkcie wyglądu i brakiem 

akceptacji własnego ciała przez kobiety. "Dietoland" to pełna czarnego humoru, zjadliwa, czasami brutalna, ale 

interesująca diagnoza.  

 

 

17. Dom przy Foster Hill / Jaime Jo Wright ; tłumaczenie Beata Hrycak-Domke.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Opuszczone domy , Wdowieństwo , Wisconsin 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kaine Prescott dobrze wie, co to śmierć. Dwa lata temu straciła męża, a jej błagania o przeprowadzenie śledztwa 

w sprawie jego podejrzanego wypadku trafiły w próżnię. Rozpaczliwa potrzeba rozpoczęcia nowego życia skłania 

Kaine do kupienia w ciemno starego domu w miasteczku w stanie Wisconsin, z którego pochodził jej dziadek. 

Jednak rzut oka na ten upiorny opuszczony dom wystarcza, by natychmiast zwątpiła w słuszność swej pochopnej 
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decyzji. A kiedy mroczne sekrety domostwa wypływają na wierzch, Kaine jest zmuszona zmierzyć się z przeraża-

jącą prawdą, że już nie ma gdzie się ukryć. Sto lat wcześniej dom na Foster Hill kojarzy się Ivy Thorpe jedynie                 

z bolesnymi wspomnieniami. Gdy w jego pobliżu zostaje znaleziona nikomu nieznana martwa kobieta, Ivy czuje 

się w obowiązku odkryć jej tożsamość. Poszukiwania wiodą ją na niebezpieczny grunt, wskrzeszając przykre 

wspomnienia i wymuszając odnowienie znajomości z mężczyzną, który kiedyś złamał jej serce. Czy Ivy zdoła 

rozwiązać zagadkę i na nowo odnaleźć nadzieję, zanim kolejna osoba - na przykład ona - straci życie?  

 

 

18. Druga ręka / Wojciech Bonowicz.- Kraków : Wydawnictwo a5, copyright 2017. 

(Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; t. 96) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Nowy tom wierszy Wojciecha Bonowicza. „Druga ręka” to w pewnym sensie książka jubileuszowa, z wyraźnymi 

odniesieniami do okrągłej rocznicy 50. urodzin; częściowo książka autotematyczna. Utwory będące ukłonem               

w stronę amerykańskich obiektywistów (wiersze będące zapisem pewnych scen czy sytuacji) sąsiadują tu                         

z tekstami zainspirowanymi przez czeskich surrealistów. Poeta nie wstydzi się pokazać, ile komu zawdzięcza; stąd 

tytuł tomu. A jednocześnie każe myśleć o drugiej ręce każdego poety - tej, która nie pisze... Ciekawią mnie 

wiersze, które operują stosunkowo prostymi środkami, posługują się prostym rysunkiem, a intrygują                                 

i wprowadzają czytelników w stan lekkiej dezorientacji. Mam nadzieję, że wiersze z Drugiej ręki takie są.  Poeta, 

biograf, publicysta, felietonista, redaktor, autor książek-wywiadów z Janiną Ochojską, o. Leonem Knabitem, 

Tomaszem Węcławskim i ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, autor książki dla dzieci „Bajki Misia Fisia”, 

chętnie współpracujący z muzykami rockowymi: wystąpił gościnnie na płytach zespołu Lesers Bend Lesers Bend   

i Ep, udziela się także na koncertach Kim Nowak, Pablopavo i Świetlików czy ostatnio wykonuje swój wiersz na 

płycie Fisz Emade - Wojciech Bonowicz jest jednym z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych twórców 

swojego pokolenia. Jako poeta prezentuje spójną i wyrazistą poetykę; w krótkich wierszach akcentuje niuans, 

cieniowanie słów, podkreśla niejasności i niejednoznaczności. Jego wiersze są skondensowane, lecz mimo to 

często rządzi nimi poetyka fragmentu - nierzadko odpornego na proste wyjaśnienia. Poeta nie uznaje wiersza za 

odpowiedź, lecz za narzędzie do stawiania pytań.  

 

 

19. Druga szansa / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Wydanie 2.- Warszawa : Uroboros - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Kobieta , Szpitale , Śpiączka , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Julia budzi się w tajemniczym szpitalu. Nie poznaje własnego odbicia w lustrze, nie pamięta, jak się tu znalazła.             

Z czasem dowiaduje się, że cała jej rodzina zginęła w pożarze. Jedynie Julii udało się przeżyć, choć na skutek 

odniesionych obrażeń straciła pamięć. Nazwa ośrodka, Druga Szansa, powinna napawać pacjentów otuchą… Co 

jednak myśleć o kobiecie, która ciągle wróży Julii śmierć, pojawiającej się nagle nieznajomej dziewczynie                      

i szeptach rozbrzmiewających dokoła? Najwyraźniej dzieje się tu coś dziwnego. Julia staje się coraz bardziej 

zagubiona i przerażona. Co zrobi w sytuacji, w której nie może zaufać nawet sobie?  
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20. Duch zagłady / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyły Anna Kruczkowska, 

Hanna Reiff.- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Manitou / Graham Masterton ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Indianie , Katastrofy , Okultyzm , Szamanizm , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Kobieta z wyprutymi wnętrznościami, rozszarpani na strzępy albo poćwiartowani ludzie to tylko początek 

apokalipsy, która zaczyna ogarniać cały kraj. Las Vegas, Chicago i Nowy Jork zamieniają się w sterty gruzów. 

Wbrew panującej opinii o niewyjaśnionych ruchach sejsmicznych, Harry Erskine jest przekonany, że to 

Misquamacus ponownie próbuje wyrównać rachunki z białym człowiekiem. Niesamowitego Erskine'a znów czeka 

walka na śmierć i życie. I po raz kolejny stanie przy nim szaman Śpiewająca Skała... czy raczej jego duch.  

 

 

21. Dziecięce zabawy / Tomasz Mróz.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Zabójstwa seryjne , Zemsta , Polska , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Rok 1967 był pełen wstrząsających wydarzeń. Trzej jedenastoletni chłopcy zostali zamordowani w bestialski 

sposób przez sprawcę nazwanego „Wampirem z Kopalni”, który po ujęciu stwierdził jedynie, że zbrodnie były 

wynikiem pomyłki, nie tłumacząc głębiej motywów postępowania. Ciało czwartej, dorosłej ofiary wspomnianej 

przez „Wampira” zniknęło bez śladu. Po latach znowu grasuje w miasteczku seryjny morderca, usuwając ze świata 

ludzi, którzy w 1967 byli rówieśnikami zamordowanych. Kolejne zabójstwa są wzorowane na tych sprzed kilku 

dekad. Śledztwo wydaje się prowadzić donikąd. Ślady stają się zagmatwane, a w zdarzeniach nie można się 

doszukać logiki. Na horyzoncie zdarzeń pojawiają się również niespodziewanie dziwne postacie: milioner 

Bratkiewicz, który twierdzi, że jest synem zaginionej ofiary „Wampira”, oraz piękna Catherine. Niewiarygodne, 

na pierwszy rzut oka przypadkowe fakty łączą się ostatecznie w logiczną całość. Czy można oddać swoje życie                

w imię przyjaźni? Jak mocno dążenie do bogactwa jest w stanie wypalić ludzką duszę? Czy zemsta może stać się 

motywem przewodnim na całe życie? Odpowiedź na te pytania staje się kluczem do rozwiązania zagadki. Powieść 

Tomasza Mroza to historia kryminalna z elementami grozy. Pomimo że treść opisuje zdarzenia z gruntu mroczne, 

to autor, swoim zwyczajem, nie stroni od ironicznych obserwacji rzeczywistości. Wszystko łączy się w zgrabną 

całość, która dostarcza zarówno emocji, jak i refleksji odnośnie do motywacji napędzającej ludzkie działania.  

 

 

22. Francuskie lato / Catherine Isaac ; tłumaczenie Martyna Tomczak.- Kraków : 

Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroba Huntingtona , Ojcowie i synowie , Samotne matki , 

Francja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 
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Poruszająca i inspirująca opowieść dla wszystkich, którzy zakochali się w powieściach Jojo Moyes. Zmęczona 

niedojrzałością swojego chłopaka, Jessica opuszcza Adama wkrótce po tym, gdy na świat przychodzi ich syn. Po 

dziesięciu latach dziewczyna dowiaduje się, że być może nie zostało jej wiele życia, a Adam, którego na zawsze 

wyrzuciła ze swojego serca, zostanie jedynym opiekunem syna. Wakacyjny wyjazd do Francji, gdzie Adam 

prowadzi urokliwy hotel, może okazać się niepowtarzalną szansą na odbudowanie jego relacji z dzieckiem. Czy 

będzie to również podróż, która sprawi, że Jess na nowo odkryje radość życia? Jedno jest pewne - wakacje                       

w zachwycającej południowej Francji na zawsze odmienią życie kilku osób.  

 

 

23. Fundacja / Isaac Asimov ; przełożył Andrzej Jankowski.- Wydanie 3. poprawione 

(dodruk) / redaktor Błażej Kemnitz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018 

(Fundacja / Isaac Asimov ; cz. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hari Seldon (postać fikcyjna) , Galaktyki , Imperializm , 

Władza , Wojna , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Po procesie Seldona i wydaleniu Encyklopedystów z Trantora ostoją ludzkiej wiedzy jest Fundacja. Na 

Peryferiach, podobnie jak w rozpadającym się Imperium, wrze. Dla osamotnionego, pozbawionego bogactw 

naturalnych Terminusa, siedziby Fundacji, ratunkiem okazują się ludzka mądrość, inteligencja i przedsiębiorczość, 

nie zaś skarbnica wiedzy - monumentalna Encyklopedia Galaktyczna. W obliczu zagrożenia ze strony Czterech 

Królestw do władzy dochodzą, po walce z opozycją, wybitne osobowości i godni następcy Hariego Seldona: 

Salvor Hardin i Hober Mallow. Terminus, świadomy swych niedostatków, ale i mocnych stron, rozpoczyna bój             

o przetrwanie, a następnie ekspansję…  

 

 

24. Fundacja i Ziemia / Isaac Asimov ; przełożył Andrzej Jankowski.- Wydanie  2. 

poprawione (dodruk) / redaktor Błażej Kemnitz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2018 

(Fundacja / Isaac Asimov ; cz. 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hari Seldon (postać fikcyjna) , Galaktyki , Imperializm , 

Władza , Ziemia , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

Golan Trevize, członek Rady Wykonawczej na Terminusie, miał zdecydować o przyszłości Galaktyki i podjął 

decyzję. Wybierając Galaksję, jeden organizm łączący na podobieństwo Gai wszystkie światy w przestrzeni, 

przekreślił zarazem pięćsetletni Plan Hariego Seldona. Trevize wciąż jednak ma wątpliwości - wierzy w słuszność 

swego wyboru, ale nie jest pewny swoich motywów. W poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące go pytania wyrusza 

wraz z Janovem Peloratem i jego wybranką Bliss ku mitycznej Ziemi. Każda kolejna planeta, mimo zwątpienia               

i wielkich przeciwności, zbliża ich do celu... i wciąż jeszcze żywej historii Galaktyki.  
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25. Furia / Michał Larek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2017. 

(Dekada / Michał Larek ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci , Seryjni zabójcy , Zabójstwa seryjne , 

Poznań (woj. wielkopolskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Zimny poniedziałek, październik 1992 roku. W lesie zostają odnalezione zwłoki atrakcyjnie ubranej kobiety. 

Policjanci mają trudne zadanie - zeznania świadków są mętne, ktoś widział odjeżdżającego żuka, ktoś słyszał, że 

po okolicy kręcili się obcy. Sprawą zajmuje się Harry, legenda poznańskiej policji. Komisarz ma słabość do 

alkoholu, pięknych kobiet i brudnych zagrywek podczas przesłuchań. Towarzyszy mu Katia Domagała, nowa 

posterunkowa Wydziału Kryminalnego. Przypuszczenia prowadzą ich do mężczyzny skazanego w przeszłości za 

gwałt. Pojawiają się nowe ofiary - każdą z kobiet uwiódł ten sam, czarujący i przystojny mężczyzna. Policja 

zaczyna polowanie. Katia na własną rękę sprawdza teren, na którym działa zabójca. Tymczasem jej partner 

niespodziewanie znika… "Dekada" to bezlitosny świat, w którym z dnia na dzień umarł dawny porządek i nastało 

nowe prawo.  

 

 

26. Głośniej niż śnieg / Stefan Hertmans ; z niderlandzkiego przełożyła Alicja Oczko.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowieczeństwo , Terroryzm , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-belg. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Miłość w czasach terroryzmu i paranoi. John De Vuyst jest redaktorem w wydawnictwie. Szczęśliwie się ożenił. 

Pewnego dnia dostaje dwa tajemnicze listy w języku, który jest mu obcy. Niecałe dwadzieścia cztery godziny 

później na drugim piętrze Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu wybucha bomba, a wkrótce potem dochodzi do 

potężnej eksplozji w bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Sprawy nabierają tempa, kiedy de Vuyst odkrywa, że 

istnieje bezpośredni związek między zaadresowanymi do niego listami i atakami terrorystycznymi nieznanych 

wtedy jeszcze fundamentalistów. "Głośniej niż śnieg" to wnikliwa analiza współczesności, w której zacierają się 

granice tożsamości, religia jak nigdy od setek dzieli zamiast łączyć, a terroryzm i wiara w globalny spisek ciągnie 

ludzkość w odmęty psychozy i strachu.  

 

 

27. Hannibal : wróg Rzymu / Ben Kane ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hannibal (247-183 p.n.e.) , Gladiatorzy , Wojny punickie (264-

146 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 
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Autor bestsellerowej trylogii Kroniki Zapomnianego Legionu wraca z nową, błyskotliwą serią. Osadzona                      

w czasach drugiej wojny punickiej opowieść o przyjaźni, braterstwie, gniewie i zemście. Wróg Rzymu. Hannibal, 

wielki wódz kartagiński, nigdy nie zapomniał porażki swego rodu. Gorycz doznanego upokorzenia i nienawiść do 

Rzymu kiełkowały w nim od dawna. Teraz planuje zemstę i unicestwienie starego wroga. Żołnierz kartagiński  

Hannibal szykuje się do wojny. Tymczasem syn jednego z jego najbardziej zaufanych dowódców wybiera się na 

wycieczkę z przyjacielem - i znika. Niewola. Chłopcy zostają porwani przez piratów i wystawieni na sprzedaż na 

targu niewolników. Jeden z nich trafia do szkoły gladiatorów, drugi do pracy w polu. Są przekonani, że już nigdy 

nie zobaczą domu i rodziny. Świat w ogniu. Los młodzieńców, nierozerwalnie złączony z fatum ich rzymskich 

panów, nie jest jednak przesądzony. Wyniszczająca wojna, którą Hannibal wypowiedział Rzymowi, będzie trwała 

jeszcze niemal dwadzieścia lat. Zmieni ona ich życie - i historię - na zawsze.  

 

 

28. Hatidże : żona Ibrahima / Demet Altınyeleklioğlu ; przekład Agnieszka Erdoğan.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hatice (ok. 1494-1538) , Pargalı İbrahim Paşa (1493-1536) , 

Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2018-09 

 

Hatidże, ukochana córka sułtana Selima Groźnego i młodsza siostra przyszłego padyszacha Sulejmana, ma 

zaledwie dziewięć lat, gdy ojciec postanawia wydać ją za mąż za Iskendera Paszę. Dziewczynka musi się na to 

zgodzić, by ratować rodzinę i utrzymać ją przy władzy. Ślub stanowi dla Hatidże ogromne brzemię. Jak przetrwać 

w ruinach sekretnych pragnień i stłamszonej dziewczęcości? Tymczasem w dalekiej Pardze w domu prostego 

rybaka dorasta Justynian. Od dziecka jest karmiony opowieściami o wielkich wodzach, jednak trafia do niewoli                      

i przybiera imię Ibrahim. Przyjaźń, którą obdarzy go w młodości książę Sulejman, może stać się przepustką do 

wielkiego świata.  

 

 

29. Hatidże : żona Ibrahima / Demet Altınyeleklioğlu ; przekład Agnieszka Erdoğan.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hatice (ok. 1494-1538) , Pargalı İbrahim Paşa (1493-1536) , 

Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2018-09 

 

Żyli w dwóch różnych światach. Połączyło ich przeznaczenie. Ona jest jedyną córką groźnego sułtana Selima                 

i ukochaną siostrą sułtana Sulejmana, przyszłego padyszacha. On, Ibrahim, przybył z dalekiej Pargi. Jego sercem 

rządzi ogromna ambicja, ale skrywa też on pewien sekret. Czy uda mu się wkupić w łaski władcy imperium na 

tyle, by zyskać nieograniczoną władzę i niewyobrażalne bogactwo? Plany Ibrahima stają się coraz bardziej realne. 

Jednak pałająca równie wielką żądzą władzy sułtanka Hürrem nie traci czujności…  
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30. Hürrem : słowiańska odaliska / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka 

Erdoğan.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roksolana (żona Sulejmana Wspaniałego, sułtana tureckiego ; 

ok. 1505-1561) , Sulejman Wspaniały (sułtan turecki ; 1495-1566) , Harem , Kultura 

dworska , Miłość , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur.  

Nowości:  2018-09 

 

Pochodząca z Rusi odaliska trafia do pałacu władcy Imperium Osmańskiego. Sulejman nie widzi świata poza 

rudowłosą pieknością, której nadaje imię Hürrem. Młoda kobieta zachodzi w ciążę, a sułtan szykuje się do wojny. 

Kiedy wojska padyszacha oblegają Rodos, Hürrem rodzi syna. Mały książę jest drugi w kolejce do tronu - 

Sulejman ma już męskiego potomka, którego urodziła mu poprzednia faworyta, Gülbahar. Hürrem zrobi jednak 

wszystko, by rola następcy tronu Osmanów przypadła jej dziecku. Mijaja lata rządów Sulejmana, a pozycja 

Rusinki się umacnia. Hürrem jest zdeterminowana, by osiągnąć swój cel, choć nieraz będzie musiała uciec się do 

zbrodni. Czy misternie tkany plan się powiedzie? I czy cena za jego realizację nie okaże się zbyt wysoka?  

 

 

31. Hürrem : słowiańska odaliska / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka 

Erdoğan.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roksolana (żona Sulejmana Wspaniałego, sułtana tureckiego ; 

ok. 1505-1561) , Sulejman Wspaniały (sułtan turecki ; 1495-1566) , Harem , Kultura 

dworska , Miłość , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur.  

Nowości:  2016-09 

 

Ruś, początek XVI wieku, Aleksandra, kilkuletnia córka duchownego, zostaje porwana podczas barbarzyńskiej 

napaści na wioskę. Wkrótce trafia do pałacu chana krymskiego i szybko zdobywa serce sułtanki Güldane. 

Staruszka przepowiada młodej Rusince wspaniałą przyszłość. Aleksandra zostaje wysłana jako prezent do haremu 

osmańskiego sułtana Sulejmana. Jej marzeniem jest zdobyć nie tylko serce władcy, ale też wpływy i potęgę. 

Oczarowany rudowłosą odaliską Sulejman nadaje jej imię Hürrem. Tak rozpoczyna się historia kobiety, która nie 

cofnie się przed niczym, by zostać zapamiętana.  

 

 

32. I że cię nie opuszczę / Michelle Richmond ; tłumaczenie Maria Smulewska.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby , Małżeństwo , Nierozerwalność małżeństwa , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Zawsze odbieraj telefon od małżonka. Regularnie obdarowujcie się prezentami. Kilka razy w roku wyjedźcie 

gdzieś razem. Nikomu nie wspominajcie o Pakcie. Alice i Jake to młode kochające się małżeństwo. Alice odnosi 

sukcesy jako prawniczka, Jake jest terapeutą i współwłaścicielem poradni psychologicznej. Przed nimi wspólne 

życie pełne planów. W prezencie ślubnym od prominentnego klienta Alice nowożeńcy otrzymują zaproszenie do 
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elitarnego klubu dla małżeństw, który działa pod nazwą Pakt. Jego celem jest wspieranie par w staraniach                     

o szczęśliwy i trwały związek. Nierozerwalny. Za wszelką cenę… Jak daleko się posuną, aby ochronić swoje 

małżeństwo?  

 

 

33. Jesienna sonata / Mons Kallentoft ; przełożyli Anna Krochmal i Robert Kędzierski.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Linköping (Szwecja) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Jesień. Linköping tonie w strugach deszczu. Ciężkie krople padają na zamek Skogsa i zwłoki pływające w fosie. 

Trop prowadzi do poprzednich właścicieli, członków arystokratycznej rodziny Fagelsjö. Czy sprzedaż zamku 

mogła być przyczyną morderstwa? Kim właściwie był nowy właściciel posiadłości Jerry Petersson i jakie 

tajemnice kryje jego przeszłość? Podążając tropem mordercy, Malin Fors musi stawić czoło własnym demonom, 

które powoli przejmują władzę nad jej życiem. W Jesiennej sonacie, trzeciej książce z serii o Malin Fors, Mons 

Kallentoft po mistrzowsku prowadzi czytelnika przez meandry ludzkiej duszy i pokazuje, jak cienka bywa granica, 

która dzieli dobro od zła, miłość od nienawiści.  

 

 

34. Klasztor zapomnienia / Bożena Gałczyńska-Szurek.- Wydanie 2 poprawione i 

zmienione.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mnisi , Ojcowie i córki , Psycholodzy policyjni , Śledztwo i 

dochodzenie , Grecja , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Klara jest Polką, która spędziła dzieciństwo i wczesną młodość w Grecji. Jako policyjny psycholog uczestniczy           

w śledztwie mającym rozwikłać zagadkę szokującej zbrodni popełnionej na mnichu. Jej powrót do kraju Homera 

ożywia upiory z przeszłości, o których pragnęła zapomnieć. Pamiętnik nieżyjącego ojca, odnaleziony przez nianię, 

rzuca nowe światło na wydarzenia sprzed lat. Jaki sekret skrywa półwysep Athos, że grecka policja staje się 

bezradna i musi prosić o pomoc Interpol? Kim jest tajemniczy mnich Konstantinos? Kogo naprawdę kochał ojciec 

Klary? Nowe, poprawione wydanie powieści obyczajowo-sensacyjnej, która po raz pierwszy ukazała się pod 

tytułem "Monachos".  

 

 

35. Kłamstwo doskonałe / Lisa Scottoline ; przełożyła Magdalena Rychlik.- Warszawa : 

Prószyński S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baseball , Manipulacja (psychologia) , Matki i synowie , 

Nauczyciele wychowania fizycznego , Samotne matki , Uczniowie szkół średnich , 

Pensylwania (Stany Zjednoczone) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 
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Wszyscy przepadają za Chrisem Brennanem - uczniowie, zawodnicy drużyny baseballowej, ich matki, kadra 

pedagogiczna. Niedawno przeprowadził się do małego miasteczka w Pensylwanii i podjął pracę w miejscowym 

liceum. Przystojny kawaler sprawia wrażenie chodzącego ideału. Tymczasem wszystko na jego temat jest 

kłamstwem. Susan Sematov zmaga się z żałobą po śmierci ukochanego męża i trudami wychowania dwóch 

nastoletnich synów. Heather Larkin samotnie wychowuje syna i stara się poświęcić mu każdą wolną chwilę. 

Mindy Kostis, żona wziętego chirurga i matka szkolnej gwiazdy baseballu, uwikłana we własne skrywane 

problemy nie zauważa, że jej rozpieszczony syn wpada w poważne tarapaty. Trzy rodziny łączy drużyna oraz 

trener Chris Brennan. Jak daleko jest on w stanie się posunąć, aby osiągnąć swój cel? Kto spośród nich przetrwa 

czyhające zagrożenie?  

 

 

36. Kochanek idealny / Nicole Jordan ; przekład Agnieszka Zajda, Ewa Morycińska-

Dzius.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Legendarni kochankowie / Nicole Jordan) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

, Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

Mężczyźni ze słynącego ze skandali rodu Wilde’ów łamią konwenanse i damskie serca. I szukają prawdziwej 

miłości jak legendarni kochankowie. A namiętnością ustępują jedynie… kobietom z rodu Wilde’ów. Lady 

Katherine Wilde wierzy, że zwalczyła wszelkie romantyczne uczucia, jakie żywiła do Brandona Deverilla, zanim 

ją odepchnął. Teraz Brandon potrzebuje jej pomocy. Po latach spędzonych w amerykańskich koloniach i na 

korsarskim statku wraca do Anglii. Odziedziczył lordowski tytuł i majątek, i musi nauczyć się zachowywać jak 

dżentelmen. I znaleźć odpowiednią dla dżentelmena żonę. A któż potrafi lepiej kojarzyć małżeństwa niż 

Katherine? Katherine zgadza się pomóc Brandonowi, ale żąda czegoś w zamian: by wyruszył z nią                                    

w niebezpieczną podróż…  

 

 

37. Kosiarz / Terry Pratchett ; przełożył Piotr W. Cholewa.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2013. 

(Świat Dysku / Terry Pratchett) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świat Dysku (kraina fikcyjna) , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Śmierć zaginął, zapewne już... gdzieś odszedł. A to prowadzi do chaosu, jaki pojawia się zawsze, kiedy ulega 

załamaniu ważny społecznie sektor usług. Pan Reg Shoe, aktywista Martwych Praw - Połączmy swe siły, bo 

inaczej leżymy - nagle ma więcej pracy, niż mógłby sobie wymarzyć. A niedawno zmarły mag Windle Poons 

budzi się w trumnie i odkrywa, że powrócił na świat jako zwłoki. Ale to właśnie Windle i członkowie niezbyt 

przerażającej grupy nieumarłych z Ankh-Morpork muszą uratować świat dla żyjących. Tymczasem daleko od 

miasta, na małej farmie, pewien mroczny przybysz okazuje się znakomitym kosiarzem. Plon czeka na żniwa...               

A poza tym czeka go całkiem inna walka.  
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38. Krótka wymiana ognia / Zyta Rudzka.- Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2018. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Osoby w wieku starszym , Poeci polscy 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Pewnego dnia podszedł do mnie mężczyzna z papierosem: ma pani ogień? Odpowiedź zajęła mi kilka lat, ale 

pytanie było jak iskra. Moja wyobraźnia zajęła się i stanęła w płomieniach. Buchały metafory - pirotechniczne, 

miłosne, nawet strażackie. Kopciła się historia. A może było tak, że to ja podeszłam, o nic się nie prosiłam, tylko 

kazałam sobie podać ogień. I po to samo wysłałam moje bohaterki. Mówiąc najkrócej. Zyta Rudzka.  

 

 

39. Księga legend i opowieści bieszczadzkich / Andrzej Potocki.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Książkowe "Carpathia", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Legendy i podania , Opowiadania i 

nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Legendy to najbardziej po ludzku opowiedziana historia. Były niegdyś żywą pamięcią pokoleń. Przechodziły jak 

rodzinne dziedzictwo z ojca na syna. Jedne miały w sobie ziarno prawdy, inne tylko zwyczajne bajanie, jeszcze 

inne były ku przestrodze. Z czasem niektóre z nich traciły swoją wyrazistość, jak echo odbijające się od coraz 

odleglejszego szczytu, bo na ich miejsce powstawały nowe. Aż nastał czas, kiedy Bieszczady oniemiały, bo 

zabrakło słów, by opowiedzieć o ludzkiej tragedii. Legendy bieszczadzkie po latach zapomnienia wracają do 

współczesności, ale już do zupełnie innego kręgu odbiorców. Już nie opowiadane, ale czytane. Otwierają wrota 

polsko-ruskiego pogranicza. Dopełniają kolorytu tej magicznej krainy biesów, czadów i dusiołków, ale także ludzi 

niepospolitych.  

 

 

40. Księżniczka z bajki / Nicole Jordan ; przekład Aleksandra Januszewska, Katarzyna 

Przybyś-Preiskorn.- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Legendarni kochankowie / Nicole Jordan) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Uwodzenie , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść 

obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

Mężczyźni ze słynącego ze skandali rodu Wilde’ów łamią konwenanse i damskie serca. Lecz szukają prawdziwej 

miłości jak wszyscy legendarni kochankowie… Markiz Ashton Wilde nie myśli o małżeństwie, lecz siostra ma 

wobec niego inne plany. Wyprawia wspaniały bal i zaprasza swoją przyjaciółkę. Maura przybywa do pałacu nie 

po to, by znaleźć męża. Ma nadzieję spotkać tu człowieka, który zrujnował reputację jej ojca. Markiz jest 

światkiem gwałtownej sceny pomiędzy nimi. Staje w obronie dziewczyny. Lecz Maura nie chce być ratowana. 
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Ani swatana, choć jej przyjaciółka okazuje zapał baśniowej matki chrzestnej. Chce odzyskać coś, z czego ograbiła 

ją zła macocha. A czarujący i zuchwały markiz oferuje nieoczekiwaną pomoc w jej niebezpiecznej eskapadzie…  

 

 

41. Listy (nie)miłosne / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Listy , Miłość , Przyjaźń , Rozpacz , Rozstanie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Była z nim naprawdę szczęśliwa. Planowali wspólnie przyszłość, mieli nawet spisaną listę rzeczy, które chcą 

zrobić razem. Jednak on odszedł, zostawiając tylko list. I rozpacz, którą ona jeszcze długo będzie nosić w sercu.  

Czy ktoś, kto od zawsze na nią czeka i jest gotów zrobić dla niej wszystko, dostanie swoją szansę?  

 

 

42. Łowcy ognia / Mons Kallentoft ; przełożyli Anna Krochmal i Robert Kędzierski.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Jest noc. Malin Fors stoi jak skamieniała. Nie wie, jak się tu znalazła… Przed nią na ziemi leżą zwęglone zwłoki 

kobiety. Wczesny wrześniowy poranek, las wciąż jest ciemny, z rejonu przemysłowego pod Linköpingiem unosi 

się chmura dymu i woń spalenizny – płonie fabryka farb. Poprzedniego dnia w kontenerze na śmieci znaleziono 

ciało dziewięcioletniego chłopca. Został zamordowany. Pochodził z rozbitej rodziny, wieczorami często wymykał 

się sam z domu. Choć początkowo nic na to nie wskazuje, Malin przeczuwa, że istnieje jakiś związek między tymi 

sprawami. Coś łączy tego chłopca i tę kobietę. Świat płonie i kto to wie, jak krzyżują się ścieżki ludzi? Jaką logiką 

kieruje się bezwzględny morderca…  

 

 

43. Manitou / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Wiesław Marcysiak.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Manitou / Graham Masterton ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Indianie , Okultyzm , Opętanie , Szamanizm , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Nowy Jork, czasy współczesne. Do świata żywych powraca po trzystu latach duch największego indiańskiego 

szamana, Misquamacusa, by dokonać zemsty za dusze swoich braci. Odrodzony w ciele młodej dziewczyny, 

Karen Tandy, próbuje sprowadzić z przeciwnej strony bytu inne demony. W szpitalu na Manhattanie rozpętuje się 
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walka tytanów, która może pochłonąć całą ludzkość. W przerażających okolicznościach giną ludzie. Jasnowidz 

Harry Erskine z pomocą indiańskiego szamana, Śpiewającej Skały, podejmuje walkę ze starożytną magią i siłami 

nadprzyrodzonymi.  

 

 

44. Maszkaron / Patrycja Pustkowiak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brzydota , Kobieta , Osoby w wieku średnim , Wykluczenie 

społeczne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

Marianna jest brzydka. Brzydotą, która nie wywołuje współczucia - wyłącznie zdumienie i odrazę. Gdy miała pięć 

lat i jej dmuchane kółeczko zaczęło niebezpiecznie oddalać się od brzegu jeziora, czuła, że rodzice odetchnęli             

z nadzieją i ulgą. Przez kolejnych trzydzieści lat bardzo stara się zasłużyć na akceptację i nadać swojemu życiu 

sens, mimo że jest tak nieudana. Na próżno. Teraz czuje już tylko gniew. Jak daleko może posunąć się człowiek, 

któremu przestało na czymkolwiek zależeć? Długo wyczekiwana nowa powieść Patrycji Pustkowiak, autorki 

nominowanych do Nagrody Literackiej Nike Nocnych zwierząt. W literaturze polskiej od dawna nie było tak 

gniewnej i zabawnej krytyki społeczeństwa, buntu przeciw elitom i wszelkim ideologiom. To gwóźdź wbity                 

w dobre samopoczucie tych, którzy nauczyli się lepiej udawać. 

 

 

45. Mazel tow : jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów / J. S. 

Margot ; przełożyła Małgorzata Diederen-Woźniak.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vanderstraeten, Margot (1967- ) , Judaizm ortodoksyjny , 

Odmienność kulturowa , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , Żydzi , Belgia , Powieść 

Sygnatura:  WG-belg. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Co się stanie, kiedy lewicująca, zbuntowana studentka z Antwerpii, mieszkająca ze swoim irańskim chłopakiem, 

trafi do domu ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, żyjącej na obrzeżach belgijskiego społeczeństwa we własnym, 

zamkniętym świecie? Czy bezpośrednia, trochę zadziorna dziewczyna może się odnaleźć w środowisku 

pielęgnującym zwyczaje, które od setek lat się nie zmieniły? Margot przez sześć lat spędzała popołudnia w domu 

Schneiderów, pomagając ich dzieciom w nauce. Jej metody dydaktyczne bywały zupełnie nieortodoksyjne - 

stosowała między innymi prowokacyjne pytania, obcesowe komentarze i dużo śmiechu. Okazało się, że                        

w niektórych sprawach dogaduje się z uczniami znakomicie, na przykład w interesach (razem ze średnim synem 

Schneiderów, Jakovem, przez kilka lat prowadzili wspólny biznes - ona pisała jego kolegom wypracowania, on 

zajmował się logistyką i zgarniał procent). W innych kwestiach, jak podejście do mody czy seksu, różnice były 

większe. Nie przeszkodziło to jednak Margot i jej uczniom konfrontować się z wzajemną odmiennością i co dzień 

przekraczać dzielące ich granice. Choć pierwsze zetknięcie dwóch skrajnie różnych światów i światopoglądów 

było gwałtowne, z czasem wśród gaf i pomyłek początkowa nieufność zmieniła się w niezwykłą przyjaźń, która 

przetrwała lata.  
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46. Merrick / Anne Rice ; przekład Małgorzata Kicana.- Wydanie 1., (dodruk).- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 

(Kroniki wampirów / Anne Rice ; [7]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Wampir (stworzenie fantastyczne) , 

Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Merrick Mayfair, najpiękniejsza czarownica z potężnego nowoorleańskiego rodu, podejmie się niezwykle 

ryzykownego zadania. Angażuje się w próbę wywołania Claudii - wampirzego dziecka, które zginęło kiedyś                 

w promieniach słońca. To zdarzenie jest także pretekstem do opowiedzenia dziejów wspaniałej Merrick - jej 

przygód, napawających grozą odkryć i miłosnych związków. W tej poruszającej powieści, którą przenika 

hipnotyzująca aura Nowego Orleanu, Anne Rice połączyła losy bohaterów zapełniających stronice bestsel-

lerowego cyklu „Kroniki wampirów” oraz bohaterek opowieści o czarownicach z obdarzonego niezwykłymi 

mocami rodu Mayfair.  

 

 

47. Miasto kości / Cassandra Clare ; przełożyła Anna Reszka.- Wyd. 5 poprawione.- 

Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2017. 

(Dary Anioła / Cassandra Clare ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Wampir (stworzenie fantastyczne) , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Dziewczyna ze skłonnością do wpadania w tarapaty, wampir, który zmaga się ze swoją mroczną naturą, półanioł, 

pogromca demonów. Połączyły ich miłość i walka, dzieli ich wszystko. Razem wkraczają do miasta kości...  

 

 

48. Miejsce i imię / Maciej Siembieda.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Annaberg (niemiecki obóz pracy) , Diament , Groby , 

Holokaust , Żydzi , Góra Świętej Anny (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica) , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Jakub Kania, były prokurator IPN, otrzymuje od Instytutu Pamięci Jad Waszem w Jerozolimie zlecenie 

odnalezienia miejsca pochówku holenderskich Żydów zamordowanych w niewielkim obozie koncentracyjnym na 

Górze św. Anny. Szybko odkrywa, że zwierzchnik obozu, generał SS Albrecht Schmelt uruchomił tam własny, 

głęboko utajniony biznes: szlifiernię diamentów, która przerabiała materiał przewożony przez holenderskich 

Żydów wyciąganych z transportu do Oświęcimia. Zarówno Kania jak i Instytut nie mają pojęcia, że za zleceniem 

poszukiwania grobów stoi czyjaś żądza zapanowania nad światowym rynkiem diamentów, a gra toczy się                      

o “miejsce i imię” (po hebrajsku Jad Waszem) nie tylko więźniów z obozu, ale też ciągle aktywnych wyznawców 

faszyzmu i zwykłych ludzi, którzy stanęli na drodze diamentowego szlaku.  
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49. Mihrimah : córka odaliski / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka Erdoğan.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mihrimâh (1522-1578) , Roksolana (żona Sulejmana 

Wspaniałego, sułtana tureckiego ; ok. 1505-1561) , Sulejman Wspaniały (sułtan turecki 

; 1495-1566) , Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna 

, Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur.  

Nowości:  2018-09 

 

Między sercem a rozumem - nawet sułtanka nie może mieć wszystkiego. Mihrimah nie potrafi znaleźć sobie 

miejsca w bezwzględnej pałacowej rzeczywistości. Czuje, że powinna stanąć u boku matki, którą zawsze 

podziwiała za jej odwagę i siłę, i wespół z nią bronić pozycji rodziny na sułtańskim dworze. Wbrew własnej woli 

niewinna dziewczyna staje się elementem niebezpiecznej gry pełnej tajemnic i zdrad. Stawką jest życie, a tylko ci, 

którzy nie cofną się przed niczym, mają szansę na wygraną. Powoli sułtanka uczy się, jak wykorzystać swoje 

atuty, aby osiągnąć cel. Wciąż jednak nie potrafi zagłuszyć głosu serca i poddać się woli Hürrem, która chce 

wydać ją za odrażającego Rüstema. Mihrimah próbuje odnaleźć drogę do swego ukochanego, pomaga jej w tym 

Esma, jedyna przyjaciółka i powierniczka.  

 

 

50. Mihrimah : córka odaliski / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka 

Erdoğan.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mihrimâh (1522-1578) , Roksolana (żona Sulejmana 

Wspaniałego, sułtana tureckiego ; ok. 1505-1561) , Sulejman Wspaniały (sułtan 

turecki ; 1495-1566) , Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur.  

Nowości:  2018-09 

 

Silni mężczyźni władają światem. Mądre kobiety władają silnymi mężczyznami. Książka, która zainspirowała 

twórców serialu Wspaniałe stulecie. Mihrimah, córka Sulejmana i pięknej Hürrem, ma świadomość, że jej uroda, 

spryt, a przede wszystkim miłość ojca dają jej wpływy, o jakich inni mogą tylko marzyć. Wie o tym także Hürrem 

i nie cofnie się przed niczym, by używając córki, zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Mihrimah 

jednak bardziej od dworskich intryg interesuje nowo odkryty świat za oceanem. A także pewien bardzo 

przystojny, choć śmiertelnie niebezpieczny marynarz.  

 

 

51. Misja: Encyklopedia / Arturo Pérez-Reverte ; przełożyła Joanna Karasek.- Kraków 

: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Real Academia Espanola , Encyclopédie ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers , Encyklopedia , Prohibita , Spisek , 

Tajemnica , Madryt (Hiszpania) , Paryż (Francja) , Powieść historyczna , Powieść 

przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2018-09 

 

Ta księga miała być zakazana Hiszpania końca XVIII wieku. Dwóch akademików – bibliotekarz i admirał - 
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wyrusza z Madrytu do Paryża z tajną misją. Ich cel: zdobyć egzemplarz słynnej francuskiej Encyklopedii. To 

dzieło, dla wielu wyklęte i heretyckie, potępione przez Kościół, zawiera wiedzę zarezerwowaną dla nielicznych             

i podważa dotychczasowy porządek świata. Awanturnicza eskapada pełna pojedynków, intryg i spisków zmienia 

się w walkę światła z ciemnością. Klimat osiemnastowiecznego Madrytu i Paryża, zakazana księga, nadciągająca 

rewolucja, historia przenikająca się ze współczesnością - Arturo Pérez-Reverte, autor bestsellerów, członek 

Hiszpańskiej Akademii Królewskiej, od pierwszej strony uwodzi czytelnika, zadając mu szelmowskie pytanie: 

"Gdzie kończy się fikcja, a zaczyna prawda?".  

 

 

52. Mocne uderzenie / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milicja Obywatelska (MO) , PRL , Służba bezpieczeństwa , 

Jarocin (woj. wielkopolskie) , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Rok 1988. Podczas festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie na polu namiotowym zostają znalezione zwłoki młodej 

dziewczyny. Przyczyną śmierci jest zgruchotanie skroni tępym narzędziem. Mariusz Blaszkowski, podchorąży ze 

szkoły milicyjnej w Szczytnie, rozpoczyna śledztwo. Wkrótce do Jarocina przybywają mu w sukurs dwaj starsi 

koledzy z Poznania, kapitan Mirek Brodziak, który tylko przez przypadek został milicjantem, bo równie dobrze 

mógłby być przestępcą, i porucznik Teofil Olkiewicz, zdeklarowany wielbiciel mocnych trunków, który zrobi 

wszystko, byle tylko się nie przepracować. Tymczasem w Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny 

zamordowanego w podobny sposób jak dziewczyna w Jarocinie. Denat to prawa ręka Grubego Rycha, szefa 

poznańskich cinkciarzy, a dodatkowo najbliższego przyjaciela kapitana Brodziaka. Czyżby obie sprawy łączyły 

się ze sobą? PRL trzeszczy w szwach. Ludzie mają dość nieudolnej władzy komunistów, kolejek, pustych półek  

w sklepach i kombinowania, by przeżyć do pierwszego. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dobrze wiedzą, 

że zmiana ustroju oznacza koniec ich władzy i przywilejów. Dlatego w zaciszu swoich gabinetów opracowują 

szatański plan pod kryptonimem "Mocne uderzenie". Jeśli się powiedzie, PRL będzie trwać jeszcze przez długie 

lata. Wszystko ma się zacząć na festiwalu w Jarocinie... 

 

 

53. Moja najdroższa : powieść / Gabriel Tallent ; przełożył Dariusz Żukowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Ojcowie i córki , Przemoc w rodzinie , Sztuka 

przetrwania , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Turtle Alveston ma czternaście lat i problemy z czytaniem. Potrafi za to świetnie strzelać, posługiwać się nożem               

i przez wiele dni wędrować po lesie, żywiąc się tym co upoluje. W zapuszczonym domu w środku lasu wychowuje 

ją apodyktyczny ojciec, który wierzy, że ludzkość jest na krawędzi katastrofy. Chory z miłości, izoluje córkę od 

otoczenia, całkowicie kontroluje jej życie, znęca się nad nią psychicznie i fizycznie. Ale Turtle wciąż jest dla 

niego ukochaną córeczką. Jego najdroższą własnością. Dziewczyna nie jest jednak bezbronną ofiarą. Żeby 

wyzwolić się spod władzy ojca potwora, wykorzysta przeciwko niemu wszystko, czego właśnie on ją nauczył. 

Gabriel Tallent pisze szorstko, ale z wielką uwagą dla detalu. Jego świat drży od kształtów, wrażeń. Mistrzowski 

styl nie pozwala emocjom opaść nawet na chwilę.  
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54. Moralność pani Piontek / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Toksyczne związki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Przezabawna, słodko gorzka historia lekarza ginekologa, Augustyna Poniatowskiego, jego upiornej mamuśki, pani 

Piontek oraz kobiet jego życia. Gertruda Poniatowska. De domo Piontek. Ekscentryczna kobieta, harpia i pirania, 

od której chcą trzymać się z daleka ci, których chciałaby mieć blisko, a lgną do niej tacy, przed którymi zamyka 

drzwi. Kocha szpilki, drogie tkaniny i kawę w eleganckich filiżankach. A najbardziej swojego syna, nazwanego na 

cześć króla, Augustynem. Augustyn marzy jednak, by miłość matki nie oplatała go niczym macki. Wyprowadza 

się do wynajętego mieszkania i omyłkowo zamieszkuje tam z pewną Anulą. Romuald, mąż Gertrudy pozazdrości 

synowi. Sprytnie zrobi wszystko, by to Gertruda go porzuciła. Bo przecież takich kobiet jak ona się nie porzuca... 

W najgorszym życiowym momencie Gertrudy do sąsiedztwa wprowadza się na pozór spokojna rodzina. Rodzice 

są bardzo zajęci, ale... Przecież dom obok, a właściwie za ścianą bliźniaka mieszka Gertruda, urocza starsza pani, 

którą można przecież czasem zająć się dziećmi... Ciepła, romantyczna komedia pomyłek w najlepszym stylu 

Magdaleny Witkiewicz, specjalistki od szczęśliwych zakończeń. 

 

 

55. Na szlaku trumien / Peter May ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Latarnicy , Łuk wysp , Pisarze , Szkocja (Wielka 

Brytania) , Wyspy Brytyjskie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Wyspa Harris, Hebrydy Zewnętrzne. Wyrzucony na plażę mężczyzna nie ma pojęcia, gdzie się znajduje ani kim 

jest. Stopniowo dowiaduje się kolejnych szczegółów o sobie: nazywa się Neal Maclean i zjawił się na Harris przed 

rokiem, by pisać książkę. Tyle że w jego komputerze nie ma po niej ani śladu. Jedyne, co znajduje w domu, to 

mapka z zaznaczoną trasą zwaną Szlakiem Trumien. Wyspa Flannana. Na niezamieszkanej wysepce archipelagu 

Hebryd Zewnętrznych, z której ponad sto lat temu w tajemniczych okolicznościach zniknęło trzech latarników, 

zostają znalezione zwłoki zamordowanego mężczyzny. Policja podejrzewa Macleana. A jemu trudno dowieść 

niewinności, skoro nadal niewiele pamięta i sam nie jest o niej przekonany. Edynburg. Karen Flemming, 

zbuntowana nastolatka, która od dwóch lat zmaga się z traumą po samobójstwie ojca naukowca, dostaje od jego 

przyjaciela dziwny list napisany przez ojca przed śmiercią. I budzi się w niej podejrzenie, że tata wciąż żyje, a za 

jego zniknięciem może stać koncern, w którym pracował.  
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56. Na tropie / Michał Larek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

(Dekada / Michał Larek ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Policjanci , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Przełom lat 80. i 90. to nowa, bezlitosna rzeczywistość. W niedbale dotąd prowadzonym śledztwie w sprawie 

zabójstwa młodej dziewczyny dochodzi do przełomu. Przy okazji wychodzą na jaw szczegóły śmierci pewnego 

bardzo dociekliwego dziennikarza... Komu zależało na tym, by uciszyć ambitnego redaktora? Podejrzane związki 

gangsterów, policjantów i biznesmenów są tajemnicą poliszynela. Światem stróżów prawa okazują się rządzić 

zakulisowe gierki i korupcja. Koszmary, które przytrafiały się tylko w filmach kryminalnych, nagle stają się 

realne. Atak na policjanta, porwanie, zabójstwo jego dziewczyny – dla komisarza Harrego to wszystko jest 

boleśnie dotkliwe. Na domiar złego ktoś czyha na jego życie, pytanie tylko – przyjaciel czy wróg? "Dekada" to 

bezlitosny świat, w którym z dnia na dzień umarł dawny porządek i nastało nowe prawo.  

 

 

57. Najszczęśliwsza / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Listy , Małżeństwo , Osoby zaginione , Zabójstwo , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Tamtego dnia być może była najszczęśliwsza w całym swoim życiu. Być może, bo nigdy się tego nie 

dowiedziałem. Zamiast tego stałem w lepkiej i ciepłej kałuży. Moja żona i dziecko nie żyli. Cztery lata później 

Dawid Kaster dostaje list od zamordowanej żony. Charakter pisma i treść nie pozostawiają wątpliwości. Krótka 

wiadomość przywołuje demony przeszłości. Na tym jednak nie koniec, bowiem mężczyzna wkrótce otrzymuje 

następny niespodziewany prezent. Tymczasem media informują o zaginięciu kolejnej kobiety. Czy zabójca Ilony 

prowadzi z Dawidem sadystyczną grę? A może kobieta żyje, a cztery lata temu doszło do niewyobrażalnej 

pomyłki? Z każdą kolejną wskazówką Kaster jest coraz bliżej odkrycia prawdy. A ta zaprowadzi go wprost do 

piekła.  

 

 

58. Namaluj mi słońce / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Single (socjologia) , 

Samotni ojcowie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Sabina ma nietypowe zajęcie. Spotyka się z samotnymi ludźmi, których nikt nie chce wysłuchać, a oni opowiadają 
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jej o swoich kłopotach i rozterkach. Jednak sama również nie ma łatwego życia… Jest samotna, i choć z pozoru 

akceptuje swoje życie, w głębi duszy boi się przyznać, że jest nieszczęśliwa tłumiąc wszystkie uczucia. Pewnego 

dnia w parku poznaje dziewczynkę, Marysię. Przypadkowe spotkanie odmieni jej życie, a dziewczynka stopniowo 

zajmuje trwałe miejsce w jej sercu. Nie jest to jednak łatwe, uczucie dziewczynki początkowo irytuje Sabinę. 

Kiedy pojawia się ojciec Marysi, Maks, przystojny mężczyzna, obarczony niełatwą przeszłością, sprawy 

przybierają nieoczekiwany obrót…  

 

 

59. Namiestnik / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2017. 

(Materia prima / Adam Przechrzta ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Historia alternatywna , I wojna światowa (1914-

1918) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Warszawa pod niemiecką okupacją, trwa I wojna światowa. Odepchnięta daleko na wschód rosyjska armia 

szykuje się do kontrofensywy, a tymczasem Rudnicki otrzymuje od Niemców propozycję nie do odrzucenia. 

Unikający mieszania się do polityki alchemik mimo woli zostaje wciągnięty do gry, w której stawką jest życie,               

a nawet więcej. Tymczasem w enklawach pojawiają się istoty używające - i nie bez powodu! - imion upadłych 

aniołów. Swoje plany mają też Sztyletnicy. Drogi Rudnickiego i Samarina przecinają się ponownie, choć tym 

razem każdy z nich walczy pod inną flagą. Nadchodzi przesilenie...  

 

 

60. Narodziny Fundacji / Isaac Asimov ; przełożyła Maryla Kowalska.- Wydanie 2. 

poprawione (dodruk) / redaktor Błażej Kemnitz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2016 

(Fundacja / Isaac Asimov ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hari Seldon (postać fikcyjna) , Galaktyki , Imperializm , 

Władza , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

Hari Seldon kieruje z powodzeniem Projektem Psychohistorii na Uniwersytecie Streelinga, a jednocześnie - po 

zniknięciu R.Daneela Olivawa - zostaje nieoczekiwanie Pierwszym Ministrem. Dzieląc czas pomiędzy badania 

nad psychohistorią a walkę ze spiskowcami i rządem wojskowych, usiłuje za wszelką cenę zapanować nad 

chaosem, w którym pogrąża się Trantor i Światy Zewnętrzne. Przenosi swe biuro do Biblioteki Galaktycznej - 

największej skłądnicy wiedzy o ludzkiej cywilizacji. Wie już, że Imperium nie można uratować, ale robi wszystko, 

by położyć podwaliny pod nowy świat. Zakłada Pierwszą i Drugą Fundację...  

 

61. Nie ma mowy! / Helen Russel ; z języka angielskiego przełożyła Aga Zano.- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Relacje międzyludzkie , Sztuka przetrwania 

, Wakacje , Wikingowie , Dania , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 
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Zabiegana matka dwojga dzieci Alice jest przekonana, że ma całe życie pod kontrolą – w końcu zawsze wozi                

w bagażniku CZTERY wielorazowe torby na zakupy, na litość boską. Ale po spektakularnej kompromitacji                

w pracy Alice czuje, że nie daje rady: w końcu ulega perswazjom siostry i pozwala się zabrać na bardzo potrzebne 

wakacje. Po przyjeździe na miejsce okazuje się jednak, że siostra nie zaplanowała wycieczki do luksusowego spa 

– zamiast tego Alice ląduje na duńskim odludziu, na tygodniowym obozie przetrwania dla… wikingów. Pogoda 

jest paskudna, towarzyszki obozu – delikatnie mówiąc – nie przypadają Alice do gustu. Opiekun grupy, 

napakowany hipster z koczkiem i gęstą brodą, nie wzbudza zaufania. Czy skandynawska mądrość wikingów 

rzeczywiście zdziała cuda i sprawi, że Alice stanie się szczęśliwsza? Czy zadziorne siostry wreszcie się dogadają? 

A może kiedy obudzą w sobie nordyckie wojowniczki, zaczną jeszcze zacieklej ze sobą walczyć?  

 

 

62. Niedoskonali / Danielle L. Jensen ; przełożyła Anna Studniarek.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2018. 

(Trylogia klątwy / Danielle L. Jensen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Trolle , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Pod Samotną Górą powstaje spisek, którego celem jest obalenie tyrana władającego Trollus. Marc jest prawą ręką 

przywódcy sprzysiężenia. Niejeden troll zabiłby, by zdobyć informację, kto przewodzi spiskowcom, dlatego 

sprawę należy zachować w najgłębszej tajemnicy przed wszystkimi, nie można jej zdradzić nawet ukochanej. 

Przez Pénélope Anais straciła szansę na zostanie królową. Teraz ojciec, książę d’Angouleme, daje jej ostatnią 

szansę, by przekonała go o swojej użyteczności – musi znaleźć dowód, że chłopak, którego kocha, spiskuje 

przeciwko koronie. Jeśli zawiedzie, jej życie będzie zagrożone. Marc i Pénélope muszą lawirować pośród 

skomplikowanych rozgrywek politycznych, a każda ze stron próbuje ich wykorzystać. Muszą zaryzykować 

wszystko, by mieć szansę żyć razem. Tyle tylko, że bycie razem może się okazać największym zagrożeniem.  

 

 

63. Nigdy się nie dowiesz / S. R. Masters ; z języka angielskiego przełożyła Monika 

Wiśniewska.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Zabiję troje nieznajomych. A wy będziecie wiedzieli, że to ja. Tym sposobem wszyscy będziemy połączeni. Na 

zawsze. Kiedy nastoletni Will mówi o tym, że zostanie seryjnym mordercą, przyjaciele traktują to jako żart: 

niepoważne przechwałki na koniec gorącego lata, młodzieńcza fantazja, wakacyjne wygłupy. Ale Adeline nie 

może się oprzeć wrażeniu, że za tymi słowami kryje się coś złowieszczego. Piętnaście lat później Adeline wraca 

do Blythe na spotkanie dawnej paczki – tyle że Will się na nim nie zjawia. Wspominając dawne czasy, rozmawiają 

także o zabójczych planach przyjaciela. Nie jest im jednak do śmiechu, kiedy odkrywają, że w okolicy zmarły 

niedawno dwie osoby, a okoliczności ich śmierci wydają się znajome. Tylko oni wiedzą, że są dokładnie takie, jak 

opisał to niegdyś Will. Gdy grupa dawnych przyjaciół próbuje odnaleźć Willa, dociera do nich, że ten wciąga ich 

w niebezpieczną grę nawiązującą do jednej z zabaw z wakacji sprzed lat. Tyle że tym razem stawką jest ich 

życie…  
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64. Nocny człowiek / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego Milena Skoczko.- 

Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Wisting (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Larvik, Vestfold, mglisty, jesienny poranek. Powoli ustępująca mgła, odsłania głowę kobiety wbitą na pal 

pośrodku rynku w Larvik. Jej tożsamość jest nieznana, ale widać, że to młoda osoba. William Wisting stoi przed 

koniecznością zbadania najbardziej groteskowego morderstwa w swojej policyjnej karierze. Cała Norwegia jest 

wstrząśnięta, media domagają się szybkiego wyjaśnienia sprawy. Presja nie maleje, kiedy zostają znalezione 

kolejne zwłoki, wyłowione z głębi rzeki…  

 

 

65. Nurbanu : synowa odaliski / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka 

Erdoğan.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nurbanu (1525-1583) , Roksolana (żona Sulejmana 

Wspaniałego, sułtana tureckiego ; ok. 1505-1561) , Selim II (sułtan turecki ; 1524-

1574) , Sulejman Wspaniały (sułtan turecki ; 1495-1566) , Harem , Kultura dworska , 

Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

      Nowości:  2018-09 

 

Kiedy spotykają się dwie żądne władzy kobiety, tylko jedna może ujść z życiem. Jeśli którejkolwiek kobiety 

osmański dwór może bać się bardziej niż groźnej Hürrem, to z pewnością jest nią jej synowa, wybranka księcia 

Selima - Nurbanu. W przeciwieństwie do odaliski jedyną namiętnością Nurbanu jest bowiem władza. Młoda 

kobieta nie cofnie się przed niczym, by ją zdobyć. Tymczasem żona sułtana Sulejmana w rozgrywce o władzę 

postawiła nie na Selima, ale na swojego młodszego syna - Bajazyda. Między Hürrem a Nurbanu rozpoczyna się 

bezlitosna walka...  

 

 

66. Nurbanu : synowa odaliski / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka 

Erdoğan.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mihrimâh (1522-1578) , Nurbanu (1525-1583) , Roksolana 

(żona Sulejmana Wspaniałego, sułtana tureckiego ; ok. 1505-1561) , Sulejman 

Wspaniały (sułtan turecki ; 1495-1566) , Harem , Kultura dworska , Imperium 

Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur.  

      Nowości:  2018-09 

 

Cecilia Baffo była pięknością nad pięknościami. Nazywano ją Złotą Córą Wenecji. Śpiewano dla niej serenady, 

pisano o niej wiersze miłosne. Jednak wichry przeznaczenia były nieubłagane - Cecilia została uprowadzona                     

i trafiła do haremu sułtana Sulejmana. Marzyła o tym, żeby być królową, a została niewolnicą. Na drodze siejącej 

zamęt w haremie odaliski Cecilii pojawia się Mihrimah, obdarzona równym pięknem ukochana córka sułtana,                    
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i nadaje Wenecjance imię Nurbanu. W dążeniu do celu, jakim jest potęga, pozostaje tylko zdobyć serce jednego               

z synów Hürrem i Sulejmana.  

 

 

67. Obsada / Danielle Steel ; przekład Ewa Ratajczyk, Joanna Nałęcz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Kobieta , Telewizja , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

 Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Kait Whittier stworzyła swoją rubrykę w nowojorskim czasopiśmie. Ma miliony fanek, kocha swoją pracę, 

uwielbia swoje dorosłe dzieci. Ale po dwóch małżeństwach woli unikać komplikacji, jakie niesie nowa miłość. Aż 

poznaje producenta telewizyjnego z Los Angeles - i wszystko się zmienia. Kait, zainspirowana prawdziwą historią 

swojej niezwykłej babki, pisze scenariusz serialu... Z dnia na dzień zanurza się w barwnym świecie gwiazd - 

aktorów i filmowców, którzy przenoszą jej wizję na ekran: od tajemniczej grande dame złotej ery Hollywood po 

najseksowniejszego „niegrzecznego chłopca” Los Angeles. Na planie wszyscy zbliżają się do siebie. Obsada staje 

się dla Kait drugą rodziną. Ale w środku tego cudownego roku Kait musi się zmierzyć z największym 

wyzwaniem, przed jakim może stanąć matka... 

 

 

68. Ocalić jednego / Andrew Gross ; z języka angielskiego przełożył Zbigniew 

Kościuk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , II 

wojna światowa (1939-1945) , Fizycy , Wywiad amerykański , Żydzi , Niemcy , 

Polska , Powieść historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Rok 1944. Profesor fizyki Alfred Mendel zostaje rozdzielony z rodziną i wysłany do obozu koncentracyjnego 

Auschwitz. Jego dorobek naukowy ginie w płomieniach - notatki, rozprawy, książki. Naziści nie mają pojęcia, co 

zniszczyli. Brak zapisów powoduje, że profesor jest jednym z dwóch ludzi na świecie, którzy posiadają wiedzę              

w wyjątkowej i pożądanej dziedziny fizyki: energii jądrowej; wiedzę. która przeważyć szalę wojny i doprowadzić 

do jej zakończenia. Polski emigrant, Nathan Blum, porucznik amerykańskiego wywiadu wojskowego, pracuje za 

biurkiem w waszyngtońskiej kwaterze głównej Biura Służb Strategicznych, ale pragnie zrobić więcej dla swojego 

kraju. Nieoczekiwanie dowiaduje się, że posiada umiejętności pilnie potrzebna armii Stanów Zjednoczonych. 

Włada płynnie językiem polskim i niemieckim, ma semickie rysy i jako młody człowiek dowiódł niezwykłej 

pomysłowości, uciekając z żydowskiego getta w Krakowie. Amerykański rząd pragnie, aby podjął się najbardziej 

niebezpiecznej misji swojego życia. Ma przeniknąć da Auschwitz, żeby odnaleźć, a następnie wprowadzić jednego 

człowieka.  

 

 

 

 

 

 



28 
 

69. Ofiara w środku zimy / Mons Kallentoft ; przełożyła Bratumiła Pawłowska-

Pettersson.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Linköping (Szwecja) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Nowy król skandynawskiej powieści kryminalnej! Jest luty. Najzimniejszy do lat. Pewnej szczególnie mroźnej 

nocy wśród jałowych, chłostanych wiatrem równin Östergötland zostaje znalezione potwornie okaleczone ciało 

mężczyzny. Śledztwo prowadzi komisarz Malin Fors z policji w Linköping, samotna matka po przejściach, która 

pije za dużo tequili i uprawia za dużo ostrego seksu ze swoim kochankiem, dziennikarzem z miejscowej gazety. 

Śledztwo ma dać odpowiedź na pytanie, kto zabił i dlaczego zrobił to w tak okrutny sposób. Malin rusza tropem 

mordercy, a polowanie to prowadzi ją do najmroczniejszych zakątków ludzkiego serca…  

 

 

70. Ostatnie konklawe / Marcin Wolski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diabeł , Duchowieństwo katolickie , Konklawe , Zakonnice , 

Watykan , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Marcin Wolski wraca do tematyki swej debiutanckiej powieści „Agent Dołu”. W niespokojnym zagrożonym 

kryzysem świecie w Watykanie odbywa się kolejne konklawe. Nieoczekiwanie ważną role zaczyna odgrywać na 

nim mało znany kardynał, którego szanse rosną z każdym kolejnym głosowaniem. W pewnym momencie okazuje 

się że jest to doskonale zakonspirowany emisariusz piekieł. Nieuchronny zda się bieg wydarzeń próbuje odwrócić 

dość przypadkowo skompletowany zespół - suspendowany ksiądz, zakonnica która utraciła pamięć, scenografka             

z telewizji o dość libertyńskich poglądach, jej znajoma charakteryzatorka - lesbijka, pisarz, który z trudem 

przezwyciężył chorobę alkoholową i zakonnik komandos. Czy starczy im sił aby pokonać Moce Ciemności?  

 

 

71. Ostre przedmioty / Gillian Flynn ; przełożył Radosław Madejski.- Wydanie 1. 

(Znak).- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kobieta , Matki i córki , Prowincja , 

Samookaleczenie , Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

W rodzinnym miasteczku dziennikarki śledczej Camille Preaker dochodzi do dwóch szokujących zbrodni: zostają 

zamordowane dwie dziewczynki, a ona ma opisać toczące się śledztwo. Camille musi więc wrócić do Wind Gap, 

małej, dusznej mieściny w stanie Missouri, z której uciekła i której szczerze nienawidzi. To tam przed laty umarła 

jej siostra, to tam po raz pierwszy Camille zaczęła kaleczyć swoje ciało, to tam nadal mieszka jej despotyczna 
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matka. Ciężki małomiasteczkowy klimat, pęczniejący od tajemnic i intryg, poczucie strachu zawieszone                       

w nieruchomym, wilgotnym powietrzu i demony przeszłości, z którymi Camille musi sobie poradzić. Czy będzie 

w stanie to przetrwać? Czy morderca uderzy raz jeszcze?  

 

 

72. Owoce miłości / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Rok na Kwiatowej / Karolina Wilczyńska ; cz. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hobby , Kobieta , Problemy małżeńskie , Przyjaźń , Ślub i 

wesele , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Wioletta jest pewna, że jej małżeństwo sie rozpada. Mimo kryzysu i nadmiaru matczynych obowiązków kobieta 

chce aktywnie spędzać czas. Tylko czy znajdzie go wystarczająco dużo, by realizować nową pasję? Co wyniknie    

z jej spontanicznego pomysłu? Lato wypełnione jest organizacją ślubu Malwiny, lecz radosne oczekiwanie psuje 

pewien rodzinny sekret... Róża również stara się przygotować do nowej roli. Czy dzięki wsparciu uwierzy w swoje 

prawo do szczęścia?  

 

 

73. Pamięć operacyjna / Ewa Lipska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

 

Poprzedni tomik Ewy Lipskiej nosił tytuł Czytnik linii papilarnych. W dwa lata po jego premierze wybitna poetka 

proponuje czytelnikom ponad dwadzieścia nowych wierszy zebranych w tom zatytułowany Pamięć operacyjna. 

Zestawiając te tytuły, można odnieść wrażenie, że autorka jest zafascynowana światem technologii lub też wiąże  

z nim jakieś szczególne obawy. Tak jednak nie jest. Najważniejsze miejsce w nowych wierszach Ewy Lipskiej 

zajmujemy - jako źródło fascynacji jak i lęków - my, ludzie. My, którzy „zjadamy miłość, wypluwamy pestki”, 

którym „migocze lampka: boarding time”, którzy, starając się „nie drażnić historii”, obserwujemy, jak „nadchodzi 

awaria świata”.  

 

 

74. Panna z Monidła / Iwona Czarkowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alicja Kalicka (postać fikcyjna) , Kradzież dzieł sztuki , 

Śledztwo i dochodzenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 
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Ciąg dalszy przygód wesołej rozwódki Alicji! Alicja zgadza się zaopiekować domem swojej przyjaciółki na czas 

jej wyjazdu. Jednak co zrobić z Szymonem? Może to dobra okazja, żeby od siebie odpocząć? A może wprost 

przeciwnie? W ferworze przeprowadzki Alicji umyka informacja, którą miejscowe media publikują na 

czołówkach swoich serwisów. Ktoś włamał się do miejscowego muzeum i ukradł jeden z głównych eksponatów - 

obraz „Panna z Monidła”. Policjanci rozpoczynają śledztwo, które dziwnym trafem może doprowadzić ich wprost 

do domu, w którym teraz mieszka Alicja. Czyżby główna bohaterka, sama o tym nie wiedząc, stała się 

wspólniczką złodzieja? Będzie wesoło i będzie się działo!  

 

 

75. Patrick Melrose. [2] / Edward St Aubyn ; przełożył Łukasz Witczak.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Spadkobierca arystokratycznego rodu Patrick Melrose, którego traumatyczne dzieciństwo i burzliwą młodość 

opisywały trzy pierwsze powieści cyklu, dorósł. Jest statecznym mężem i ojcem, ale rodzina, zamiast spokojną 

przystanią, okazuje się jedynie źródłem nowych rozterek i udręk. Ukojenia nie przynoszą mu ani romanse, ani 

alkohol. Na dodatek matka Patricka na stare lata wpada w szpony podejrzanego przewodnika duchowego, tak 

naprawdę sprytnego oszusta...  

 

 

76. Pensjonat Leśna Ostoja / Joanna Tekieli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Letniska , Opuszczone domy , Prowincja , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Trzydziestoośmioletnia Justyna, pracownica korporacji, otrzymuje od wrednej szefowej zadanie, które ma ją 

zmusić do złożenia wypowiedzenia: ma pojechać do starego dworku położonego w leśnej głuszy i zająć się jego 

odnowieniem i zaadaptowaniem na pensjonat. Justyna podejmuje wyzwanie. Wyjeżdża do Drzewia żeby zmierzyć 

się z powierzonym jej projektem. Na miejscu jednak okazuje się, że poza tajemniczym starym dworkiem z duszą, 

małe miasteczko kryje w sobie niejedną niespodziankę. Justyna poznaje jego mieszkańców i ich sekrety i zaczyna 

rozumieć, że szczęście można znaleźć w najbardziej zaskakujących miejscach…  

 

77. Piąta pora roku / Mons Kallentoft ; przełożyła Bratumiła Pawłowska-Pettersson.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2012. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 
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Jest początek maja. W czasie spaceru po lesie za Linköpingiem ojciec z dwójką dzieci znajduje brutalnie 

okaleczone zwłoki kobiety, noszące wyraźnie ślady tortur. Komisarz Malin Fors od razu dostrzega podobieństwo 

do sprawy Marii Murvall, kobiety, która przebywa w szpitalu psychiatrycznym od czasu, gdy znaleziono ją 

zgwałconą i brutalnie pobitą w lesie. Teraz okazuje się, że sprawa Marii to być może element większej układanki.  

 

 

78. Piękne kłamstwa / Lisa Unger ; przełożył Radosław Januszewski.- Wydanie1. 

kieszonkowe.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Mocna Opowieść w Dobrej Cenie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Trzydziestoletnia Ridley Jones osiągnęła wszystko, do czego w życiu dążyła – ustatkowała się, zdobyła świetną 

pracę, ma kochających i wspierających ją rodziców. Pewnego dnia ratuje przed wypadkiem małego chłopca, a jej 

zdjęcie trafia do gazet. To wydarzenie uruchamia w życiu dziewczyny lawinę niespodziewanych zdarzeń. Wkrótce 

okazuje się, że wszystko: rodzina, nazwisko, pamięć, to kłamstwo. W poszukiwaniu prawdy Ridley musi zmierzyć 

się z własną przeszłością.  

 

 

79. Pocieszki / Katarzyna Grochola ; ilustrował Andrzej Pągowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Optymizm , Relacje miedzyludzkie , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Opowieści z życia wzięte i życiu poświęcone - Pocieszki - nowa książka Katarzyny Grocholi! Chcesz mieć lepszy 

dzień? A może miesiąc? A może wystarczy pocieszka na każdy tydzień? Oto pięćdziesiąt dwie historie, tyle, ile 

jest tygodni w roku. Z wdziękiem, lekkością i humorem Katarzyna Grochola wciągnie Cię w swój świat, który 

może okazać się także Twoim. Świat deszczowych poranków, kiedy nie chce się podnieść z łóżka i wieczorów 

przynoszących niespodzianki. Niezaplanowanych spotkań, nadziei, dobrych uczynków, ptaków za lodówką, próśb 

niekaralnych i miłości, za którą wszyscy tęsknimy. Choć niektóre z pocieszek autorka traktuje z przymrużeniem 

oka, a niektóre całkiem serio, zapewniamy - wszystkie zdarzyły się naprawdę. Nikt tak jak Katarzyna Grochola nie 

doda Ci otuchy!  

 

 

80. Pod słońcem prowincji : zapiski z prostego życia / Katarzyna Enerlich.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo MG, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Enerlich, Katarzyna (1972- ) , Pisarze polscy , Mazury , 

Pamiętniki i wspomnienia , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 



32 
 

Katarzyna Enerlich - Czarodziejka jezior - prowadzi nas w swój świat prowincji, tym razem proponując opowieść 

złożoną z opowieści. Takie właśnie historie przekazywali sobie ludzie, gdy ich domy otulały długie zimowe noce. 

Snute przez bajarki historie tworzyły więzy, uczyły zrozumienia przemian i zjawisk zachodzących wokół nich. 

Utrwalały tożsamość. Tę właśnie tożsamość chce ocalić również Autorka. Pochylając się nad swoją prowincją, 

zachęca nas, by zrobić to samo ze swoim światem, gdziekolwiek on się znajduje. W tej książce znajdzie się 

miejsce i na podróże, i na poruszające legendy, na proste, acz sprawdzone receptury domowych kosmetyków oraz 

nieskomplikowane przepisy na smaczne potrawy. "Pod słońcem prowincji. Zapiski z prostego życia. Potrawy                  

z ziemi i pór roku" podzielone są na cztery części zgodnie z rytmem natury; wszak życie z ziemi i pór roku jest 

najprostsze, ale i najpiękniejsze. Każdy może takiego życia spróbować, niekoniecznie trzeba mieszkać na wsi. 

Autorka mówi, patrząc na swój świat: "Wystarczy odsłonić firankę. Świat het, daleko. Jakby nie miał początku ani 

końca. Gdy pojawia się w twoim życiu jakiś cień, zrób tak, jak podczas jazdy autem podczas mgły. Zwolnij                   

i włącz krótkie światła. Bezpieczniej dojedziesz do celu, bo lepiej zobaczysz drogę. Spróbuj zwolnić w swoim 

życiu, by dalej dojechać. Spróbuj włączyć krótkie światła".  

 

 

81. Pod wodą / Catherine Steadman ; z języka angielskiego przełożył Jacek 

Żuławnik.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Erin jeszcze niedawno planowała podróż poślubną, stała u progu kariery i wiodła doskonałe życie w pięknym 

domu w Londynie. Kochała Marka, a Mark kochał ją. To była miłość z gatunku fanatycznych i nieokiełznanych,  

w której liczyli się wyłącznie oni. Do czasu wspólnych wakacji, gdy w morzu przypadkiem znaleźli pewien 

tajemniczy przedmiot, a ich życie jak z obrazka stało się koszmarem. Co się wydarzyło? Co poszło nie tak? Jak 

niby-idealna historia miłosna zmieniła się w mrożący krew w żyłach thriller?  

 

 

82. Podmajordomus Minor / Patrick deWitt ; przełożył i posłowiem opatrzył Krzysztof 

Majer.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Groteska , Miłość , Tajemnica , Zamki i pałace , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Siedemnastoletni Lucien Minor otrzymuje posadę podmajordomusa w zamku tajemniczego barona von Aux. 

Chłopak stopniowo odkrywa jego mroczne sekrety, a równocześnie poznaje kolorowy świat pobliskiego 

miasteczka, gdzie spotyka Klarę, dziewczynę zaręczoną z pewnym zabójczo przystojnym żołnierzem. Lucien 

zakochuje się w niej bez pamięci… Ta niezwykle zabawna i pełna absurdalnego humoru powieść zabiera 

czytelnika w szaloną podróż w towarzystwie złodziejaszków i typów spod ciemnej gwiazdy. Ale to również 

opowieść o pułapkach miłości, która niczym czarna dziura może pochłonąć bez reszty. Każdego. 
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83. Polowanie na sobowtóra / Linda Howard ; przełożyła Aldona Możdżyńska.- 

Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiety , Relacja romantyczna , Sobowtór , Śledztwo i 

dochodzenie , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Trzydziestolatka Blair Mallory po rozwodzie zakłada własny klub fitness. Lubi swoją pracę i ludzi, którzy 

przychodzą do klubu. Wszystko układa się do czasu, kiedy jedna z klientek, Nicole, zaczyna ją niepokojąco 

naśladować. Upodabnia się do niej fryzurą i ubiorem. Blair odmawia sobowtórce odnowienia karnetu. W tym 

samym dniu ktoś próbuje zabić obie dziewczyny. Policja rozpoczyna śledztwo, do którego przydziela czarującego 

porucznika Wyatta Bloodswortha, ekschłopaka Blair. Teraz będzie ją chronił...  

 

 

84. Profesor Andrews w Warszawie ; Wyspa / Olga Tokarczuk.- Wydanie pierwsze w 

tej edycji.- Kraków : Wydawnctwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy za granicą , Psycholodzy , PRL , Stan wojenny w 

Polsce (1981-1983) , Rozbitkowie , Bezludna wyspa , Polacy za granicą , Polska , 

Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Oko w oko z niespodziewanym. Dwie historie ludzi, którzy przestali być pewni tego, co dzieje się wokół nich, kim 

są. Ich świat w jednej chwili wywrócił się do góry nogami. Olga Tokarczuk - ceniona na świecie i wielokrotnie 

nagradzana polska pisarka. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków. Za wydanie 

Biegunów w języku angielskim otrzymała wraz z tłumaczką Jennifer Croft Międzynarodową Nagrodę Bookera 

2018, uznawaną za jedną z najważniejszych literackich wyróżnień obok Nobla. Dwukrotnie uhonorowana 

Nagrodą Literacką Nike za powieści Bieguni (2008) i Księgi Jakubowe (2015). Wśród niezwykle wielu 

prestiżowych nagród, które jej przyznano, znajdują się m.in. niemiecka nagroda dla książek z Europy Środkowej           

i Wschodniej Brücke Berlin-Preis, słoweńska Nagroda Literacka Europy Środkowej Vilenica oraz 

Międzynarodowa Nagroda Literacka Kulturhuset Stadsteatern w Sztokholmie – wyróżnienie dla książek 

przetłumaczonych na język szwedzki.  

 

 

85. Puchar miłości : powieść o Kornwalii w latach 1813-1815 / Winston Graham ; 

przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Dziedzictwo Rodu Poldarków / W. Graham ; cz. 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poldarkowie (rodzina fikcyjna) , Kornwalia (Wielka Brytania) , 

Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Kornwalia, 1813–1815. W ciemnej jaskini, wśród stosu zrabowanych kosztowności, leży zapomniany srebrny 

puchar z wygrawerowanym napisem Amor gignit amorem – „Miłość rodzi miłość’. To niewielkie naczynie będzie 
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miało ogromny wpływ na dalsze losy dwóch zwaśnionych rodzin, Poldarków i Warlegganów, a zapisana na nim 

sentencja stanie się przepowiednią, w której moc uwierzą wszyscy spragnieni miłości. Wojna z Napoleonem 

dobiega końca. Rose, Demelaza oraz potężny sir George obserwują, jak ich dzieci wkraczają w dorosłość. Jeremy 

i Clowance oraz arogancki Valentine stają przed kluczowymi w ich życiu wyborami. Decyzje, które podejmą, 

ukształtują przyszłość nie tylko ich samych, ale również kolejnych pokoleń…  

 

 

86. Rozbrojeni / Anna Gavalda ; przełożył Paweł Łapiński.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Samotność , Opowiadania i nowele 

psychologiczne 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Życie jest piękne, choć czasem bywa smutne, nijakie i monotonne… Bohaterki i bohaterzy siedmiu opowiadań 

francuskiej mistrzyni prozy psychologicznej czują się samotni, opuszczeni, niekochani, gorsi. Dlatego zamykają 

się w sobie, topią smutki w barach, rozdrapują rany. Wszystko zmieniają przypadkowe spotkania, spontaniczne 

rozmowy, uzdrawiająca bliskość drugiego człowieka. Wtedy odsłaniają swoje słabości oraz znajdują siłę, aby 

zmierzyć się ze swoim życiem. Te pełne delikatności i szczerości opowiadania odblokowują także coś w nas 

samych. Anna Gavalda opanowała do perfekcji efekt katharsis.  

 

 

87. Runa / Vera Buck ; tłumaczenie z języka niemieckiego Emilia Skowrońska, 

[Agnieszka Hoofman].- Kraków : Wydawnictwo Initium, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Charcot, Jean-Martin (1825-1893) , Eksperymenty medyczne 

na ludziach , Chorzy psychicznie , Hipnoza , Szpital Salpêtrière (Paryż ; budynek) , 

Paryż (Francja) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Paryż, rok 1884. Doktor Charcot na oddziale neurologicznym kliniki Salpetriere przeprowadza eksperymenty na 

histeryczkach. Jego pokazy hipnozy ściągają widzów z całej Europy; znany neurolog niczym magik sprawia, że 

pacjentki tańczą przed zgromadzoną publicznością. Któregoś dnia na oddział trafia Runa, mała dziewczynka, która 

opiera się wszelkim metodom terapeutycznym. Jori Hell, szwajcarski student medycyny, widzi w tym szansę na 

zdobycie upragnionego tytułu doktora i wysuwa śmiałą propozycję zabiegu, który do tej pory wydawał się nie do 

pomyślenia. Chce jako pierwszy lekarz w historii medycyny operacyjnie usunąć obłęd z mózgu pacjentki. Nie wie 

jednak, że Runa zostawiła w mieście tajemnicze wiadomości, ściągając na siebie uwagę innych osób. Zna też 

najmroczniejszą tajemnicę Joriego… Fascynujące tło historyczne: Paryż dziewiętnastego wieku, słynny zakład dla 

obłąkanych La Salpetriere i mroczne początki psychiatrii.  
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88. Rysa / Igor Brejdygant.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2018. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Bezdomność , Kobieta , Policjanci , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Współczesna Warszawa. Ginie bezdomny alkoholik. Prowadząca śledztwo komisarz Monika Brzozowska 

przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż porachunki kloszardów. Kolejne zbrodnie o podobnym modus 

operandi potwierdzają jej przypuszczenia. W toku śledztwa okazuje się, że dawne grzechy zamordowanych wiążą 

się z błędami młodości samej komisarz. Cierpiąca na zaniki pamięci Brzozowska zostaje wplątana                                

w niebezpieczną grę, która zmusi ją do spojrzenia wstecz i ponownej walki z demonami przeszłości. Demonami, 

które przed laty pokonała tylko pozornie. Rysa to zajmujące połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, 

w którym największą zagadką okazują się zepchnięte do podświadomości bolesne doświadczenia. To także 

przekonująco opowiedziana przez mężczyznę opowieść o kobiecie, która z całych sił stara się odnaleźć                            

w patriarchalnym policyjnym świecie, wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie.  

 

 

89. Rywalka / Sandie Jones ; tłumaczenie Aleksandra Żak.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Relacje międzyludzkie , Zaborczość , 

Powieść , Powieść obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ona, on i... jego matka. Pammie zachowuje się jak typowa zaborcza matka. Niechęć, jaką żywi do Emily, 

ukochanej Adama, z każdym dniem rośnie. Pammie wtrąca się w ich życie, psuje romantyczne chwile, a wreszcie 

- pod pretekstem choroby - wprowadza się do nich. Stopniowo życie Emily zmienia się w koszmar. Adam zawsze 

staje po stronie matki, a im bliżej ślubu, tym bardziej oddala się od przyszłej żony. Kiedy Emily odkrywa, że to 

Pammie znalazła ciało poprzedniej narzeczonej syna, która zmarła w tajemniczych okolicznościach, uświadamia 

sobie, jakie grozi jej niebezpieczeństwo...  

 

 

90. Rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię : eseje i rozważania / David 

Foster Wallace ; przełożyła Jolanta Kozak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Don Kichot i Sancho Pansa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joyce, Michael (tenisista) , Lynch, David (1946- ) , Film 

amerykański , Sport , Targi i wystawy , Telewizja , Tenis , Turystyka morska , Esej , 

Szkic literacki 

Sygnatura:  WG-82-4 

Nowości:  2018-09 

 

Gorzka i wnikliwa analiza ubóstwa intelektualnego oferty telewizyjnej, krytyka twórczości Davida Lyncha, 
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brawurowy opis szkolnych mistrzostw sportowych oraz reportaż z tygodniowego rejsu luksusowym liniowcem na 

Karaiby, a właściwie bezlitosna satyra na przemysł turystyczny - w  zbiorze siedmiu "esejów i rozważań" David 

Foster Wallace żongluje tematami i stylistyką. Wtórny sport w alei Tornada ; Et Unibus Pluram: telewizja a fikcja 

amerykańska ; Oddalanie się od bycia już dosyć oddalonym od wszystkiego ; Gruba przesada ; David Lynch ocala 

głowę ; Profesjonalny artyzm tenisisty Michaela Joyce'a jako paradygmat pewnego ujęcia wyboru, wolności, 

dyscypliny, uciechy, groteskowości i pełni człowieczeństwa ; Rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. 

 

 

91. Safiye : złota odaliska / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka Erdoğan.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Murad III (sułtan Turcji ; 1546-1595) , Safiye (1550-1619) , 

Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2018-09 

 

Intryga, zazdrość, zemsta i miłość! Kiedy w osmańskim haremie skrzyżowały się drogi sułtanki matki Nurbanu               

i jej młodej kuzynki Sophii Baffo, w Sophii, rozdartej między miłością do przepychu a ogniem niewoli, rozbudziła 

się chciwość, a pełne splendoru pałacowe życie w krótkim czasie pochwyciło ją w swoje szpony. Safiye trafiła do 

haremu, żeby zostać poślubiona Muradowi III, synowi sułtanki Nurbanu, która swoim życiem zasiała w stolicy 

ziarno buntu. W niedługim czasie złotowłosa odaliska zamieniła się w legendę przekazywaną z ust do ust.  

 

 

92. Safiye : złota odaliska / Demet Altınyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka Erdoğan.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altınyeleklioğlu ; ks. 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Murad III (sułtan Turcji ; 1546-1595) , Safiye (1550-1619) , 

Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2018-09 

 

Rywalizacja i bezwzględna walka o władzę. W pałacu sułtana może rządzić tylko jedna kobieta. Zgodnie                        

z misternym planem sułtanki Nurbanu, złotowłosa Safiye zostaje wprowadzona do otoczenia sułtana Murada. 

Władca jest oczarowany piękną wenecjanką, jednak dziewczyna nie zgadza się dołączyć do haremu - chce zostać 

żoną sułtana. Safiye osiągnie swój cel, ale Nurbanu i sułtańska faworyta Bihter nie oddadzą władzy bez walki. 

Safiye wie, że tylko urodzenie sułtanowi męskiego następcy tronu zapewni jej władzę i bezpieczeństwo. By 

przystosować się do bezwzględnych pałacowych realiów, musi jednak zabić w sobie pamięć o wenecjance Sophii 

Baffo, którą kiedyś była.  

 

93. Seans w Domu Egipskim / Maryla Szymiczkowa.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profesorowa Szczupaczyńska (postać fikcyjna) , Spirytyzm , 

Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 
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Jesień roku 1898. W Genewie zamachowiec wbija pilnik w serce cesarzowej Sissi, a do Krakowa przybywa 

Szatan - Stanisław Przybyszewski. Parę tygodni później eleganckie towarzystwo - w tym niezwykle podekscy-

towana profesorowa Szczupaczyńska - zbiera się w ekstrawaganckim Domu Egipskim, by wspólnie obserwować 

całkowite zaćmienie Księżyca oraz wziąć udział w seansie spirytystycznym. Do stołu zasiądzie dwanaście osób. 

Jedna z nich już od niego nie wstanie. Krakowska panna Marple czuje, że zagadki tej zbrodni nie uda się 

rozwiązać bez jej pomocy. Będzie musiała zaniedbać domowe obowiązki i Ignacego - ale przecież morderca sam 

się nie złapie.  

 

 

94. Silver Stag : republika piratów / A. M. Rosner.- Warszawa : Wydawnictwo 

Magnus, 2018. 

(Ciepło/Zimno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy morskie , Piraci , Piractwo morskie , Karaiby (region) , 

Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Jesteśmy na Karaibach w roku Pańskim 1715, w czasie zmieniających się sojuszy i ciągłej rywalizacji o wpływy   

w regionie korony hiszpańskiej i Królestwa Wielkiej Brytanii. Między głównymi aktorami krwawych morskich 

bitew i wzajemnych najazdów na skolonizowane przez Anglików lub Hiszpanów wyspy i wysepki, trudno czasem 

rozróżnić kto jest „parszywym piratem”, a kto wysoko wykwalifikowanym dowódcą regularnej floty.  

 

 

95. Siostra perły / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyły Marzenna Rączkowska, 

Maria Pstrągowska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści plastycy , Mitologia australijska , Perły , 

Przedsiębiorstwo rodzinne , Tożsamość osobista , Australia , Tajlandia , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-09 

 

Sześć sióstr. Choć urodziły się na różnych kontynentach, wychowały się w bajecznej posiadłości Atlantis na 

prywatnym półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec, nazywany przez nie Pa Saltem, nadał im imiona 

mitycznych plejad. Każda ułożyła sobie życie po swojemu i rzadko mają okazję spotkać się wszystkie razem. Do 

domu ściąga je niespodziewanie śmierć ojca, który zostawił każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu 

własnych korzeni. I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co sie stało z siódmą siostrą. Cece - Nigdy nigdzie nie 

pasowała... Po śmierci ojca Cece znalazła sie na życiowym zakręcie. Postanawia podążyć za wskazówkami 

pozostawionymi jej przez Pa Salta, by odkryć swoją przeszłość. Jedyne, co ma, to czarno-białe zdjęcie i nazwisko 

pionierki, która ponad sto lat wcześniej walczyła o przetrwanie w niegościnnej Australii. Rok 1906. Kitty 

McBride, córka duchownego z Edynburga, otrzymała niebywałą szansę podróży do Australii jako towarzyszka 

zamożnej pani McCrombie. Wkrótce spotyka na swojej drodze braci bliźniaków - porywczego Drummonda                    

i ambitnego Andrew - spadkobierców fortuny zdobytej na połowie pereł. Poznając historię tej kobiety i kulturę 

Aborygenów, Cece zaczyna wierzyć, że ten dziki kontynent może zaoferować jej coś, o czym nigdy nie śmiała 

marzyć: poczucie przynależności i prawdziwy dom.  
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96. Siódma funkcja języka / Laurent Binet ; przełożył Wiktor Dłuski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barthes, Roland (1915-1980) , Cixous, Hélène (1937- ) , 

Derrida, Jacques (1930-2004) , Eco, Umberto (1932-2016) , Foucault, Michel (1926-

1984) , Giscard d'Estaing, Valéry (1926- ) , Lévy, Bernard-Henri (1948- ) , Jakobson, 

Roman (1896-1982) , Kristeva, Julia (1941- ) , Mitterand, François (1916-1996) , 

Paglia, Camille (1947- ) , Searle, John R. (1932- ) , Sollers, Philippe (1936- ) , 

Filozofia języka , Intelektualiści , Kampania wyborcza prezydencka , Policjanci , 

Semiotyka , Śledztwo i dochodzenie , Tajne organizacje , Wywiad bułgarski , 

Wywiad francuski , Bolonia (Włochy) , Ithaca (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork) , 

Neapol (Włochy) , Paryż (Francja) , Wenecja (Włochy) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2018-09 

 

Filozoficzna bomba, semiologiczna petarda, językowy majstersztyk. Po prostu thriller intelektualny. Powieść 

spiskowa z wielkimi filozofami i semiologami w rolach głównych. Paryż, 25 lutego 1980 roku. Roland Barthes, 

czołowy francuski intelektualista i teoretyk semiologii, zostaje potrącony przez samochód niedaleko Collège de 

France. Banalny wypadek drogowy? A może zamach? Może komuś przeszkadzało, że Barthes odkrył klucz do 

siódmej funkcji języka - magicznej mocy, pozwalającej przejmować kontrolę nad myślami i działaniami ludzi? 

Komisarz Jacques Bayard, z pomocą młodego doktoranta Simona, podejmuje śledztwo, które całkowicie odmieni 

ich życie. Barthes, Foucault, Derrida, Kristeva, Searle, Sollers, a nawet sam Umberto Eco wplątani w grę 

francuskich i bułgarskich służb specjalnych, mafii sycylijskiej, lewicowych i prawicowych organizacji 

terrorystycznych. A wszystko w dyskretnym cieniu prezydenckiej kampanii wyborczej, w której naprzeciw siebie 

stają Giscard d'Estaing i Mitterrand. 

 

 

97. Skaza / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bernard Gross (postać fikcyjna) , Milczenie , Miłość , 

Nastolatki , Prowincja , Przeszłość , Zemsta , Utonięcie , Chełmża (woj. kujawsko-

pomorskie, pow. toruński, gm. Chełmża) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Zimą 2018 roku ze skutego lodem jeziora zostają wyciągnięte zwłoki nastolatka. Patolog jest pewien, że śmierć 

chłopca nastąpiła w wyniku utonięcia. Znamion przestępstwa nie nosi też ciało starszego, bezdomnego mężczyzny 

o nieustalonej tożsamości. Oba zgony łączy tylko mroźna noc. A to niestety za mało, by rozpocząć śledztwo... 

Jednak zdaniem komisarza Bernarda Grossa pytań w obu sprawach jest więcej niż odpowiedzi. I kiedy zacznie je 

zadawać, mieszkańcy pobliskiego miasteczka nabiorą wody w usta. Gross przekonuje się z czasem, że ich 

milczenie to mur, za którym czają się duchy przeszłości. Kluczem do odkrycia prawdy może okazać się 

wyjaśnienie starej sprawy tajemniczego zaginięcia…  
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98. Sól / Wisława Szymborska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Nigdy nie wznawiany tom poezji Noblistki. "Sól", czwarty tom Wisławy Szymborskiej, ukazał się w 1962 roku. 

Swoją uwagę kieruje poetka w stronę relacji międzyludzkich, zwłaszcza miłości. Mimo żartobliwego tonu snuje 

refleksję uniwersalną. Znajdziemy tutaj wiersze mniej znane, ale i te, które stanowią kanon polskiej poezji: 

"Konkurs piękności męskiej", "Wieczór autorski" czy "Nagrobek".  

 

 

99. Spinka / Katarzyna Kacprzak.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imprezy , Przedsiębiorstwo wielonarodowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

W międzynarodowej korporacji na warszawskim Mordorze dni wyglądają podobnie. Pracownicy dzielą czas 

między obowiązki służbowe, kawę w biurowej kuchni, żarty, plotki, drobne intrygi i romanse. Wszystko zmienia 

się, gdy podczas hucznej imprezy integracyjnej zostaje popełnione tajemnicze morderstwo. Do akcji wkracza 

gburowaty policjant Jasiński ze swoją młodą asystentką Darią. Czy mordercą jest jeden z pracowników firmy? 

Czy wszyscy mogą spać spokojnie? Pytań jest coraz więcej, dzieją się niepokojące rzeczy, nawet stary policjant 

skrywa jakieś sekrety...  

 

 

100. Spisek serc / Nicole Jordan ; przekład Aleksandra Januszewska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Legendarni kochankowie / Nicole Jordan) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Uwodzenie , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

Mężczyźni ze słynącego ze skandali rodu Wilde’ów równie łatwo łamią konwenanse, co kobiece serca. Lecz sami 

szukają prawdziwej miłości jak legendarni kochankowie… Venetia Stratham to panna o silnym charakterze. Kiedy 

nabrała podejrzeń, że jej narzeczony nie jest jej wierny, zerwała z nim w dniu ślubu, przed ołtarzem. Wyjechała do 

Francji, gdzie ku niewyobrażalnemu zgorszeniu rodziny zajęła się rzeźbiarstwem. Kiedy dowiaduje się, że jej 

młodszą siostrę adoruje znany hulaka, hrabia Quinn Wilde, postanawia zdemaskować uwodziciela. Ryzykując 

reputację, zakrada się do domu rozpusty, gdzie bawi hrabia. I tu jej doskonały plan zawodzi. Co prawda uwalnia 

siostrę od kłopotów, ale sama popada w jeszcze większe…  
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 101. Spowiedź Ewy Braun : w cieniu Hitlera / Anna Lerke.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Braun, Eva (1912-1945) , Hitler, Adolf (1889-1945) , Niemcy , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ewa Braun, a właściwie Ewa Hitler, żona największego zbrodniarza w dziejach świata. Jak wielką miłością można 

kochać mordercę milionów ludzi? Ile radości dał jej ślub kilka godzin przed śmiercią? Jak spędzali czas                             

z Adolfem, gdy byli tylko we dwoje i jak wspomina ich życie seksualne? Jakie słabości dyktatora poznała tylko 

ona i o czym mówił tylko jej? Sensacyjne odpowiedzi na dziesiątki takich pytań - tylko w tej książce! Po wielu 

latach po raz pierwszy będziemy mogli dowiedzieć się tego od kobiety, która była jej powiernicą. Anna Lerke, bo 

o niej mowa, wreszcie przerwała milczenie i postanowiła opisać swoje wspomnienia z czasów, gdy żyła u boku 

Ewy Braun. Szczera i bolesna opowieść o kobiecie, która całe swoje dorosłe życie spędziła w cieniu potwora.  

 

 

102. Sułtanka Kosem. Ks. 1, W haremie / Demet Altınyeleklioğlu ; z tureckiego 

przełożyli Piotr Beza, Anna Banasiak, Justyna Byszewska.- Warszawa : Wielka 

Litera, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617) , Kösem Sultan (1589-

1651) , Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2018-09 

 

Walka o władzę, intrygi miłosne na sułtańskim dworze i gotowa na wszystko sułtanka. Anioł i demon w jednej 

osobie. Poddani nazywali ją Czarną Królową. Dla sułtana Ahmeda I była jego Mahpeyker - najdroższym 

Księżycem. Sama jednak w głębi duszy na zawsze pozostała Anastazją, prostą dziewczyną z greckiej wyspy. 

Kiedy trafiła do sułtańskiego haremu, skończyła zaledwie piętnaście lat. Od tej pory miała być jedną z wielu 

niewolnic na dworze sułtana. Los jednak zadecydował inaczej. Jej niepospolitą urodę, wdzięk i inteligencję 

dostrzegła babka Ahmeda I. Sułtanka wzięła młodą wieśniaczkę pod swoje skrzydła, przygotowując do roli, którą 

niegdyś sama pełniła. Anastazja została najpotężniejszą kobietą w Imperium Osmańskim, żoną sułtana. Już jako 

sułtanka Mahpeyker Kösem rzuciła wyzwanie pałacowym intrygom, zawsze czujnym wrogom oraz czającej się na 

każdym kroku śmierci i zdradzie.  

 

 

103. Sułtanka Kosem. Ks. 2, Czarna Królowa / Demet Altınyeleklioğlu ; z tureckiego 

przełożyli Piotr Beza, Anna Banasiak.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617) , Kösem Sultan (1589-

1651) , Harem , Kultura dworska , Imperium Osmańskie , Powieść biograficzna , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Przepowiednia, którą Anastazja usłyszała przed laty, właśnie się wypełniła. Zwykła nałożnica z haremu została 
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żoną potężnego sułtana Ahmeda I. Szczęście młodej królowej nie trwa jednak długo. Rodzi sułtanowi kolejne 

dzieci, córki, a on czeka na syna, następcę tronu. Imperium osmańskie chyli się ku upadkowi, krajem wstrząsają 

kolejne bunty janczarów, a sułtański dwór pełen jest wrogów, którzy knują przeciwko niej. To, co wydawało się 

spełnieniem marzeń, okazało się przekleństwem. Mahpeyker Kösem nie podejrzewa, że za władzę, której tak 

pragnęła, przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę.  

 

 

104. Surogatka / Louise Jensen ; z języka angielskiego przełożyła Aga Zano.- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo zastępcze , Małżeństwo , Tajemnica 

, Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ona może dać ci wszystko, czego pragniesz. Ale czy warto? Kat i jej mąż Nick próbowali wszystkiego, żeby 

zostać rodzicami, i po kolejnej porażce są bliscy rezygnacji. Jednak przypadkowe spotkanie z Lisą, przyjaciółką 

Kat z dzieciństwa, daje parze ostatnią szansę na spełnienie marzeń. Tyle że przeszłość Kat i Lisy jest pełna 

mrocznych sekretów. Co gorsza, Kat podejrzewa, że Lisa, która w końcu zgodziła się być surogatką, nie mówi jej 

wszystkiego. Dla Kat to miała być prosta historia ze szczęśliwym zakończeniem - jednak z biegiem czasu na jej 

perfekcyjnym życiu zaczynają pojawiać się rysy i pęknięcia. W końcu staje się jasne, że kobieta nie może dłużej 

uciekać przed własną przeszłością, jeśli chce ocalić rodzinę... 

 

 

105. Szalona wiosna / Aleksandra Tyl.- Słupsk ; Warszawa : Prozami - Grupa 

Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Szamanizm , Zemsta , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Przebojowa, odważna i przyjaźnie nastawiona do świata Dorota musi zmierzyć się z odrzuceniem. Mężczyzna,    

w którym była zakochana, właśnie zostawił ją dla innej. Dziewczyną targają skrajne emocje, ale nie byłaby sobą, 

gdyby poddała się zwątpieniu. Kiedy więc przypadkowo poznaje szamana mającego niezwykłe zdolności, w jej 

głowie kluje się przebiegły plan. Mała zemsta na niewiernym narzeczonym byłaby doskonałym remedium na 

smutki. Dorota jest gotowa iść na całość i skorzystać z rozwiązania, które znajduje się poza zasięgiem zwykłych 

ludzi. Szkopuł w tym, że szaman popełnia błąd, który przynosi dość nieoczekiwane rezultaty…  

 

106. Szpieg / Clive Cussler [oraz] Justin Scott ; przekład Maciej Pintara.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Isaac Bell (postać fikcyjna) , Inżynieria wojskowa , Pancerniki 

(okręty) , Prywatni detektywi , Spisek , Szpiegostwo , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 
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Isaac Bell, bohater, musi rozwiązać diaboliczną szpiegowską intrygę; w przeciwnym razie świat ogarnie totalny 

konflikt…  Rok 1908. Świat zmierza ku wojnie. Trwa wyścig w konstruowaniu nowych potężnych pancerników.  

Kiedy genialny amerykański konstruktor dział okrętowych popełnia samobójstwo, jego córka zwraca się do 

legendarnej agencji detektywistycznej. Nie wierzy, że ojciec targnął się na życie. Isaac Bell, najlepszy śledczy 

agencji, szybko potwierdza jej podejrzenia. A kolejne zagadkowe zgony wskazują jasno, że ktoś zamierza 

zniszczyć największe umysły konstruktorskie Ameryki. Lecz to dopiero początek. Wkrótce Bell odkryje ściśle 

tajny projekt i zmierzy się z niemieckimi, japońskimi i brytyjskimi szpiegami podczas najbardziej ryzykownej 

operacji. Stawką jest przyszłość jego kraju… i los świata.  

 

 

107. Ścigany / Katarzyna Michalak.- Kraków : Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przestępstwo , Zamach stanu , Polska , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Danka i Hubert to dwoje życiowych straceńców. Byli przekonani, że nic dobrego ich nie czeka. Aż spotkali siebie.  

Danka pomogła mu, kiedy ranny i ścigany przez policję uciekał przez bieszczadzkie bezdroża. Uwierzyła w jego 

niewinność, choć był poszukiwany za zabójstwo. Był taki jak ona. W oczach miał gniew, w duszy mrok, a w sercu 

głęboką ranę po wielkiej miłości. I jeszcze większej krzywdzie.  Hubert sprowadził na nią same kłopoty. Aby go 

chronić, musiała znosić poniżenie i oddać się innemu mężczyźnie. Ale oddała mu tylko ciało. Serce zamroziła już 

dawno. Nie miała nic do stracenia i na niczym ani na nikim jej nie zależało. Nie można jej było przekupić ani 

zastraszyć. Tylko miłość była w stanie to zmienić. I namiętność, tak silna, że pali wszystko, co stanie jej na 

drodze.  

 

 

108. Śmierć letnią porą / Mons Kallentoft ; przełożyła Bratumiła Pawłowska-

Pettersson.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Linköping (Szwecja) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

W regionie Östergötaland panuje rekordowo gorące lato. Linköping wibruje od upału, a w lasach szaleją pożary, 

jakich ta okolica nigdy dotąd nie widziała. Wczesnym rankiem zostaje znaleziona zgwałcona czternastoletnia 

dziewczynka, błąkająca się nago po największym w mieście parku. Nic nie pamięta, więc inspektor kryminalny/ 

komisarz Malin Fors i jej kolega Zeke muszą spróbować dotrzeć do rozwiązania zagadki, dysponując niewielką 

ilością tropów. W jaki sposób dziewczynka trafiła do parku i kto jest sprawcą? Rodzice innej dziewczyny 

zgłaszają jej zaginięcie. Wkrótce przy podmiejskim kąpielisku dokonane zostaje straszliwe odkrycie. Linköping 

nawiedziła śmierć letnią porą/letnia śmierć. W ciągu kilku ciepłych lipcowych dni sen o lecie przeradza się                  

w potworny koszmar…  
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109. Tajniki uwodzenia / Nicole Jordan ; przekład Agnieszka Dębska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Legendarni kochankowie / Nicole Jordan) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Uwodzenie , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść 

obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-09 

 

Mężczyźni ze słynącego ze skandali rodu Wilde’ów łamią konwenanse i serca. A kobiety z ich rodu nie ustępują 

im w sztuce uwodzenia. Lecz wszyscy szukają prawdziwej miłości… Piękna lady Skye Wilde od dzieciństwa 

kocha skrycie tajemniczego hrabiego Hawkhursta. Lecz po tragedii, jaka na niego spadła, Hawkhurst zniknął na 

dziesięć lat. Teraz wrócił…. by się ożenić. Na tę wieść Skye wyrusza do jego zamku. Jest zdecydowana przekonać 

hrabiego, że tylko ona jest jego bratnią duszą i przeznaczeniem. Ale ma na to tylko jedną noc…   

 

 

110. Ucieczka z martwego życia / Benedict Wells ; przełożył Viktor Grotowicz.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys wieku średniego , Muzycy , Nauczyciele , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Brennerowi nie ma czego zazdrościć. Z jego kariery muzycznej nic nie wyszło, praca w szkole na pełny etat budzi 

w nim wstręt, a jego życie uczuciowe to katastrofa. Zbliża się do czterdziestki i zaczyna żałować decyzji sprzed lat 

oraz szarego, pozbawionego emocji życia nauczyciela. Wtedy dostaje od losu szansę. W swojej klasie odkrywa 

nieprawdopodobnie utalentowanego muzycznie ucznia. Rauli Kantas pochodzi z Litwy i jest geniuszem gry na 

gitarze. Brenner chce zostać jego menadżerem, by powrócić do marzeń z młodości. Nie przypuszcza nawet, co go 

w związku z tym czeka... 

 

 

111. Upadek / Michael Connelly ; z angielskiego przełożył Marek Fedyszak.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Bosch (postać fikcyjna) , Korupcja , Policja , Zabójstwa 

seryjne , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Harry Bosch, detektyw Jednostki do spraw Przestępstw Niewyjaśnionych, ma na głowie dwie sprawy. Dodatkowo 

sen z powiek spędzają mu niesforna piętnastoletnia córka, niedoświadczony partner, nowo poznana pani doktor 

psychologii i - jak zwykle - przełożeni. Śmierć syna radnego, który wypada z balkonu hotelowego apartamentu. 

Wypadek, samobójstwo czy zabójstwo? Śledztwem na wyrażne życzenie radnego ma się zająć Bosch. Nowy trop 

w sprawie gwałtu i zabójstwa sprzed ponad dwudziestu lat. Wynik badania DNA wskazuje na mężczyznę 

odsiadującego wyrok za przestępstwa na tle seksualnym. Wszystko byłoby proste, gdyby nie drobny fakt - 
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podejrzany ma dwadzieścia dziewięć lat, więc gwałtu i morderstwa  musiałby dokonać jako ośmiolatek. Nie do 

wyobrażenia! Nawet w przypadku, Harry'ego Boscha, który na co dzień styka się z ciemną stroną życia i wiele juz 

widział...  

 

 

112. W słońcu i we mgle / Dorota Schrammek.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Trudne sytuacje 

życiowe , Wałcz (woj. zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Niepozorny hotelik w centrum Wałcza, trzy przyjezdne kobiety i właścicielka obiektu - sceneria iście filmowa, 

jednak daleka od ideału. Za bohaterkami ciągnie się przeszłość, która prześladuje je na każdym kroku. Dlaczego 

Bożena ma wiecznie zaciśnięte usta i tworzy szczegółowy plan każdego dnia? Co jest przyczyną tego, że Natalia 

nie chce rozmawiać z mężem, a w nocnej szafce skrywa pozew rozwodowy? Z jakiego powodu Majka usiłuje 

popełnić samobójstwo? I w końcu Alicja - skąd wie o sekretach pozostałej trójki? Jakie tajemnice kryją się za 

hotelowymi drzwiami?  

 

 

113. Ważki na kostce lodu / Łucja Wilewska.- Chorzów : Wydawnictwo Videograf, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Wybory życiowe , Zjawiska paranormalne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kim tak naprawdę jestem? Czy tą uśmiechniętą, rozbawioną dziewczyną, którą wszyscy znają? Czy tą drugą: tą 

smutniejszą, która wciąż się martwi i narzeka? Życie Marty nie jest usłane różami, choć na pierwszy rzut oka 

takim właśnie się wydaje: mąż adwokat, dwie cudowne córki, własne mieszkanie w dużym mieście… Dlaczego 

więc Marta się nie uśmiecha? Czemu nie cieszy się tak jak inni? Czy to dlatego, że mąż wciąż chodzi 

podenerwowany i wszystko wskazuje na to, że został zwolniony z pracy? Marta czuje, że coraz bardziej oddala się 

od niego, choć jednocześnie zależy jej na rodzinie. Co stanie się, gdy na jej drodze pojawi się przystojny, 

zabiegający o jej względy policjant? Czy pozwoli mu wziąć się za rękę i poprowadzić w nieznane? I co wspólnego 

ma z tą opowieścią tajemnicze zaginięcie jej ojca? Choć od tej tragicznej historii minęło już kilka dobrych lat,                   

a ojciec został pochowany na cmentarzu, to ponownie pojawi się w życiu Marty. I on, i siostra Stella, pracująca na 

co dzień w szpitalu, który sama żartobliwie nazywa Hotelem Wszystkich Świętych. Kogo posłucha Marta? Czemu 

będzie kibicować: sercu czy rozumowi? Czy kryminalna zagadka nie przekreśli jej miłosnych planów i co zrobi, 

gdy na drodze do szczęścia stanie nie tylko brutalny mąż, ale też przystojny policjant, jego ojciec i dwa 

najprawdziwsze w świecie duchy? 
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114. Wczoraj / Felicia Yap ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-inne  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Claire to monoska. Podobnie jak trzy czwarte Brytyjczyków jej pamięć krótkotrwała obejmuje zaledwie jeden 

dzień. Awans społeczny zawdzięcza małżeństwu z Markiem, duosem, którego pamięć sięga dwa dni wstecz. Mark 

jest znanym pisarzem, stawia też pierwsze kroki w polityce. Są razem szczęśliwi, a przynajmniej to właśnie Claire 

zapisała w swoim dzienniku. Do czasu, gdy nurt rzeki Cam wyrzuca na brzeg kobiece ciało. W policyjnym 

śledztwie wszystkie tropy prowadzą do Marka... 

 

 

115. Wierność jest trudna / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Humor , Relacje międzyludzkie , Relacja 

romantyczna , Ślub i wesele , Wierność , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Eliza przygotowuje się do ślubu, a całej rodzinie udziela się podniosła atmosfera. Lecz niespodziewanie w życiu 

dziewczyny pojawi się niepokorny Szczepan, który grzecznej i ułożonej Elizie zawróci w głowie. Czy przyszła 

panna młoda pozostanie wierna narzeczonemu, czy ulegnie urokowi przystojnego motocyklisty? Szczepana nie 

zraża wiadomość o zbliżającym się ślubie. Ale co zrobi, gdy okaże się, że randkuje nie z jedną kobietą, a z 

dwiema?! Jak to mówią, cicha woda brzegi rwie… Przekonaj się, do czego mogą być zdolne siostry bliźniaczki, 

którym przyszło rywalizować o mężczyznę!  

 

 

116. Wodne anioły / Mons Kallentoft ; przełożyli Anna Krochmal i Robert Kędzierski.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [6]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Dzieci , Poszukiwania 

zaginionych , Linköping (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Pewnego sierpniowego dnia w jednej z bogatszych dzielnic Linköpingu znaleziono zwłoki małżonków. Ich 

pięcioletnia adoptowana córka Ella zaginęła. Grupa dochodzeniowo-śledcza z komisarz Malin Fors na czele 

rozpoczyna intensywne poszukiwania. Kto miał powód, aby zamordować dwoje młodych, zamożnych ludzi? Co 

się stało z dzieckiem? Wielowątkowe śledztwo odkrywa przed policjantami mroczną stronę ludzkiej natury,                   

a granica między żywymi i zmarłymi, między dobrem a złem coraz bardziej się zaciera.  Śledztwo zmusza Malin 

do konfrontacji z własnymi demonami, coraz trudniej jest jej się oprzeć znieczulającemu działaniu alkoholu. Wie 



46 
 

jednak, że nie może się poddać. Nie może zawieść małej Elli. Musi odnaleźć dziewczynkę i człowieka, który 

zamordował jej rodziców. "Wodne anioły" są pierwszą częścią nowej serii o Malin Fors, inspirowanej czterema 

żywiołami.  

 

 

117. Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie / Krystian Nowak.- Kraków 

: Flow Books - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Copywriterzy , Hipsterzy , Koty , Media społecznościowe , 

Pisarze , Relacje międzyludzkie , Start-up , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Krystek jest prężnym copywriterem, który trzaska masę ambitnych prodżektów. Tak można by go opisać na 

Fejsie. Jednak tak naprawdę Krystian jest kulturoznawcą, który żyje z pisania ogłoszeń klepanych aut dla komisu 

samochodowego i marzy o wydaniu swojej powieści. Stara się trzymać fason, popijając latte, i nie odstawać od 

standardów lewackich znajomych. Kiedy udziela pierwszego wywiadu jako literat, jego życie nabiera tempa, a on 

sam wpada w wir niecodziennych zdarzeń. Szasta lajkami, płaci swoim fejmem. Toczy filozoficzne dyskusje                

z kotami. Wpada na znanych ludzi w metrze i ucina sobie z nimi surrealistyczne pogawędki, choć już od dawna są 

martwi. Krystian to bohater na miarę naszych czasów, w których ważne są filtry na Instagramie, a miłości 

poszukuje się za pomocą geolokalizacji. Pełna czarnego humoru i sarkazmu powieść o millenialsach robiących 

kariery inne, niż im obiecywano. O rozczarowaniu i próbie radzenia sobie z rzeczywistością znacznie mniej 

nasyconą, niż ta na Insta. 

 

 

118. Wszystko, czego pragnęliśmy / Emily Giffin ; tłumaczenie Martyna Tomczak.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Ludzie bogaci , Matki i synowie , Ojcowie i 

córki , Samotni ojcowie , Skandale , Wybory życiowe , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Nina należy do elity i u boku bogatego męża prowadzi wygodne życie, jakiego zawsze pragnęła. Ich syn Finch 

właśnie dostał się na wymarzone studia w Princeton. Tom jest samotnym ojcem i pracuje od rana do nocy. 

Rozpiera go duma, gdy jego córka Lyla dzięki stypendium zaczyna naukę w prywatnym liceum. Dziewczyna 

usilnie stara się dopasować do obcego jej otoczenia, choć latynoska uroda odziedziczona po matce wcale jej w tym 

nie pomaga. Światy Niny i Toma zderzają się gwałtownie, gdy w szkole wybucha skandal obyczajowy z udziałem 

ich dzieci. Pośród piętrzących się kłamstw bohaterowie będą musieli przemyśleć relacje z najbliższymi                            

i odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: czego naprawdę pragną? Emily Giffin w zaskakująco dojrzałej i aktualnej 

społecznie powieści prowokuje pytania o współczesne wychowanie i nadużycia wobec kobiet - i jak zawsze 

odsłania kobiece pragnienia i emocje.  
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119. Zagrożenie Fundacji / Isaac Asimov ; przełożył Piotr Hermanowski.- Wydanie 1. 

poprawione (dodruk) / redaktor Błażej Kemnitz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2014. 

(Fundacja / Isaac Asimov ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hari Seldon (postać fikcyjna) , Galaktyki , Imperializm , 

Władza , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

Po zniknięciu R.Daneela Olivawa, Pierwszego Ministra, na Trantorze trwa walka stronnictw. Imperator Cleon 

forsuje kandydaturę Hariego Seldona, ale w Radzie Najwyższej trafia na potężnego i mściwego przeciwnika - 

Betana Lamurka. Tymczasem Hari Seldon, usiłując jednocześnie pracować nad psychohistorią, boryka się                      

z rosnącym buntem tiktoków, problemem starożytnych symulacji komputerowych, zamachami na swoje życie, 

wreszcie - z samym Lamurkiem i jego zausznikami. A wszystko po to, by ocalić Imperium lub - jeśli to 

niemożliwe - skrócić okres chaosu po jego Upadku...  

 

 

120. Zamachowiec / Clive Cussler [oraz] Justin Scott ; przekład Maciej Pintara.- 

Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Isaac Bell (postać fikcyjna) , Dywersja , Pociągi , Prywatni 

detektywi , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1907. Wysadzony w powietrze tunel kolejowy w Oregonie. Wykolejony pociąg pod Los Angeles. Seria 

tajemniczych katastrof, pożarów i eksplozji niszczy Southern Pacific Railroad. Żaden pociąg, żadna linia kolejowa 

na rozległym amerykańskim Zachodzie nie jest już bezpieczna. Tajemniczy zamachowiec uderza z zaskoczenia. 

Kimkolwiek jest i jakiekolwiek ma motywy, wie, jak siać zniszczenie.  Zdesperowany prezes kolei wynajmuje 

legendarną Agencję Detektywistyczną Van Dorna. Jej najlepszy agent - Isaac Bell szybko odkrywa, że 

zamachowiec planuje atak, jakiego jeszcze nie było. I jeśli nie powstrzyma go w porę, zagrożona będzie nie tylko 

kolej, lecz przyszłość całego kraju.  

 

 

121. Zanim wstanie dla nas słońce / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2017. 

(Między Nami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Miłość , Położne , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Opowiem Ci moją historię. Ale proszę, nie oceniaj mnie. Wiem, co zrobiłam, jednak nie mogę cofnąć czasu. 

Stefania jest położną, która kocha swoją pracę. Zawodowe zajęcia angażują ją na tyle mocno, że nawet nie 

zauważa, kiedy mąż i córka oddalają się od niej. Ona sama z kolei coraz bardziej zbliża się do doktora Wojdara. 

Romans z lekarzem uruchamia lawinę złych wydarzeń. Gdy córka Stefanii, Liwia, dowiaduje się o romansie 
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matki, wpada we wściekłość i wyjeżdża na wieś. Tam spotyka Filipa, z którym zachodzi w ciążę. Życie Liwii 

diametralnie się zmienia, a w trudnych chwilach wspiera ją matka. Asystuje przy porodzie córki, popełnia jednak 

kardynalny błąd, który zaważy na życiu wielu osób… Niekiedy miłość opowiada nam swoją własną, smutną 

historię, a płomienny romans, który miał przynieść odmianę, okazuje się iluzją. Jednak za popełnione błędy trzeba 

zapłacić i choć czasu nie można cofnąć, to jednak przy odrobinie dobrej woli losowi można nadać nowy bieg. Bo 

przecież na szczęście nigdy nie jest za późno.  

 

 

122. Zapach anioła / Jan Piekło.- Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 

copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archanioł Gabriel (święty) , Archanioł Michał (święty) , 

Archanioł Rafał (święty) , Anioły , Dzienikarze , Miłość , Walka dobra ze złem , Wojna 

, Zło , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

Tytułowy "Zapach anioła" pomaga ludziom w najtrudniejszych chwilach przetrwać i nie zwątpić w sens życia. 

Towarzyszy głównym postaciom tej opowieści o zwycięstwie miłości nad śmiercią, splata się z ich losami                       

w różnym czasie i na odległych kontynentach. Bohaterami powieści są ludzie oraz asystujący im aniołowie, którzy 

polubili przybierać ludzkie postacie i w miarę upływu tysiącleci przejęli nasze cechy. Wątkiem głównym jest 

historia miłości Julii Beszter i Jana Jakuba Lerskiego, którzy poznali się podczas opozycyjnej demonstracji                 

w rządzonej przez juntę generała Wojciecha Jaruzelskiego komunistycznej Polsce. Ich losy pokazane są na tle 

dramatycznych wydarzeń przełomu wieków. Pojawia się wizja konfliktów i katastrof wywołanych przez ludzi 

sprzymierzonych z siłami zła, z którymi próbują sobie radzić aniołowie oraz nasi bohaterowie. Autor pozostawia 

do wyboru dwa możliwe zakończenia. Od Czytelnika zależy, w które woli uwierzyć...  

 

 

123. Zapach diabła / Mons Kallentoft ; przełożyli Anna Krochmal i Robert Kędzierski.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [10]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Kobieta , Policjanci , Bangkok 

(Tajlandia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Nie da się uciec przed złem, szczególnie przed tym, które nosisz w sobie. W Bangkoku znaleziono zwłoki 

brutalnie zamordowanej Szwedki. Na miejsce zbrodni wezwana zostaje Malin Fors. Opuściła Linköping, uciekając 

przed samą sobą i swoimi demonami. Otrzymała ostatnią szansę i obecnie pracuje jako oficer łącznikowy                     

w ambasadzie szwedzkiej. Jej zadaniem jest dostarczanie informacji. Jednak sprawa zamordowanej kobiety dotyka 

ją osobiście. Wkrótce Malin współpracuje już z tajską policją przy skomplikowanym i niebezpiecznym 

dochodzeniu. Tętniący życiem wielomilionowy Bangkok wypełniają nie tylko zapachy, barwy, dźwięki i smaki - 

ale też korupcja, przemoc i śmierć. "Zapach diabła" to dziesiąta powieść o Malin Fors i pierwsza część nowego 

cyklu inspirowanego ludzkimi zmysłami.  
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124. Zawsze jest przebaczenie / Anne B. Ragde ; z języka norweskiego przełożyły 

Ewa M. Bilińska, Karolina Drozdowska.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

(Saga Rodziny Neshov / Anne B. Ragde ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Norwegia , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-09 

 

 

Minęły trzy lata od kiedy Torunn opuściła Neshov, by szukać schronienia u Christera w lesie poza Oslo. Erlend                

i Krumme zostali zabieganymi ojcami z nowymi, znakomitymi widokami na przyszłość w Kopenhadze. Jednak 

znając życie – nie ma nic za darmo. Margido pojednał się ze swoim Bogiem, ale musi jednocześnie ponieść 

konsekwencje tego, że nowe czasy nastały także w branży pogrzebowej. Torunn skończyła czterdzieści lat                         

i zaczęła dostrzegać, że nie ma dla niej przyszłości u notorycznie niewiernego kierowcy psich zaprzęgów. Ale jak 

potoczy się jej dalsze życie? Czy może liczyć na przebaczenie za zdradę rodziny Neshov?  

 

 

125. Zbiornik 13 / Jon McGregor ; przełożyła Jolanta Kozak.- Warszawa : Spółdzielnia 

Wydawnicza "Czytelnik", copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Osoby zaginione , Społeczności lokalne , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Tragedia jednej rodziny kładzie się cieniem na życiu wielu osób. Środek zimy, pierwsze lata XXI wieku. 

Trzynastoletnia Rebecca Shaw, spędzająca ferie świąteczne w samym środku Anglii, niespodziewanie znika. 

Okoliczni mieszkańcy zostają wezwani do pomocy w poszukiwaniach zorganizowanych przez policję, a do 

spokojnej zazwyczaj wsi zjeżdżają tłumy reporterów. Wszyscy chcą się dowiedzieć, co się stało z Becky. Może po 

prostu uciekła z domu? A może wpadła do jaskini albo jednego ze zbiorników wodnych? Czy w ogóle jeszcze 

żyje? Oszczędna proza o wielkiej sile rażenia ujawniająca ludzką skłonność do agresji.  

 

 

126. Ziemna burza / Mons Kallentoft ; przełożyli Anna Krochmal i Robert Kędzierski.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [8]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Pewnego majowego dnia, w rowie przy Göta Kanal znalezione zostają zwłoki młodego mężczyzny. Jest nagi, a na 

ciele nie widać żadnych wyraźnych śladów przemocy. Gdy Malin Fors przyjeżdża na miejsce, panuje tu dziwna 

cisza. Tak jakby wszystkie głosy zostały stłumione. Wieczorem tego samego dnia zgłoszone zostaje zaginięcie 

szesnastoletniej dziewczyny. Najprawdopodobniej doszło do porwania. Istnieją wskazówki świadczące o tym, że 

obie te sprawy są powiązane. W toku śledztwa Malin Fors zaczyna zdawać sobie sprawę, że ktoś pogrywa sobie             
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z policją - przemawia poprzez morderstwa i nie zamierza pozwolić się uciszyć. Ale co ten ktoś próbuje 

powiedzieć? Trzeba się śpieszyć ze znalezieniem odpowiedzi. Być może dziewczyna jeszcze żyje.  

 

 

127. Zło budzi się wiosną / Mons Kallentoft ; przełożył Inga Sawicka.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2012. 

(Komisarz Malin Fors / Mons Kallentoft ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malin Fors (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Wiosenne słońce świeci nad Linköpingiem. Na lazurowym niebie krążą jaskółki, tulipany na straganach cieszą 

oczy wszystkimi kolorami tęczy. Zmęczeni zimą mieszkańcy wyszli z domów, by przysiąść w ogródkach 

kawiarnianych na rynku. W jednej chwili ta sielanka zmienia się w koszmar. Ciszę rozdziera przeraźliwy wybuch.  

W tym samym momencie, gdy cały dobrze znany świat na zewnątrz wali się w gruzy, komisarz Malin Fors stoi 

nad trumną swojej matki i próbuje wzbudzić w sobie smutek, którego nie czuje. Nie ma jednak czasu, by się nad 

tym zastanawiać. W wybuchu zginęły dwie dziewczynki, a ich matka została ciężko ranna. Malin musi 

poprowadzić śledztwo i znaleźć sprawcę, który być może szykuje kolejny zamach...  

 

 

128. Zobaczyć Sorrento i umrzeć / Katarzyna Kwiatkowska.- Warszawa : 

Rozpisani.pl, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróżnictwo , Polacy za granicą , Spisek , Zabójcy , Neapol 

(Włochy) , Sorrento (Włochy) , Włochy , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Konstancja Radolińska, młoda Polka podróżująca po Europie, płynie do Neapolu na spotkanie ze swym prawie 

narzeczonym, Janem Morawskim, bohaterem Zbrodni w błękicie. Mężczyzna jednak w ostatniej chwili zmienia 

plany i rozżalona dziewczyna zaczyna podejrzewać, że Janowi na niej nie zależy. Przypadkowo Konstancja wpada 

na trop spisku anarchistycznego, którego pierwszym aktem był udany zamach na króla Włoch. Bez wahania 

postanawia rozwikłać tę zagadkę i ostatecznie podbić serce ukochanego. Trafia do luksusowego hotelu                         

w Sorrento, w sam środek międzynarodowego zgromadzenia arystokratów i awanturników, ale to, co miało być 

wakacyjną rozrywką, wkrótce zmienia się w tragedię, gdyż dochodzi do morderstwa. Dziewczyna bynajmniej nie 

rezygnuje i do zadania wytropienia spiskowców dokłada sobie nowy cel - upolowanie zabójcy. I nawet nie 

podejrzewa, że to jeszcze nie koniec niespodzianek. W pogoni za przestępcami Konstancja zagłębia się w zaułki 

Neapolu, wspina na Wezuwiusz, zwiedza Pompeje, wędruje wokół Sorrento i płynie na Capri. Poznaje także nowe 

fakty z przeszłości Jana, a przede wszystkim odkrywa samą siebie. W tle tych wydarzeń nieustannie ścierają się 

dwie rzeczywistości: rodowitych Włochów i turystów okupujących Południe. Ta pierwsza to świat kontrastów - 

nędzy i ekstrawagancji, żarliwego katolicyzmu i zabobonów, wiary w świętych i w loterię; to nory biedoty                  

w półmilionowym mieście i pizza jedzona na ulicy. Ta druga - to codzienność wypełniona podróżami parowcami, 

pociągami i powozami; to ekskluzywne hotele i pieczone przepiórki na obiad. Z jednej strony chaos i hałas,                    

z drugiej - etykieta i bedeker.  
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129. Żart / Tomasz Mackiewicz.- Warszawa ; [Brwinów : Tomasz Mackiewicz], 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabójstwa seryjne , Suwalszczyzna , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Niewielkim miastem na Suwalszczyźnie wstrząsa seria morderstw. Tymczasem do starej willi nad jeziorem 

wprowadzają się nowi lokatorzy. Kim są stroniący od ludzi samotnicy? Dlaczego kupili dom w miejscu, z którego 

wszyscy uciekają? Czy ich pojawienie się może mieć związek z tajemniczą śmiercią trzech kobiet? Gdy niewinna 

zabawa stanie się grą, w której stawką jest życie... Czy przypomnisz sobie, co zrobiłaś? Czy znowu skłamiesz, 

żeby to był tylko żart? 

 
 
 
 
 
 
 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Larista / Melissa Darwood.- Białystok : Young - Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2018. 

(Wysłannicy / Melissa Darwood) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Przeznaczenie , Trójkąt miłosny , Walka dobra ze 

złem , Zakochanie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-09 

 

 

Larysa właśnie skończyła osiemnaście lat i szykuje się do matury. Chociaż ma najlepszą przyjaciółkę, 

kochających rodziców i talent malarski, to czuje, że czegoś jej w życiu brakuje. Od zawsze marzyła o wielkiej 

miłości, której będzie mogła się poświęcić. Wierzy, że gdzieś na świecie czeka na nią druga połówka. Kiedy na 

swojej drodze spotyka Gabriela, tajemniczego Nieznajomego z jej sennego koszmaru, jeszcze nie wie, że całe jej 

życie niedługo się zmieni. Zarówno on, jak i Daniel, którego poznaje niedługo później, maja plany względem 

dziewczyny. Tylko jeden z nich ma przyjazne zamiary. Czy Larysa wybierze właściwie?  
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2. W blasku nocy / [Trish Cook] ; tłumaczyła Zuzanna Byczek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby genetyczne , Chorzy , Nastolatki , Relacja 

romantyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Siedemnastoletnia Katie cierpi na rzadką chorobę. Nawet najsłabsze promienie słońca są dla niej śmiertelnie 

niebezpieczne. Całe dnie spędza w domu, w towarzystwie taty i najlepszej (no dobrze, jedynej) przyjaciółki. 

Prawdziwe życie Katie zaczyna się w nocy - dopiero wtedy opuszcza swój pokój i wymyka się na pobliski 

dworzec kolejowy, by grać na gitarze dla przechodzących podróżnych.  Charlie Reed jest byłą gwiazdą sportu i nie 

ma najmniejszego pojęcia, w jakim kierunku potoczy się jego życie. To właśnie jego Katie codziennie obserwuje  

z okna swego pokoju, skrycie marząc o spotkaniu. Pewnej nocy, gdy dziewczyna jak zwykle gra na gitarze, 

Charlie wreszcie ją dostrzega. Katie i Charlie postanawiają wykorzystać szansę, jaką dał im los - walczą o swoje 

marzenia i tworzą więź dostatecznie silną, by zmieniła nie tylko ich samych, ale także ich bliskich.  

 

 

3. Wiedźmi stos / Josephine Angelini ; tłumaczenie Dominika Repeczko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Krainy i światy fikcyjne , Magia , 

Walka dobra ze złem , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Dwie potężne czarownice. Dwie silne armie i jeden wspólny cel. Lily Proctor uważała, że potrafi odróżnić dobro 

od zła, że zna granicę, których nie wolno przekraczać. Wszystko zmieniło się, gdy poznała swoje alter ego - 

czarownicę Lillian, żyjącą w świecie, w którym nikt nie jest bezpieczny. Lily i jej sabat zostali porwani przez Rój 

- najniebezpieczniejszą odmianę Splotów, które zagrażają Koczownikom żyjącym poza murami Salem. Rój 

przenosi schwytanych wojowników do miasta Bower - miasta, w którym nie istnieją choroby, przemoc i bieda,                 

a mieszkańcy wydają się nienaturalnie szczęśliwi. Lilly szybko odkrywa tajemnice władającej miastem 

gubernator, a tym samym znajduje sposób na ostateczne pokonanie Splotów.  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
 

 
1. 30 dni do zmian w związku / Edyta Zając.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Budowanie silnych relacji z ludźmi to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed człowiekiem. Idealny 

związek z drugim człowiekiem wyobrażamy sobie zwykle jako pewną, bezpieczną przystań, do której z radością 

wraca się z życiowych bitew prowadzonych w zewnętrznym świecie. Partnerzy, rodzice, rodzeństwo czy 

przyjaciele powinni się dobrze rozumieć, popierać, kochać… Być dla siebie nawzajem opoką, kimś, do kogo 

zawsze można się przytulić. Myślisz może teraz: „To nie dla nas, między nami wszystko się już wypaliło, za 

późno, dziś łączą nas jedynie dom, dzieci i kredyt”? Nie myśl tak dłużej. Podejmij wysiłek. Program dla ważnej 

dla Ciebie relacji został rozpisany na zaledwie trzydzieści dni, ale może ją zmienić na zawsze. I tylko na lepsze. 

Możesz zadbać o związek z partnerem, ale też poprawić to, co jest między Tobą a Twoim przyjacielem, innym 

członkiem rodziny czy rodzicem. Dzięki projektowi: nauczycie się tworzenia więzi, nabierzecie do siebie 

pozytywnego nastawienia, zaczniecie się bardziej doceniać, podziwiać, okazywać sobie dobre emocje, poradzicie 

sobie z konfliktami, zbudujecie bezpieczną wspólną przestrzeń, otworzycie się na poszukiwanie szczęścia. 

 

 

2. 50 roślin, które zmieniły bieg historii / Bill Laws ; tłumaczenie Jerzy J. 

Malinowski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rośliny , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-582 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Agawa, Cebula, Ananas, Bambus, Kapusta warzywna, Herbata, Konopie, Papryka owocowa, Chinowiec, 

Pomarańcza, Kokos, Kawa, Kolendra siewna, Szafran, Papirus (cibora papirusowa), Naparstnica, Pochrzyn, 
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Kardamon, Koka, Eukaliptus, Paprocie, Soja, Bawełna, Słonecznik, Kauczukowiec, Jęczmień, Chmiel, 

Indygowiec barwierski, Groszek pachnący, Lawenda, Jabłoń dzika, Morwa biała, Gałka muszkatołowa, Tytoń, 

Oliwka, Ryż, Mak lekarski, Pieprz czarny, Dąb szypułkowy, Dzika róża, Trzcina cukrowa, Wierzba biała, 

Ziemniak, Kakaowiec, Pszenica zwyczajna, Tulipan, Wanilia, Winorośl, Kukurydza, Imbir. 

 

 

3. 50 substancji, które zmieniły bieg historii / Eric Chaline ; [tłumaczenie Jerzy J. 

Malinowski].- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Minerały , Pierwiastki chemiczne , Stopy (metalurgia) , 

Surowce , Związki chemiczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-546 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Diament ; Miedź ; Brąz ; Alabaster ; Ałun ; Aluminium ; Azbest ; Bursztyn ; Srebro ; Glina ; Arsen ; Asfalt ; Złoto 

; Kreda ; Węgiel ; Koral ; Kość słoniowa ; Łupek ; Żelazo ; Kaolin ; Grafit ; Gips ; Rtęć ; Potas ; Marmur ; Macica 

perłowa ; Natron (soda naturalna) ; Obsydian ; Ochra ; Ropa naftowa ; Fosfor ; Platyna ; Ołów ; Pluton ; Pumeks ; 

Kwarc ; Rad ; Piasek ; Saletra potasowa ; Sól ; Krzemień ; Stal ; Cyna ; Siarka ; Talk ; Tytan ; Uran ; Jadeit ; 

Wolfram ; Cynk. 

 

 

4. 50 zwierząt, które zmieniły bieg historii / Eric Chaline ; [tłumaczenie Jerzy J. 

Malinowski].- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Komar malaryczny, Pszczoła miodna, Płetwal karłowaty, Bizon amerykański, Rozkolec farbiarski, Jedwabnik 

morwowy, Bydło domowe, Wielbłąd jednogarbny, Wilk, Pies domowy, Koza domowa, Bóbr kanadyjski, Śledź 

atlantycki, Gołąb, Karp, Czerwiec kaktusowy, Muszka owocowa, Osioł, Koń, Sokół wędrowny, Kot, Dorsz 

atlantycki, Kura domowa, Zięby Darwina, Bielik amerykański, Pijawka lekarska, Iguanodon, Lama, Słoń 

afrykański, Dżdżownica ziemna, Hiszpańska mucha (kantaryda), Indyk, Kobra, Królik europejski, Owca domowa, 

Szympans, Lew afrykański, Wesz ludzka, Foka, Ostryga (Perłopław), Nietoperz (karlik malutki), Renifer, Dront 

dodo, Szczur, Skarabeusz (Poświętnik czczony), Szarańcza pustynna, Przywra, Świnia domowa, Pchła szczurza, 

Człowiek. 

 

 

5. ABC Access 2016 PL / Witold Wrotek.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2016. 

(ABC) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Access , Baza danych relacyjna , Systemy zarządzania bazami 

danych , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 
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Książka "ABC Access 2016 PL" w przystępny sposób wprowadzi Cię w świat baz danych, podając podstawowe 

pojęcia i mechanizmy wykorzystywane w modelu relacyjnym, przybliży metodykę tworzenia i zarządzania bazami 

oraz zaprezentuje możliwości pozyskiwania z nich danych - wszystko to w odniesieniu do najnowszej 

polskojęzycznej wersji programu MS Access. [Helion, 2016] 1. Od kartki do bazy danych ; 2. Burza mózgów i ból 

głowy ; 3. W księgarni ; 4. Trzy reguły ; 5. Ujawniamy tajemnice bazy danych ; 6. Uruchamiamy program; 7. 

Obiekty bazy danych ; 8. Tabele ; 9. Parametry typów danych ; 10. Tworzenie i edycja tabel ; 11. Łączenie                       

i wczytywanie danych ; 12. Eksportowanie danych ; 13. Wyświetlanie i nawigacja ; 14. Edycja bazy danych ; 15. 

Relacje ; 16. Kto pyta, nie błądzi ; 17. Formularze ; 18. Raporty. 

 

 

6. ABC asystentki : wprowadzenie do zawodu / Anna Szewczyk.- Gdańsk : ODDK, 

2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biurowość , Sekretarki i sekretarze , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.91 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Specyfika zawodu, 2. Urządzenia biurowe - bez nich życie było trudniejsze, 3. Korespondencja biurowa, 4. 

Codzienna praca biurowa, 5. Zakupy, 6.Współpraca z firmami zewnętrznymi, 7. Archiwizacja i praca papierkowa, 

8. Komputer, 9. Organizacja imprez, 10. Kwestie organizacyjne, 11. Uwagi końcowe. 

 

 

7. ABC operatora wózka widłowego / Paweł Strycharski.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Obsługa i eksploatacja , Wózki widłowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

 

Wstęp: Zezwolenia imienne, Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT, Badania lekarskie ; Rodzaje wózków ; Budowa 

wózków ; Ładunkoznawstwo ; UDT ; Bezpieczeństwo pracy przy wózkach widłowych ; Stateczność i stabilność 

wózka widłowego ; Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy                   

z wózkami ; Eksploatacja i wymiana butli gazowych LPG ; Pierwsza pomoc przedmedyczna ; Ochrona 

przeciwpożarowa ; Akty prawne regulujące obsługę i konserwację wózków jezdniowych z napędem silnikowym ; 

Wzory zezwoleń imiennych ; Pytania przygotowujące do egzaminu UDT (kat. II WJO). 

 

 

8. ABC PowerPoint 2016 PL / Aleksandra Tomaszewska.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2015. 

(ABC) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PowerPoint , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 
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Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się z PowerPointem i poznać najważniejsze oraz najbardziej efektowne sposoby 

tworzenia prezentacji, ta książka będzie dobrym wyborem. Dzięki niej nauczysz się nadawać właściwą strukturę 

Twojej prezentacji, dodawać do niej tekst i elementy multimedialne, ustalać i zmieniać kolejność slajdów, używać 

motywów wbudowanych i tworzyć własne. Dowiesz się, jak wyświetlać i drukować Twoje dokumenty, a także 

modyfikować je w zależności od potrzeb. Liczne ilustracje i jasne opisy pomogą Ci szybko znaleźć te informacje, 

które najbardziej Cię interesują. [Helion, 2015] 1. Pierwsze kroki ; 2. Tworzenie nowej prezentacji ; 3. Praca                  

z tekstem ; 4. Modyfikowanie układu, kolejności i wyglądu slajdów ; 5. Dodawanie tabel, wykresów i diagramów 

; 6. Grafika ; 7. Animacje, dźwięki i filmy ; 8. Przeglądanie i udostępnianie prezentacji ; 9. Tworzenie własnych 

elementów prezentacji ; 10. Przedstawianie prezentacji ; 11. Złote zasady tworzenia prezentacji ; Kilka sztuczek na 

koniec, czyli posłowie. 

 

 

9. ABC Word 2016 PL / Aleksandra Tomaszewska.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2015. 

(ABC) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edytory tekstu , Word , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

"ABC Word 2016 PL" to książka, która pomoże Ci odkryć najistotniejsze funkcje najnowszej wersji Worda. 

Dowiesz się z niej, jak wygodnie korzystać z programu, tworzyć różne typy dokumentów, zmieniać czcionki, 

odstępy lub interlinie. Zobaczysz, jak korzystać z szablonów, wstawiać tabele, importować ilustracje z innych 

programów, tworzyć indeksy lub spisy treści i drukować efekty swojej pracy. Nauczysz się dodawać komentarze    

i porównywać różne wersje jednego dokumentu. Sprawdzisz też, jak wygląda współpraca nad dokumentem 

tekstowym w chmurze i jak działa wyszukiwarka Tell Me. 

 

 

10. Acai, goji, borówka : trzy cudowne jagody / Giuseppe Maffeis ; [tłumaczenie 

Sonia Gluźniewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 

copyright 2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, w kuchni, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Borówka wysoka , Jagody acai , Jagody goji , Kosmetyka , 

Ziołolecznictwo , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                      

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich   

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. ACAI, GOJI, BORÓWKA - Dlaczego jagody acai stają się 

coraz bardziej popularne? Jakie minerały i witaminy zawierają w sobie jagody goji? Które owoce nazywane są 

czerwonymi diamentami? Jakie pyszne dania można przyrządzić z dodatkiem borówek? Dlaczego jagody acai są 

chętnie spożywane przez sportowców? Jak uprawiać krzew kolcowoju (jagody goji) w domu? Dlaczego warto pić 

sok z borówek?  
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11. Administrator bezpieczeństwa informacji / Inspektor ochrony danych : 

kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność : poradnik praktyka z wzorami 

dokumentów : (z suplementem elektronicznym) / Konrad Gałaj-Emiliańczyk.- 

Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo informacyjne , Ochrona danych osobowych , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-342  

Nowości:  2018-09 

 

1. Rys historyczny nadzoru nad ochroną danych osobowych ; 2. System ochrony danych osobowych ; 3. Warunki 

prawne pełnienia funkcji ABI - zewnętrzne ; 4. Warunki organizacyjne pełnienia funkcji ABI - wewnętrzne ; 5. 

Wybór ABI - pracownik, freelancer, outsourcing ; 6. Powołanie do pełnienia funkcji ABI ; 7. Zgłoszenie ABI do 

rejestru GIODO ; 8. Pełnienie nadzoru - od czego zacząć? ; 9. Przygotowanie planu sprawdzeń - krok po kroku ; 

10. Przygotowanie narzędzi do pełnienia nadzoru ; 11. Sprawdzenie początkowe systemu ochrony danych ; 12. 

Sprawozdanie ze sprawdzenia w praktyce ; 13. Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych ; 14. 

Zapoznanie osób upoważnionych ; 15. Rejestr zbiorów prowadzony przez ABI ; 16. Rekomendacje ABI                      

w zakresie dostosowania ; 17. Codzienna praca ABI - studium przypadku ; 18. Praktyczne porównanie ABI                    

i inspektora ochrony danych (IOD). 

 

 

12. Adobe InDesign CC/CC PL : projektowanie multimediów i publikacji do druku / 

Jonathan Gordon, Cari Jansen, Rob Schwartz ; [tłumaczenie Joanna Zatorska].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  InDesign , Programy wydawnicze , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Wprowadzenie do programu InDesign ; 2. Projekt plakatu wydarzenia ; 3. Projekt okładki kolorowego 

czasopisma ; 4. Projektowanie układu czasopisma ; 5. Formatowanie książki kucharskiej ; 6. Tworzenie strony 

komiksu ; 7. Tworzenie interaktywnych publikacji multimedialnych ; 8. Wyższy poziom projektowania ; 9. 

Współpraca z osobami z zewnątrz ; Dodatek A. Kotwiczenie obiektów ; Dodatek B. Elementy formularza ; 

Dodatek C. Dostosowywanie stron wzorcowych ; Dodatek D. Tworzenie indeksu ; Dodatek E. Eksportowanie do 

formatu SWF ; Umiejętności sprawdzane na egzaminie ACA, uwzględnione w książce. 

 

 

13. Adobe Photoshop CC/CC PL / Andrew Faulkner, Conrad Chavez ; [tłumaczenie 

Zbigniew Waśko].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016. 

(Oficjalny Podręcznik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Photoshop , Programy graficzne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Wprowadzenie ; 1. Zapoznanie się z obszarem roboczym ; 2. Podstawowa korekta fotografii ; 3. Zaznaczenia ; 4. 

Podstawowe informacje o warstwach ; 5. Szybkie poprawki ; 6. Maski i kanały ; 7. Projekt typograficzny ; 8. 



58 
 

Techniki rysunku wektorowego ; 9. Komponowanie zaawansowane ; 10. Malowanie pędzlem mieszającym ; 11. 

Edycja wideo ; 12. Korzystanie z modułu Camera Raw ; 13. Przygotowywanie plików dla potrzeb internetowych ; 

14. Jak uzyskać zgodność kolorów na ekranie i na wydruku ; 15. Drukowanie plików 3D ; Dodatek. Przegląd 

przybornika ; Dodatek. Skróty klawiszowe. 

 

 

14. Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów 

zbiorowych pracy / Janusz Żołyński.- Stan prawny na 30 czerwca 2016 r.- Gdańsk : 

ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Spory zbiorowe , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

ROZDZ. I. WARTOŚCI CHRONIONE W SPORZE ZBIOROWYM; ROZDZ. II. RYZYKO PONOSZONE 

PRZEZ PRACODAWCĘ W SPORZE ZBIOROWYM; ROZDZ. III. ZASADY PRAWNE DOTYCZĄCE 

PROWADZENIA SPORU ZBIOROWEGO; ROZDZ. IV. FUNKCJE PRAWNE SPORU ZBIOROWEGO. 

 

 

15. Aktywny senior : człowiek spełniony / redakcja naukowa Anna Skrzek ; 

patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji 

Społecznej PAN ; autorzy: Grażyna Dąbrowska i inni]- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia człowieka , Jakość życia , Osoby w wieku 

starszym , Sprawność fizyczna , Zachowania prozdrowotne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

AKTYWNOŚĆ W SFERZE PSYCHICZNEJ: Samorealizacja w zakresie potrzeb artystycznych, twórczych                 

i innych ; Aktywność edukacyjna - uczymy się przez całe życie ; Potrzeby ideowo-duchowe ludzi starszych -               

w poszukiwaniu sensu własnego istnienia ; AKTYWNOŚĆ W SFERZE FIZYCZNEJ: Działania w obszarze 

aktywności rekreacyjnej ludzi w później dorosłości - propozycje ; Aktywny senior w rytmach muzyki i tańca ; 

Aktywność fizyczna w profilaktyce procesów starzenia - wybrane metody terapeutyczne ; Codzienna aktywność 

ruchowa - żyj zdrowo i bezpiecznie ; "Best Aging" z ruchem w roli głównej w ośrodkach SPA i klubach fitness ; 

AKTYWNOŚĆ W SFERZE SPOŁECZNEJ: Inicjatywy społeczne seniora ; Integracja międzypokoleniowa ; 

Aktywność ekonomiczna na emeryturze - jak aktywnie wykorzystać własny potencjał i doświadczenie na 

emeryturze. 

 

 

16. Albania : bałkański "Dziki Zachód" / [Mateusz Otręba ; współpraca Maciej 

Żemojtel ; aktualizacja Dorota Grzegorek].- Wydanie 3.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albania , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2018-09 
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Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 22 mapy i plany ; 71 ramek z ciekawostkami ; 6 tras samochodowych.  

 

 

17. Algorytmy / Robert Sedgewick, Kevin Wayne ; [tłumaczenie Tomasz Walczak].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. PODSTAWY: 1.1.Podstawowy model programowania, 1.2. Abstrakcja danych, 1.3. Wielozbiory, kolejki                    

i stosy, 1.4. Analizy algorytmów, 1.5. Studium przypadku - problem Union-Find ; 2. SORTOWANIE: 2.1. 

Podstawowe metody sortowania, 2.2. Sortowanie przez scalanie, 2.3. Sortowanie szybkie, 2.4. Kolejki 

priorytetowe, 2.5. Zastosowania ; 3. WYSZUKIWANIE: 3.1. Tablice symboli, 3.2. Drzewa wyszukiwań 

binarnych, 3.3. Zbalansowane drzewa wyszukiwań, 3.4. Tablice z haszowaniem, 3.5. Zastosowania ; 4. GRAFY: 

4.1. Grafy nieskierowane, 4.2. Grafy skierowane, 4.3. Minimalne drzewa rozpinające, 4.4. Najkrótsze ścieżki ; 5. 

ŁAŃCUCHY ZNAKÓW: 5.1. Sortowanie łańcuchów znaków, 5.2. Drzewa trie, 5.3. Wyszukiwanie 

podłańcuchów, 5.4. Wyrażenia regularne, 5.5. Kompresja danych ; 6. KONTEKST. 

 

 

18. Algorytmy i struktury danych / Lech Banachowski, Krzysztof Diks, Wojciech 

Rytter.- Wydanie nowe poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , Programowanie (informatyka) , Struktury 

danych , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. PODSTAWOWE ZASADY ANALIZY ALGORYTMÓW; 2. SORTOWANIE; 3. SŁOWNIKI; 4. ZŁOŻONE 

STRUKTURY DANYCH DLA ZBIORÓW ELEMENTÓW; 5. ALGORYTMY TEKSTOWE; 6. ALGORYTMY 

RÓWNOLEGŁE; 7. ALGORYTMY GRAFOWE; 8. ALGORYTMY GEOMETRYCZNE. 

 

19. Aloes : właściwości i zastosowanie / Giuseppe Maffeis ; [tłumaczenie Sonia 

Gluźniewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, copyright 

2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, dla domu, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aloes , Kosmetyka , Ziołolecznictwo , Poradnik , Przepisy 

kulinarne 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 
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„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich  

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. ALOES - Dlaczego warto wprowadzić aloes do swojej 

diety? Jak dzięki aloesowi pokonać anemię? Jak poprawić kondycję przesuszonej skóry? Alergie, oparzenia, 

hemoroidy - jakie inne dolegliwości zwalcza aloes? Jak wiele zyskujemy, uprawiając aloes w doniczce? 

 

 

20. Analfabet III RP / Piotr Gociek.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka wewnętrzna , Polska , Publicystyka , Satyra 

polityczna 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kto jest mężem stanu, a kto tylko mężem swojej żony? O jakich politycznych hakach nie przeczytacie                        

w gazetach? Czym się różnią lemingi od mohengów? Jak bardzo media zepsuły Polskę? Po co premierom obiady 

czwartkowe? Kogo warto podsłuchiwać? Dlaczego nie chodzę na filmy polskie? Gdzie jest palarnia u prezydenta? 

Dlaczego pijaków szanują w Brukseli? Co wiewiórki mówią o ministrach? Kto ma dostęp do ucha prezesa? O co 

chodzi, kiedy nie wiadomo, o co chodzi? Piotr Gociek, współautor satyrycznej rubryki „Dwaj Panowie G”                     

z tygodnika „Do Rzeczy”. opisuje sekrety III RP w subiektywnym, przezabawnym i złośliwym leksykonie, który 

otworzy wam oczy.  

 

 

21. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka / Zofia 

Ignasiak.- Wydanie 2. dodruk.- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

NAUKA O TRZEWIACH: Układ pokarmowy ; Układ oddechowy ; Układ moczowo-płciowy ; UKŁAD 

WEWNĄTRZWYDZIELNICZY ; UKŁAD NACZYNIOWY: Układ krwionośny ; Układ limfatyczny ; UKŁAD 

NERWOWY: Układ nerwowy ośrodkowy ; Układ nerwowy obwodowy ; Układ nerwowy autonomiczny ; 

Powłoka wspólna ; Narządy zmysłów ; Narząd wzroku. 

 

 

22. Android : wprowadzenie do programowania aplikacji / Joseph Annuzzi Jr., Lauren 

Darcey, Shane Conder ; [tłumaczenie Piotr Rajca].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Android (system operacyjny) , Aplikacja mobilna , Mobilne 

systemy operacyjne , Programowanie (informatyka) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 
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Wprowadzenie ; Cz. I. OGÓLNE INFORMACJE O PLATFORMIE ANDROID; Cz. II. KLUCZOWE 

INFORMACJE O KONSTRUKCJI APLIKACJI NA ANDROIDA; Cz. III. KLUCZOWE ZAGADNIENIA 

PROJEKTOWANIA APLIKACJI; Cz. IV. KLUCZOWE ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA APLIKACJI 

NA ANDROIDA; Cz. V. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ROZPOWSZECHNIANIA APLIKACJI; DODATKI. 

 

 

23. Android w praktyce : projektowanie aplikacji / Roman Wantoch-Rekowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Android (system operacyjny) , Aplikacja mobilna , Mobilne 

systemy operacyjne , Programowanie (informatyka) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Elementy projektu aplikacji na platformę Android w środowisku Eclipse ; 2. Pierwsza aplikacja „Witaj Świecie” 

; 3. Emulator urządzenia z systemem Android AVD ; 4. Główne elementy składowe aplikacji na platformie 

Android ; 5. Podstawy struktury pliku AndroidManifest.xml ; 6. Filtry intencji ; 7. URI - Uniform Resource 

Identifier ; 8. Pliki preferencji i pliki płaskie ; 9. Rysowanie, animacje i podstawy grafiki 3D ; 10. Zastosowanie 

bazy danych SQLite ; 11. Powiadomienia - Notifications ; 12. Wykorzystanie klasy Thread i AsyncTask ; 13. 

Przetwarzanie plików XML ; 14. Opis typów zasobów ; 15. Przegląd elementów interfejsu użytkownika oraz 

projektowanie układów ; 16. Spis rysunków, tabel i przykładów. 

 

 

24. Angular 2 : tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych / Gion Kunz ; 

[tłumaczenie Rafał Jońca].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Technologia i Rozwiązania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  AngularJS , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Rozdz. 1. INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA BAZUJĄCE NA KOMPONENTACH; Rozdz. 2. TRZY, DWA, 

JEDEN, START; Rozdz. 3. TWORZENIE KOMPOZYCJI PRZY UŻYCIU KOMPONENTÓW; Rozdz. 4. 

TYLKO BEZ KOMENTARZY, PROSZĘ; Rozdz. 5. ROUTING A KOMPONENTY; Rozdz. 6. STRUMIEŃ 

AKTYWNOŚCI, CZYLI CO SIĘ DZIAŁO; Rozdz. 7. KOMPONENTY POPRAWIAJĄCE DZIAŁANIE 

APLIKACJI; Rozdz. 8. CZAS POKAŻE; Rozdz. 9. KONSOLETA STATKU KOSMICZNEGO; Rozdz. 10. 

ZAPEWNIENIE ROZSZERZALNOŚCI SYSTEMU; Rozdz. 11. TESTOWANIE KOMPONENTÓW. 

 

 

25. Anioły / Barbara Jakimowicz-Klein.- Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 

copyright 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-2-1 

Nowości:  2018-09 
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Aniołowie w różnych religiach ; Kim są aniołowie? ; Aniołowie upadli ; Kult aniołów ; Kult imion anielskich ; 

Anioły w "Biblii" ; Aniołowie w Starym Testamencie ; Aniołowie w Nowym Testamencie ; Kiedy aniołowie 

zostali stworzeni? ; Cechy aniołów ; Co robią dobrzy aniołowie? ; Jak wyglądają anioły? ; Płeć aniołów ; Mowa 

aniołów ; Ilu jest aniołów? ; Organizacja aniołów, czyli chóry ; Archaniołowie ; Aniołowie Stróże ; Modlitwy 

anielskie ; Bez aniołów nie ma Pisma Świętego, czyli Jan Paweł II o aniołach ; Anioły w życiu świętych                        

i mistyków ; Aniołowie w tradycji ludowej, sztuce, literaturze ; Aniołowie w naszym życiu ; Ezoteryczny świat 

aniołów. 

 

 

26. Anioły istnieją naprawdę / Ptolemy Tompkins [oraz] Tyler Beddoes ; tłumaczenie 

Katarzyna Dumińska.- Białystok : Wydawnictwo Samsara - Wydawnictwo Kobiece 

Łukasz Kierus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Cuda , Utah (Stany Zjednoczone ; stan) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-2-1 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Bestsellerowa książka "Anioły istnieją naprawdę" w piękny sposób dowodzi, że anioły nie tylko istnieją, ale 

również to, że ich obecność stale pozostawia ślady w naszym życiu. W marcu 2015 roku ludzie na całym świecie 

byli świadkami niewyjaśnionej historii. Media podały, że osiemnastomiesięczna dziewczynka cudem przeżyła 

tragiczny wypadek samochodowy. Jej matka straciła kontrolę nad pojazdem, który przewrócił się i wpadł do rzeki 

Utah. Choć połowa auta była zanurzona w rwącej, lodowatej wodzie, dziecko przeżyło w nim aż czternaście 

godzin. Czterech funkcjonariuszy policji przekonywało, że słyszeli z samochodu głos dorosłej kobiety krzyczącej 

„Pomóżcie mi!”. Jednak kiedy wydobyto wrak samochodu, okazało się, że to nie matka nawoływała pomocy. 

Byłoby to niemożliwe, gdyż z obrażeń wynikało, że zginęła na miejscu. Nadzwyczajną historię i szczegółowy opis 

dowodu na istnienie aniołów wzięli na warsztat nowojorski pisarz Ptolemy Tompkins oraz policjant Tyler 

Beddoes, który był świadkiem tego wydarzenia. W efekcie powstał poradnik duchowy "Anioły istnieją naprawdę". 

Autorzy w zajmujący sposób dowodzą, że granica między światem realnym a duchowym jest cieńsza, niż nam się 

wydaje. Książka przybliża nam niezwykle frapujący temat aniołów, ale i pozostawia pokrzepiające przesłanie: 

"Nie jesteś sam".  

 

 

27. Antoni Gaudi : czarodziej architektury : biografia / Przemysław Słowiński, 

Krzysztof K. Słowiński.- Warszawa : Wydawnictwo Fronda, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gaudí y Cornet, Antonio (1852-1926) , Architekci hiszpańscy 

, Architektura hiszpańska , Biografia 

Sygnatura:  WG-72  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Człowiek, który wymyślił architekturę dwudziestego pierwszego wieku, wizjoner, artysta, święty. Projekty 

stworzone przez Gaudiego sprawiają wrażenie jakby nie były poddane siłom grawitacji, zdarzały się mu budynki, 

których nie przewidział ani jednego kąta prostego. Sztuka była dla niego sposobem ewangelizacji. Twierdził, że 

artysta jest jedynie kontynuatorem dzieła Boga - "Wielkiego Architekta". Obiekty architektoniczne katalońskiego 

mistrza przypominają raczej żywe organizmy niż dzieła ludzkich rąk. Na początku swojej kariery dla pieniędzy 

projektował dosłownie wszystko - od kiosków z papierosami do bram wjazdowych. Na wystawie światowej                  

w Paryżu w roku 1878 Europa zachwyciła się projektami Gaudiego: osiedlami domków dla spółdzielni 

pracowniczej z Mataró i witryną sklepu fabrykanta rękawiczek. Barceloński przemysłowiec, Eusebio Güell 
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docenił geniusz Gaudiego i sfinansował wiele jego odważnych projektów. Choć za życia Gaudiego władze 

Barcelony nie potrafiły dogadać się z artystą, to właśnie jego prace po latach stały się najbardziej 

rozpoznawalnymi wizytówkami stolicy Katalonii. Żadna wycieczka nie ominie fantastycznego Ogrodu Güell, 

Casa Batlló i "opus magnum" artysty - bazylika Sagrada Familia. Tej świątyni Gaudi od roku 1914 poświęcił się 

zupełnie, zamieszkał nawet na jej terenie. Kiedy wpadł pod tramwaj, ratujący sanitariusze nie rozpoznali go                   

i przewieźli do hospicjum dla ubogich. Nikomu nie przyszło do głowy, że wielki architekt i wizjoner ubiera się jak 

włóczęga. Tworzył jak geniusz, żył jak święty, zmarł jak żebrak. Gaudi.  

 

 

28. Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie / Joachim Raczek.- 

Wydanie 1, 2 dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia człowieka , Ruchy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Motoryczność człowieka jako swoisty przedmiot poznania naukowego, 2. Teoretyczna koncepcja 

motoryczności człowieka, 3. Uwarunkowania motoryczności, 4. Przejawy motoryczności, 5. Ruch jako 

podstawowa forma czynności człowieka, 6. Koordynacja motoryczna człowieka, 7. Teorie i modele kontroli 

motorycznej, 8. Motoryczne uczenie się, 9. Rozwój motoryczny człowieka - problemy teoretyczne i metodolo-

giczne, 10. Problemy badawcze w antropomotoryce. 

 

 

29. Arystokracja : powojenne losy polskich rodów / Agnieszka Lewandowska-

Kąkol.- Warszawa : Zona Zero, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Braniccy (rodzina) , Czartoryscy (rodzina) , Czetwertyńscy 

(rodzina) , Dzieduszyccy (rodzina) , Krasiccy (rodzina) , Potoccy (rodzina) , 

Tarnowscy (rodzina) , Zamoyscy (rodzina) , Arystokracja , Rody , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Regionalia:  Krasiccy (rodzina) , Rzeszów (okręg) - arystokracja - 20-21 w , 

Tarnowscy (rodzina) 

Nowości:  2018-09 

 

Rody, które na trwałe zapisały się w historii Polski. Nazwiska, które znamy z podręczników; wielcy bohaterowie, 

wodzowie, kanclerze, ale i zdrajcy kierujący się prywatą. Zawsze - w pierwszych szeregach, kiedy nadciągały 

dziejowe zawieruchy. Nadszedł jednak czas , gdy kataklizm zmiótł polskie rody arystokratyczne z areny dziejów 

chyba bezpowrotnie. Jak wielkie rody przetrwały czas komuny? Pozbawieni majątków, wyrzuceni z pałaców, 

zamykani w więzieniach, upokarzani, nękani za pochodzenie, często musieli pożyczać pieniądze, żeby "przeżyć so 

pierwszego". Czy udało się im pozostać wiernymi rodowym dewizom widniejącym na herbach i moralnym 

zasadom kulturowym przez przodków? Jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości po roku 1989? Czy wolna 

wreszcie Polska czekała na powrót swoich historycznych liderów? Jak wygląda współczesność polskiej 

arystokracji? Osiem rozdziałów o wielkich polskich rodach arystokratycznych: Braniccy, Czartoryscy, 

Czetwertyńscy, Dzieduszyccy, Krasiccy, Potoccy, Tarnowscy, Zamoyscy.  
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30. Atlas anatomiczny.- Toruń : Wydawnictwo Literat, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Atlas anatomiczny , Publikacja bogato 

ilustrowana , Słownik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Układ kostny ; Układ mięśniowy ; Układ krążenia ; Układ chłonny (limfatyczny) ; Układ dokrewny ; Układ 

trawienny ; Układ moczowy ; Układ rozrodczy ; Układ oddechowy ; Układ nerwowy ; Narządy zmysłów ; 

Słownik anatomiczny polsko-łacińsko-angielsko-niemiecki. 

 

 

31. Atlas anatomii / Justyna Mazurek ; konsultacja Łukasz Bułdak.- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, copyright 2015. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Atlas anatomiczny , Publikacja bogato 

ilustrowana , Słownik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

 

Układ szkieletowy ; Układ mięśniowy ; Układ trawienny ; Układ oddechowy ; Układ moczowo-płciowy ; Układ 

wewnątrzwydzielniczy ; Układ naczyniowy ; Układ nerwowy ; Skóra i narządy zmysłów ; Słownik anatomiczny 

polsko-łacińsko-angielsko-niemiecki. 

 

 

32. Atlas anatomii człowieka : angielskie mianownictwo anatomiczne / Frank Henry 

Netter ; redakcja wydania polskiego Bogdan Ciszek ; [tłumaczenie z języka 

angielskiego 1. wydania polskiego Mateusz Maślanka].- Wrocław : Edra Urban & 

Partner, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Atlas anatomiczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

Głowa i szyja ; Grzbiet i rdzeń kręgowy ; Klatka piersiowa ; Jama brzuszna ; Miednica i krocze ; Kończyna górna 

; Kończyna dolna. W nowym wydaniu Atlasu m.in.: 531 tablic anatomicznych, najbardziej aktualne angielskie 

mianownictwo anatomiczne, nowe obrazy radiologiczne, na końcu każdego rozdziału tablice z wykazem mięśni 

omawianego obszaru, szczegółowy skorowidz angielsko-polski i polsko-angielski. 
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33. AutoCAD 2018 PL / Andrzej Pikoń.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  AutoCAD , Programy graficzne , Projektowanie wspomagane 

komputerowo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Wstęp ; CZ. 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE: 2. Wprowadzenie, 3. Nowy rysunek, 4. Podstawowe obiekty 

AutoCAD-a, 5. Właściwości obiektów, 6. Oglądanie rysunku, 7. Modyfikacje rysunku, 8. Wybieranie obiektów, 9. 

Napisy, 10. Tabelki, 11. Rysowanie precyzyjne, 12. Anulowanie poleceń, 13. Uchwyty ; CZ. 2. POŻYTECZNE 

NARZĘDZIA: 14. Warstwy, 15. Filtry warstw, 16. Bloki, 17. Bloki dynamiczne, 18. Centrum danych 

projektowych, 19. Rysunek aksonometryczny, 20. Kreskowanie, 21. Rysunek prototypowy (szablon), 22. Regiony, 

23. Multilinie, 24. Palety, 25. Zapytania, 26. Naprawianie uszkodzonych rysunków ; CZ. 3. WYDRUK: 27. 

Wydruk, 28. Rozmieszczenia wydruku, 29. Style wydruku, 30. Ustawienia strony ; CZ. 4. WYMIAROWANIE: 

31. Wymiarowanie, 32. Edycja wymiarów, 33. Style wymiarowe, 34. Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru ; 

CZ. 5. RYSOWANIE W PRZESTRZENI: 35. Układy współrzędnych, 36. Oglądanie rysunku w przestrzeni, 37. 

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej, 38. Modyfikacja obiektów 3D, 39. Modelowanie bryłowe ACIS, 40. 

Modyfikacja brył ; CZ. 6. DLA ZAAWANSOWANYCH: 41. Zestawy arkuszy, 42. Rzutnie w przestrzeni modelu, 

43. Odnośniki, 44. Pola tekstowe, 45. Mapy bitowe, 46. Standardy CAD, 47. Grupowanie obiektów, 48. 

Częściowe wczytywanie rysunku, 49. Rysunek parametryczny, 50. Bezpieczeństwo rysunku, 51. Inne przydatne 

polecenia. 

 

 

34. AutoCAD 2018 PL : pierwsze kroki / Andrzej Pikoń.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  AutoCAD , Programy graficzne , Projektowanie wspomagane 

komputerowo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Pierwsze kroki ; Pierwszy rysunek ; Podstawowe obiekty ; Współrzędne punktów ; Oglądanie rysunku ; 

Rysowanie precyzyjne ; Modyfikacje obiektów ; Modyfikacje w praktyce ; Szerokość linii ; Linie przerywane ; 

Szyk kołowy i prostokątny ; Uchwyty obiektów ; Informacje o rysunku ; Kreskowanie ; Menedżer właściwości ; 

Napisy ; Wymiary ; Rysunek parametryczny ; Bloki ; Warstwy ; Wydruk. 

 

 

35. Autoterapia / Elżbieta Książek.- Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [201-]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radzenie sobie ze stresem , Stres , Techniki relaksacyjne , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 
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Przez całe stulecia ludzie wypracowywali metody umożliwiające łagodzenie niszczących skutków stresu.                      

W niniejszej książce Elżbieta Książek zwięźle i nader przystępnie opisała najważniejsze i najbardziej skuteczne               

z nich - powszechnie znaną jogę, treningi relaksacyjne (autogenny, Jacobsona, Silvy) czy, stosunkowo niedawno 

odkrytą na nowo, tysiącletnią tradycję naturalnego uzdrawiania - Reiki. Przypomniała też o aromaterapii oraz 

korzystnym, odprężającym wpływie jonizujących powietrze lamp solnych itd. [Wydawnictwo Astrum] Szlachetne 

zdrowie ; Stres. Istota - przyczyny - skutki ; Środowisko źródłem stresu ; Ciało płaci za umysł - w obronie przed 

stresem ; Czas relaksu ; Relaksacja według jogi ; Joga w codziennej praktyce ; W kręgu relaksacji: Relaksacja 

stopniowa Jacobsona, Trening autogenny, Rozmowa z nadświadomością, czyli technika "punkt po punkcie", 

Ćwiczenia z wizualizacją i dźwiękiem, Metoda J. Silvy ; Reiki - Siła Życia ; Rebirthing - poznaj samego siebie ; 

Aneks - Leczenie synergiczne: Aromaterapia, Litoterapia, Fitoterapia, Lampy solne. 

 

 

36. Bajkał : morze Syberii / [Maja Walczak-Kowalska, Wojciech Kowalski ; 

aktualizacja Mateusz Olszowy].- Wydanie 5.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bajkał (Rosja) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(47+57) 

Nowości:  2018-09 

 

 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 21 map i planów ; 77 ramek z ciekawostkami ; 4 trasy zwiedzania regionu.  

 

 

37. Balkony dawnego Rzeszowa / tekst Małgorzata Jarosińska ; fotografie Jacek 

Stankiewicz.- Rzeszów : Libra PL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Balkon , Fotografia polska , Kowalstwo artystyczne , Rzeszów 

(woj. podkarpackie) , Album 

Sygnatura:  WG-69 

Regionalia:  Rzeszów - budownictwo - w fotografii , Rzeszów - rzemiosło , Rzeszów - 

rzemiosło - w fotografii , Rzeszów - w fotografii 

Nowości:  2018-09 

 

Książka „Balkony dawnego Rzeszowa” chce zwrócić uwagę, mieszkańców naszego miasta i przybywających tutaj 

gości, na piękno rzeszowskich balkonów, krat i bram – czyli metalowych detali architektonicznych. Rzeszów 

dopiero w XIX w. stał się miastem, w którym budowano piętrowe kamienice i okazałe gmachy i wtedy pojawiły 

się bardzo różne i ciekawe balkony. Warto pospacerować ulicami starego Rzeszowa i odszukać te zabytki, których 

fotografie znajdujemy w tej książeczce.  
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38. Betonia : dom dla każdego / Beata Chomątowska ; z fotografiami Krzysztofa 

Skłodowskiego.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura europejska , Blokowisko , Budownictwo 

mieszkaniowe , Budownictwo wielkopłytowe , Osiedle mieszkaniowe , Esej 

Sygnatura:  WG-72  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Są wszędzie – od metropolii po najmniejsze miejscowości. Tak liczne, że trudno je zignorować, lecz zarazem tak 

dobrze wtopione w krajobraz współczesnych miast, że na co dzień prawie ich nie widać. Pospolite, a jednak 

prowokujące, często znienawidzone, obrastające mitami. W blokach i na blokowych osiedlach mieszka dziś co 

najmniej dwanaście milionów Polaków. "Betonia" nie jest jednak sentymentalną podróżą przez polskie, 

niemieckie, brytyjskie i francuskie osiedla. To opowieść o idei masowego budownictwa, szklanych domach 

przemienionych to w slumsy, to w luksusowe aparatamentowce, a przede wszystkim brawurowa próba ukazania 

bloków takich, jakie są naprawdę - małych światów, które wywarły ogromny wpływ na historię współczesnej 

architektury.  

 

 

39. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych : podręcznik hakera / Dominic Chell, Tyrone 

Erasmus, Shaun Colley, Ollie Whitehouse ; [tłumaczenie Robert Górczyński].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Android (system operacyjny) , Aplikacja mobilna , 

Bezpieczeństwo , iOS (Apple) , Mobilne systemy operacyjne , Windows Phone , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

Wprowadzenie ; 1. (Nie)bezpieczeństwo aplikacji mobilnych ; 2. Analiza aplikacji iOS ; 3. Atakowanie aplikacji 

iOS ; 4. Identyfikowanie problemów w implementacji aplikacji iOS ; 5. Tworzenie bezpiecznych aplikacji iOS ; 6. 

Analiza aplikacji Android ; 7. Atakowanie aplikacji Android ; 8. Identyfikowanie problemów w implementacji 

aplikacji Android ; 9. Tworzenie bezpiecznych aplikacji Android ; 10. Analiza aplikacji Windows Phone ; 11. 

Atakowanie aplikacji Windows Phone ; 12. Identyfikowanie problemów w implementacji aplikacji Windows 

Phone ; 13. Tworzenie bezpiecznych aplikacji Windows Phone ; 14. Tworzenie aplikacji mobilnych niezależnych 

od platformy. 

 

 

40. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury / Prashant Verma, Akshay Dixit ; 

tłumaczenie Andrzej Watrak.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017. 

(Technologia i Rozwiązania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Android (system operacyjny) , Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne , Minikomputery i mikrokomputery , Mobilne systemy operacyjne , 

Urządzenia mobilne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2018-09 

 

Urządzenia przenośne, takie jak smartfony i tablety, już dawno przestały służyć tylko do prostej komunikacji. Dziś 

stają się coraz bardziej zaawansowane technicznie, mają też coraz więcej skomplikowanych aplikacji. Niestety, 
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skutkiem ubocznym tego rozwoju jest pojawianie się luk w ich zabezpieczeniach. Tymczasem konsekwencje 

skutecznego ataku na urządzenie mobilne bywają bardzo poważne. Nic dziwnego, że ostatnimi czasy temat 

zabezpieczania aplikacji i urządzeń przed atakami stał się bardzo popularny zarówno wśród programistów, jak                

i samych użytkowników. Niniejsza książka jest znakomitym kompendium wiedzy o bezpieczeństwie urządzeń 

przenośnych. Przedstawiono w niej różnorodne techniki ingerencji w popularne urządzenia i zasady wykonywania 

testów penetracyjnych. Dowiesz się stąd, jak wykryć luki w zabezpieczeniach i ochronić urządzenia przed 

atakami. Autorzy przedstawili także istotne informacje o analizie kodu aplikacji oraz metodach śledzenia ataków             

i przechwytywania danych przesyłanych przez urządzenia. Sporo miejsca poświęcono poszczególnym rodzajom 

ataków na urządzenia pracujące na takich platformach, jak Android, iOS, BlackBerry i Windows.  Najciekawsze 

zagadnienia: systemy Android i iOS - korzystanie z pakietów SDK i testy bezpieczeństwa ; Pakiety SDK dla 

systemów BlackBerry i Windows przygotowanie i prowadzenie testów penetracyjnych ; Ataki wirusowe na 

urządzenie mobilne oraz budowa kodu wirusa ; Zabezpieczanie ruchu sieciowego ; Ochrona danych przesyłanych 

bezprzewodowo.  

 

 

41. BHP w transporcie / Zdzisław Topolski.- Wydanie 2. poprawione i uzupełnione, 

stan prawny na dzień 1.03.2018.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Materiały budowlane , Substancje niebezpieczne i 

szkodliwe , Transport , Transport kolejowy , Transport wewnętrzny , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. TRANSPORT RĘCZNY; 2. TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY MECHANICZNY; 3. TRANSPORT 

KOŁOWY; 4. TRANSPORT KOLEJOWY; 5. TRANSPORT W BUDOWNICTWIE; 6. TRANSPORT MATE-

RIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH; E-SUPLEMENT. 

 

 

42. Białoruś : historia za miedzą / [Andrzej Kłopotowski ; współpraca Dominika Zaręba, 

Elena Vetrova].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Białoruś , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 92 ramki z ciekawostkami ; 35 map i planów ; 9 propozycji tras samochodowych ; 9 

zielonych szlaków greenways.  
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43. Biegać każdy może : trenuj z mistrzem! / Marcin Urbaś.- Poznań : Publicat 

Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Sport rekreacyjny , Trening sportowy , Poradnik , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Biegaj bez błędów ; 2. Postaw sobie cel ; 3. Jak się ubrać ; 4. Technika biegu ; 5. Rozgrzewka ; 6. Tętno ; 7. 

Regularny trening ; 8. Gibkość biegacza ; 9. Zdrowe jedzenie ; 10. Regeneracja ; 11. Taktyka biegu ; 12. Moje 

bieganie ; Samotność długodystansowca. 

 

 

44. Biegowa rewolucja : jak biegać dalej, szybciej i unikać kontuzji / Nicholas 

Romanov, Kurt Brungardt ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Trening sportowy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

Powszechnie uważa się, że bieganie nie wymaga nauczenia się techniki, gdyż jest całkowicie naturalną 

umiejętnością. Ta pozorna łatwość jest zresztą jedną z przyczyn wielkiej popularności tego sportu: tysiące ludzi              

w różnym wieku po prostu zaczynają biegać - i prędko odkrywają, że dzięki treningom stają się zdrowsi, piękniejsi 

i o wiele bardziej zadowoleni z życia. Niestety, często biegaczom, zarówno amatorom, jak i startującym                       

w zawodach, przytrafiają się kontuzje i urazy. Bóle kolan, bioder, dolegliwości mięśni i stawów nader często 

uprzykrzają życie miłośnikom biegania. Jeśli chcesz czerpać radość z biegania i uniknąć niebezpiecznego 

przeciążenia mięśni i stawów, to trzymasz w ręku właściwą książkę. Znajdziesz tu komplet rzetelnych, opartych 

na biomechanice i fizjologii informacji, które powinien znać każdy, kto się zajmuje bieganiem. Dzięki zawartym 

tu wskazówkom prędko wypracujesz lepszy krok biegowy, który zminimalizuje obciążenia układu ruchu, a przy 

okazji znacznie poprawi wydolność Twojego organizmu. Dzięki tej książce: Poznasz związki między anatomią             

a techniką ruchu, nauczysz się dobierać najodpowiedniejsze buty do biegania, przyswoisz techniki wykonywania 

ćwiczeń rozgrzewających, dowiesz się, jak wyeliminować ryzyko kontuzji podczas biegania, łatwo zmienisz styl 

biegania na bezpieczniejszy i efektywniejszy.  

 

 

45. Bieszczady w PRL-u / Krzysztof Potaczała.- Wydanie 3., dodruk.- Olszanica ; 

Lesko : Bosz Szymanik i wspólnicy, 2016. 

(Bosz Bieszczady) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Zbiór reportaży o Bieszczadach w czasach PRL-u. Prawdziwe, w większości mało znane historie i anegdoty oparte 
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na dokumentach i wywiadach ze świadkami tamtych czasów. Dygnitarze partyjni i łowcy węży, zmiany nazw wsi 

i zima stulecia, wiece przyjaźni i strajki, tajemnicze mogiły i ośrodki rządowe, pomnik Stalina w Ustrzykach                   

i wysiedlenia mieszkańców Soliny. Polowania, górale i bieszczadzki „pan na włościach” w randze pułkownika. 21 

barwnych opowieści splecionych losami nietuzinkowych postaci.  

 

 

46. Bieszczadzkie okupacje : 1939-1945 / Witold Mołodyński.- Wydanie 2. 

poszerzone.- Rzeszów : Wydawnictwo Książkowe "Carpathia", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mołodyński, Witold (1928- ) , II wojna światowa (1939-

1945) , Dojrzewanie , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Okupacja sowiecka 

Polski (1939-1941) , Brzegi Dolne (woj. podkarpackie) , Ustrzyki Dolne (woj. 

podkarpackie ; okolice) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-09 

 

Bieszczady to region o najbardziej urozmaiconych przemianach pod względem historycznym, gospodarczym, 

politycznym, ludnościowym i przyrodniczym XX w. Zamieszkując te tereny od urodzenia, jestem jednym                     

z ostatnich świadków ww. wydarzeń do połowy roku 1945. Kolejno opisuję stosunki poszczególnych okupantów 

do grup narodowościowych jak represje, przywileje, obowiązki itp. Załączone dwa plany Brzegów Dln. i Ustrzyk 

Dln. oraz spis ludności na przykładzie wsi Brzegi Dln. przedstawiają obraz całkowitych przemian ludnościowych 

na tym terenie. Starałem się również przekazać atmosferę tamtych czasów - nie tylko przygnębienia, smutku                    

i strachu, ale również nadzieję, odwagę i wiarę w zwycięstwo. Witold Mołodyński. 

 

 

47. Biochemia Harpera ilustrowana / Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen 

M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil ; redakcja naukowa tłumaczenia 

Ryszard T. Smoleński.- Wydanie 7. uaktualnione.- Warszawa : Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biochemia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-577 

Nowości:  2018-09 

 

 

Struktury oraz funkcje białek i enzymów ; Enzymy, kinetyka, Mechanizmy regulacji i bioinformatyka ; 

Bioenergetyka ; Metabolizm węglowodanów ; Metabolizm lipidów ; Metabolizm białek i aminokwasów ; 

Budowa, funkcje i replikacja makrocząsteczek informacyjnych ; Biochemia komunikacji zewnątrzkomórkowej                  

i wewnątrzkomórkowej ; Wybrane zagadnienia. 

 

 

48. Biologia Campbella / Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. 

Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson ; [redakcja naukowa Mirosława 

Dabert, Jacek Dabert ; tłumaczenie Krzysztof Stobrawa i inni].- Wydanie 2. 

polskie (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biologia , Podręcznik , Synteza 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2018-09 
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Chemia życia ; Komórka ; Genetyka ; Mechanizmy ewolucji ; Historia ewolucyjna różnorodności biologicznej ; 

Rośliny - budowa i funkcjonowanie ; Zwierzęta - budowa i funkcjonowanie ; Ekologia. 

 

 

49. Bośnia i Hercegowina : w bałkańskim tyglu kultur / [Krzysztof Bzowski, Ewa 

Tyszkiewicz].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bośnia i Hercegowina , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytkow i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 24 mapy i plany ; 38 ramek z ciekawostkami ; 2 trasy samochodowe ; 8 tras górskich.  

 

 

50. Bóle kręgosłupa i stawów / Jadwiga Górnicka.- Raszyn : Agencja Wydawnicza 

Jerzy Mostowski, copyright 2016. 

(Biblioteka Zdrowia ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby kręgosłupa , Choroby stawów , Medycyna 

niekonwencjonalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

Zdrowy kręgosłup ; Schorzenia kręgosłupa ; Schorzenia stawów ; Schorzenia układu kostnego. 

 

 

 

51. Budowanie zaangażowania czyli Jak motywować pracowników i rozwijać ich 

potencjał / Maciej Sasin.- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Motywacja pracy , Zaangażowanie pracowników 

, Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) , Zarządzanie zmianą , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2018-09 

 

Pracownicy mają świetne pomysły i chcieliby je realizować dla dobra firmy, nawet kosztem zwiększenia 

osobistych obciążeń, jednak w większości przedsiębiorstw oddolna inicjatywa wciąż się spotyka z niechęcią 

zarządzających. Tymczasem w dzisiejszym, postnowoczesnym świecie, w którym coraz trudniej znaleźć 

skutecznego i lojalnego pracownika, zdolność do motywowania oraz rozwijania potencjału zespołu staje się 

podstawową kompetencją, jakiej się wymaga od menedżera. Celem tej książki jest pomóc osobom na 
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stanowiskach kierowniczych w budowaniu zaangażowania pracowników, wykorzystywany jest do tego autorski 

model Pro Active Tools. Drugie wydanie wzbogacone zostało o najświeższą wiedzę oraz nowe narzędzia...  

 

 

52. Buszujący w barszczu : kontrkultura Rosji sto lat po rewolucji / Konstanty Usenko.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrkultura , Muzyka rozrywkowa rosyjska , Rosja , Esej 

Sygnatura:  WG-78  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

"Buszujący w barszczu" to mapa nowej rosyjskiej kontrkultury w plastikowo-szklanej erze oligarchicznego 

kapitalizmu. Tęsknota za duchem radzieckiego humanizmu, frustracje mieszkańców bloków z wielkiej płyty, 

postironia nowej dresiarskiej mody, teoria korzeni i narodziny dyskursu feministycznego... Konstanty Usenko 

bierze pod lupę współczesne zjawiska muzyczne, kładąc szczególny nacisk na osiedlowy rap i jego przesłanie. 

Opisuje, co stało się z dziedzictwem  kultury punk i nowej fali czasów pieriestrojki, która inspiruje dziś młode 

pokolenie artystów. Pokazuje też barwną mozaikę nawiązań do tradycji awangardy początku XX wieku, 

radzieckiej fantastyki "kosmicznej" analogowej elektroniki, syberyjskiego szamanizmu i szemranej "błatnej" 

kultury.  

 

 

53. C++ w 24 godziny / Rogers Cadenhead, Jesse Liberty ; [tłumaczenie Robert 

Górczyński].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C++ (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Dzięki tej książce w ciągu 24 godzinnych lekcji poznasz podstawy programowania w C++ i szybko zaczniesz 

tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje. Najpierw zapoznasz się z instalacją i użyciem kompilatora, później 

dowiesz się, jak debugować tworzony kod, wreszcie poznasz nowości wprowadzone w standardzie C++14. 

Dowiesz się, jak zarządzać wejściem i wyjściem oraz jak pracować z pętlami i tablicami. Nauczysz się 

programowania zorientowanego obiektowo i zobaczysz, jak wykorzystywać szablony. Każda lekcja kończy się 

zestawem pytań i odpowiedzi, warsztatami oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. CZ. I. PODSTAWY 

C++: 1. Twój pierwszy program, 2. Organizacja elementów programu, 3. Tworzenie zmiennych i stałych, 4. 

Użycie wyrażeń, poleceń i operatorów, 5. Wywoływanie funkcji, 6. Sterowanie przebiegiem działania programu, 

7. Przechowywanie informacji w tablicach i ciągach tekstowych ; CZ. II. KLASY: 8. Tworzenie prostych klas, 9. 

Przejście do klas zaawansowanych ; CZ. III. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ: 10. Tworzenie wskaźników, 11. Praca 

z zaawansowanymi wskaźnikami, 12. Tworzenie referencji, 13. Zaawansowane referencje i wskaźniki ; CZ. IV. 

ZAAWANSOWANY C++: 14. Wywoływanie funkcji zaawansowanych, 15. Przeciążanie operatorów ; CZ. V. 

DZIEDZICZENIE I POLIMORFIZM: 16. Rozszerzanie klas za pomocą dziedziczenia, 17. Użycie polimorfizmu i 

klas potomnych, 18. Wykorzystanie polimorfizmu zaawansowanego ; CZ. VI. TEMATY SPECJALNE: 19. 

Przechowywanie informacji na liście, 20. Użycie specjalnych klas, funkcji i wskaźników, 21. Użycie nowych 

funkcji standardu C++14, 22. Analiza i projekt zorientowany obiektowo, 23. Tworzenie szablonów, 24. Obsługa 

wyjątków i błędów ; DODATKI: A. Systemy dwójkowy i szesnastkowy, B. Słowniczek, C. Witryna internetowa 

książki, D. Użycie kompilatora MinGW C++ w Windows. 
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54. Chiny : smocze imperium / [Krzysztof Dopierała].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2017. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chiny , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 93 

mapy i plany ; 217 ramek z ciekawostkami ; 137 zdjęć ; 6 tras zwiedzania kraju.  

 

 

55. Chleb : techniki wypieku, przepisy, wskazówki / Jeffrey Hamelman ; ilustracje i 

zdjęcia Chiho Kaneko ; [przekład z języka angielskiego Jakub Kowalczyk].- 

Wydanie nowe uzupełnione.- Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chleb , Książka kucharska 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

Składniki i techniki ; Przepisy i pieczywo ozdobne. Jest to najsłynniejsze dzieło Jeffreya Hamelmana - 

największego autorytetu piekarstwa. Książka kanoniczna. Mistrz zdradza w niej sekrety wypieku doskonałego 

pieczywa, dzieląc się z pasją swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy zainteresowani tematem znajdą tu 

najlepsze, sprawdzone przepisy oraz wskazówki z pierwszej ręki.  

 

 

56. "Ciekawe" życie w PRL-u... i co dalej? / Bogusław Homicki.- Katowice : 

Wydawnictwo Kos, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Homicki, Bogusław (1941- ) , PRL , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Bogusław Homicki ur. 27.06.1941 r. w Warszawie, od dzieciństwa mieszkaniec warszawskiej Pragi. Jako tzw. 

„dziecko ulicy” stał się wychowankiem Kazimierza Lisickiego „Dziadka” założyciela ognisk Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Ulicy. Absolwent wieczorowych studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego                   

i podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego na SGPiS. Posiada też kwalifikacje pedagogiczne. Autor 

książki „Opowieść o Naczelnym Dziecku Ulicy i jego ferajnie” oraz wielu publikacji prasowych w prasie krajowej 

i polonijnej na tematy społeczne. Inicjator i współzałożyciel „Przywrócić Dzieciństwo” Tow. Przyj. Dzieci Ulicy 

im. K. Lisieckiego „Dziadka”, następnie długoletni prezes a obecnie prezes honorowy tej organizacji. W latach 
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2009-2013 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Za działalność społeczną dla Warszawy odznaczony 

Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem Stefana Starzyńskiego.  Książka zawiera: - osobiste wyznania autora - 

obrazki z powojennej Warszawy - Socrealizm – Polityka na co dzień - Agenci, szpiedzy i zdrajcy - Wymowne 

wnioski oparte na faktach - Wciągający styl gawędy.  

 

 

57. Co znaczy koszerne? : żydowska wiara i życie / Paul Spiegel ; przełożył z 

niemieckiego Andrzej Goryński.- Katowice : Wydawnictwo Kos, 2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Judaizm , Obrzędy , Obyczaje , Żydzi , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-26 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Kto jest Żydem? ; Czemu Żydzi są obrzezani? ; Czy synagoga to żydowski kościół? ; Dlaczego Izrael jest tak 

ważny dla Żydów? ; Dlaczego Żydzi są rozproszeni po całym świecie? ; Czy istnieje nowoczesny judaizm? ; Jak 

wygląda Żyd? ; Dlaczego Żydzi uważają się za naród wybrany? ; Co znaczy koszerne? ; Dlaczego Nowy Rok 

obchodzi się na jesieni? ; Dlaczego Żydom nie wolno pracować w szabat? ; Co Żydzi robią na Nowy Rok? ; Czy 

Żydom można w ogóle ufać? ; Dlaczego Żydzi podczas ulewy siedzą w szałasach? ; Czy Żydzi święcą Boże 

Narodzenie? ; Co to jest żydowski karnawał? ; Czy maca to żydowskie sucharki? ; Dlaczego Żydzi ciągle 

naśladują chrześcijan? ; Czy Żydów trzeba lubić?  

 

 

58. Cukrzyca bez strachu : jak żyć z cukrzycą? : porady, profilaktyka, dieta, przepisy / 

Joanna Kapusta, Piotr Kapusta, Wiesława Rusin.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Dragon, copyright 2017. 

(Medica) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukrzyca , Zdrowe żywienie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

Cukrzyca, czyli co? ; Zrozumieć cukrzycę ; Leczenie cukrzycy ; Powikłania w cukrzycy ; Samokontrola                        

w cukrzycy ; Cukrzyca a ciąża ; Życie z cukrzycą ; Co jeść przy cukrzycy. 

 

 

59. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. 

Uhls ; przełożyła Irmina Grzegrzółka.- Kraków : Wydawnictwo IUVI, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Internet , Media społecznościowe , Młodzież , 

Psychologia dziecka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Twoje dziecko wcześniej nauczyło się obsługiwać tablet niż zawiązywać buty? A teraz więcej czasu spędza                  

w sieci niż z Tobą? Jeśli tak, to jesteś cyfrowym rodzicem, czy tego chcesz, czy nie. I pewnie czujesz się trochę 
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zagubiony, może nawet przerażony tym, jak ważne dla Twojego dziecka jest życie w sieci. Ta książka jest dla 

Ciebie! To wyważony i świetnie napisany poradnik dla rodziców e-dzieci. Autorka, oddzielając fakty od mitów, 

nazywa i porządkuje to, co czujemy intuicyjnie i co czasem spędza nam sen z powiek. Rozbiera na czynniki 

pierwsze świat nowych mediów w kontekście wychowania. Jesteśmy pierwszym pokoleniem rodziców "dzieci              

w sieci". Dynamiczny świat aplikacji i internetowych mód bywa trudny do ogarnięcia, dlatego bezcenne będą: 

liczne przykłady i anegdoty, konkretne wskazówki, jak w nim nawigować. By stać się rodzicem czujnym, a nie 

przeczulonym.  

 

 

60. Cytryna : właściwości i zastosowanie / Giuseppe Maffeis ; [tłumaczenie 

Aleksandra Leoncewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy 

Mostowski, copyright 2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, dla domu, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cytryna , Kosmetyka , Pranie i czyszczenie , Sprzątanie , 

Wpływ na zdrowie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-634 

Nowości:  2018-09 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                   

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich  

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. CYTRYNA - Kolor, wielkość, a może zapach...? - na co 

należy zwracać uwagę przy zakupie cytryn? Jakie dolegliwości leczy cytryna? Jak dzięki cytrynie wzmocnić 

włosy i uelastycznić skórę? Jak wykorzystać cytrynę podczas domowych porządków? Dlaczego cytryna jest 

niezbędna w kuchni? Składnikiem jakich smacznych potraw może być cytryna?  

 

 

61. Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : 

bierz z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Rintu Basu ; [tłumaczenie 

Wojciech Sztukowski].- Gliwice : Helion, copyright 2016. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Perswazja , Programowanie 

neurolingwistyczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2018-09 

 

OSTRZEŻENIE: Wiedza zawarta w tej książce jest narzędziem niebezpiecznym, o bardzo dużym polu rażenia. 

Przedawkowanie i stosowanie wbrew zaleceniom może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu! Ta wyjątkowa 

książka stanowi podręcznik do szybkiej nauki najpotężniejszych wzorców językowych. Wzorców, które możesz 

wykorzystywać we wszystkich praktycznie sytuacjach życiowych, osiągając zawsze najlepsze efekty. Istota 

rzeczy, narzędzia i strategie, których nauczy Cię ta księga, są przekazywane w taki sposób, że świadomie 

zdobywana wiedza i nieświadomie nabywane przez Ciebie umiejętności będą się harmonijnie rozwijać od 

pierwszych stron lektury. Zostań tajemnym mistrzem perswazji na własnych warunkach - siedząc wygodnie                   

w domu i ucząc się o dowolnie wybranej porze. Mendżerowie - dowiedzcie się, jak skutecznie motywować swoje 

zespoły! Rodzice - nauczcie się ośmielać i wspierać swoje dzieci! Nauczyciele - przekonajcie się, jak sprawić, by 

Wasi uczniowie angażowali się w naukę. Handlowcy - poznajcie niezawodne sposoby na dochodzenie do "tak". 

Pary - zdobądźcie umiejętność wzmacniania i pielęgnowania Waszego związku. Single - przeczytajcie, jak 

przyciągać najlepszych partnerów i robić na nich dobre wrażenie. Podwładni - przyswajajcie metody zarządzania 

swoim szefem i awansowania. Klienci - sprawiajcie, aby Wasze reklamacje były należycie rozpatrywane.  
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62. Czarny bez, mięta, melisa : filary zdrowia / Giuseppe Maffeis ; [tłumaczenie 

Aleksandra Leoncewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy 

Mostowski, copyright 2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, w kuchni, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bez czarny , Kosmetyka , Melisa lekarska , Mięta , 

Ziołolecznictwo , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                    

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich  

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. CZARNY BEZ, MIĘTA, MELISA - Jak przechowywać 

liście mięty? Do czego można wykorzystać suszone kwiaty czarnego bzu? Jak za pomocą melisy odświeżyć 

pomieszczenie? Jakie cenne składniki zawierają w sobie jagody czarnego bzu? Przy jakich dolegliwościach 

pomocna okazuje się mięta? Czy melisa pomaga dbać o urodę? 

 

 

63. Czas pracy : praktyczny komentarz, wzorcowe rozkłady, przykłady rozliczeń, 

orzecznictwo : (z suplementem elektronicznym) / Piotr Ciborski.- Gdańsk : ODDK, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas pracy , Prawo pracy , Polska , Poradnik , Wzory 

dokumentów 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Źródła wewnątrzzakładowe dotyczące czasu pracy ; 2. Pojęcie czasu pracy: 2.1. Czas trwania szkoleń, 2.2. Czas 

podróży służbowej, 2.3. Czas pracy pracowników mobilnych ; 3. Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy: 

3.1. Wydłużone okresy rozliczeniowe, 3.2. Elastyczne godziny pracy, 3.3. Ruchomy czas pracy, 3.4. Wyjścia                 

z pracy w celach prywatnych ; 4. Systemy czasu pracy: 4.1. Podstawowe systemy czasu pracy, 4.2. Równoważny 

czas pracy, 4.3. Przerywany czas pracy, 4.4. Zadaniowy czas pracy, 4.5. Praca w ruchu ciągłym, 4.6. Praca 

weekendowa, 4.7. Skrócony tydzień pracy, 4.8. Skrócony czas pracy, 4.9. Indywidualny rozkład czasu pracy ; 5. 

Odpoczynek dobowy i tygodniowy ; 6. Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, dodatkowa praca w dni 

wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ; 7. Praca w niedziele                 

i święta ; 8. Praca w porze nocnej ; 9. Harmonogramy czasu pracy ; 10. Praca w godzinach nadliczbowych - 

rozliczanie czasu pracy: 10.1. Nadgodziny dobowe, 10.2. Nadgodziny średniotygodniowe, 10.3. Ryczałt za pracę 

w godzinach nadliczbowych, 10.4. Roczny limit nadgodzin ; 11. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy ; 12. 

Dyżur ; 13. Czas pracy kadry kierowniczej ; 14. Przerwy w pracy ; 15. Ewidencja czasu pracy ; 16. Środki prawne 

podejmowane przez PIP w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów o czasie pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

64. Czasologia czyli Jak efektywnie zarządzać sobą i zespołem na drodze do sukcesu / 

Aleksander Binszok, Małgorzata Niski.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2017. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sukces , Work-life balance (WLB) , Zarządzanie czasem , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2018-09 

 

Nic nie ucieka równie szybko jak chwila" - mawiał ponoć legendarny Hodża Nasreddin, wędrowny filozof                        

z Samarkandy. Każda chwila - minuta, kwadrans, godzina - którą uda Ci się zaoszczędzić i przeznaczyć na coś 

wartościowego, ma wielką wartość. Ale jak w praktyce zorganizować swoje życie i pracę w zgodzie z tą zasadą? 

Jak odzyskać codziennie tracony czas, czyli nauczyć się zarządzać sobą w czasie? I czy w ogóle istnieją jakieś 

sensowne, naprawdę skuteczne techniki, pozwalające schwytać czas i nie pozwolić mu uciec bezpowrotnie? Ależ 

tak!  Autorzy od dawna stosują we własnym życiu techniki i narzędzia, o których przeczytasz w tej książce. Co 

więcej, często szkolą innych z zarządzania sobą w czasie i osiągają spektakularne wyniki. Wykorzystaj ich 

metody, a zobaczysz, że Twój bilans czasowy radykalnie się poprawi. Będziesz mieć więcej czasu dla rodziny, 

dzieci, na podróże czy uprawianie sportu - albo na cokolwiek innego, co uwielbiasz robić. Znajdziesz tu mnóstwo 

dykteryjek, zaskakujących porównań, niesztampowych rozwiązań, które pobudzą Cię do myślenia. Daj się zabrać 

w podróż po meandrach czasu i odkryj nowe ścieżki poprawy swojej efektywności!  

 

 

65. Człowiek, który wspina się na drzewa : wspomnienia / James Aldred ; przełożył 

ieniaNorbert Radomski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aldred, James , Drzewa , Ekologia , Film przyrodniczy , 

Operatorzy filmowi , Praca na wysokości , Australia , Anglia (Wielka Brytania) , 

Borneo (wyspa) , Gabon , Kongo , Kostaryka , Maroko , Papua (Indonezja) , 

Wenezuela , Peru , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Aldred J.  

Nowości:  2018-09 

 

Jak to jest, znaleźć się na czubku figowca dusiciela na Borneo? Albo wisieć na linie w rynsztunku bojowym, aby 

sfilmować gniazdo harpii w Wenezueli? Albo wspinać się bez asekuracji w Kongu, żeby zobaczyć coś więcej niż 

słonie i goryle na dnie lasu? Albo spać w hamaku rozpiętym na wierzchołku eukaliptusa w Australii, ponad 

osiemdziesiąt metrów nad ziemią? Dla Jamesa Aldreda wspinaczka po drzewach jest nie tylko profesją i źródłem 

utrzymania, ale i ogromną życiową pasją. Dorastał na skraju New Forest w południowej Anglii i już od wczesnego 

dzieciństwa uwielbiał przyrodę, szczególnie drzewa. Nic więc dziwnego, że zajął się arborystyką, a potem 

fotografią i filmem przyrodniczym, dołączając między innymi do ekip realizatorskich Davida Attenborough. 

Wspomnienia Aldreda znakomicie oddają głęboką miłość do dzikiej i nieokiełznanej przyrody.  

 

 

66. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa w praktyce 

/ Beata Hudziak.- Stan prawny październik 2017 r.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola skarbowa i podatkowa , Polska , Komentarz prawny 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 
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Czynności sprawdzające ; Kontrola podatkowa ; Kontrola celno-skarbowa. 

 

 

67. Dalida / Olga Popowska.- Poznań : Wydawnictwo Dygresje, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dalida (1933-1987) , Piosenkarze francuscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Dalida  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa gwiazda muzyki popularnej. Legenda już za życia. Zrewolucjonizowała świat show-biznesu                 

i mody estradowej. W swojej trzydziestoletniej karierze otrzymała ponad sto Złotych Płyt, a także Platynową                 

i Diamentową Płytę. Jako pierwsza piosenkarka we Francji miała swój fan club. Kochały ją (i nadal kochają) 

tysiące ludzi na całym świecie - bez względu na pochodzenie, wyznanie czy poglądy polityczne. Jaka była 

prywatnie Iolanda Gigliotti, a jak zmieniał się jej wizerunek, kiedy na scenie stawała się Dalidą? W czym tkwił 

fenomen jej wielkości i ogromnej popularności? Na te i wiele innych pytań odpowie Państwu książka Olgi 

Popowskiej - pierwsza w Polsce poświęcona legendzie francuskiej i światowej piosenki - Dalidzie.  

 

 

68. DDD : kompendium wiedzy / Vaughn Vernon ; [tłumaczenie Maksymilian 

Gutowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  DDD , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

  

 

 

Modelowanie oprogramowania jest kojarzone z pojęciem programowania dziedzinowego, w skrócie zwanego 

DDD. Jest to dość nowatorskie podejście do tworzenia architektury oprogramowania, a jego największą zaletą jest 

wysoka pewność uzyskiwania bardzo dobrych rezultatów. Programiści często błyskawicznie dostrzegają zalety 

DDD i korzyści płynące ze stosowania odpowiednich narzędzi, stąd technika ta cieszy się coraz większym 

uznaniem. Dopiero jednak pełne zrozumienie zasad stosowania wzorców projektowych DDD przez wszystkich 

zaangażowanych w projekt pozwala na osiągnięcie imponujących wyników przy projektowaniu skomplikowanych 

systemów oprogramowania. Ten zwięzły i czytelnie napisany podręcznik jest przeznaczony dla programistów, 

ekspertów dziedzinowych, menedżerów, analityków biznesowych, architektów informacji i testerów. Koncentruje 

się na praktycznej wiedzy niezbędnej do uzyskania pożądanych rezultatów. Wyjaśniono, jak segregować modele 

dziedzin za pomocą wzorca kontekstu ograniczonego, jak rozwinąć język wszechobecny, a także w jaki sposób 

zintegrować wiele kontekstów ograniczonych poprzez wykorzystanie relacji zespołowych i mechanizmów 

technicznych. Co najważniejsze, dowiesz się, jak podejście DDD działa w rzeczywistości i co zrobić, aby jak 

najszybciej cieszyć się jego zaletami. W książce przedstawiono następujące zagadnienia: wprowadzenie do DDD   

i zalety tego podejścia do projektowania, projektowanie strategiczne DDD, integrowanie istniejących systemów                       

w ramach tworzenia nowych aplikacji, modelowanie taktyczne - agregaty i zdarzenia dziedziny, narzędzia do 

zarządzania projektami i przyśpieszania prac.  
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69. Debuggins teams : przez współpracę do lepszej produktywności / Brian 

Fitzpatrick, Ben Collins-Sussman ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyrihgt 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca zespołowa , Przywództwo , Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Programiści i inżynierowie oprogramowania spędzają mnóstwo czasu na zgłębianiu tajników algorytmów, kodu 

czy technik budowy aplikacji. Bardzo mało uwagi poświęcają jednak takim zagadnieniom, jak komunikacja, 

skuteczna praca w zespole czy prowadzenie wspólnych projektów. Tymczasem programowanie jest jednym                      

z zadań, które realizuje się w grupie. Oznacza to, że sposób pracy zespołu ma bezpośredni i znaczący wpływ na 

produktywność i zadowolenie jego członków. Zaniedbanie tej kwestii stało się przyczyną niepowodzenia wielu 

obiecujących projektów. Niniejsza książka, choć pozornie adresowana do liderów zespołów programistów, tak 

naprawdę przyda się każdemu, kto bierze udział w dowolnym twórczym grupowym przedsięwzięciu: począwszy 

od studenckiego klubu, na korporacji architektów skończywszy. Znalazły się tu bardzo praktyczne wskazówki 

dotyczące efektywnego kierowania zespołem, poruszania się w ramach organizacji oraz budowania zdrowych 

relacji z użytkownikami. Nie zabrakło porad dotyczących różnych sposobów komunikowania się i skutecznego 

wpływania na drugiego człowieka, a także metod radzenia sobie z trudnymi ludźmi. Jest to znakomita lektura dla 

każdego twórczego człowieka!  W tej książce: wzorce komunikacyjne a kultura zespołu, przywództwo: wzorce                  

i antywzorce, skuteczne strategie współpracy z innymi zespołami w ramach organizacji, identyfikacja i zażegny-

wanie zagrożeń związanych z komunikacją, zarządzanie opinią publiczną.  

 

 

70. Depresja : jedzenie, które leczy / Karolina i Maciej Szaciłło.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe żywienie , Depresja , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Jak wspomóc ciało i umysł, aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i szczęściem? Depresja jest jedną z najczęściej 

występujących chorób na świecie. Według statystyk WHO w 2017 r. na świecie cierpiało na nią około 350 mln 

osób. Jak w naturalny sposób możemy zapobiegać depresji, a jak wspomagać organizm w czasie choroby? 

Odpowiedź na te pytania znajdziesz w książce Depresja : jedzenie, które leczy. Karolina i Maciej Szaciłło, 

korzystając z najstarszego systemu medycznego - jurwedy oraz współczesnej dietetyki, radzą w jaki sposób 

przeciwdziałać depresji, zredukować stres, podnieść życiową energię a także jak  odróżnić depresję od 

okresowego spadku nastroju.  
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71. Dieta długowieczności / Valter Longo ; przełożyła Gabriela Rogowska.- Wrocław : 

Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2018. 

(Zdrowie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Długowieczność , Post , Zdrowe żywienie , 

Żywienie chorych , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Fontanna Carusa. 2. Starzenie, zaprogramowana długowieczność i "młodologia". 3. Pięć filarów długowie-

czności. 4. Dieta długowieczności. 5. Ćwiczenia fizyczne, długowieczność i zdrowie. 6. Okresowa dieta 

naśladująca post (FMD), kontrola wagi i długowieczność w dobrym zdrowiu. 7. Odżywianie i dieta naśladująca 

post w profilaktyce i leczeniu raka. 8. Odżywianie i dieta naśladująca post w profilaktyce i leczeniu cukrzycy. 9. 

Odżywianie i dieta naśladująca post w profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. 10. 

Odżywianie i dieta naśladująca post w profilaktyce i leczeniu choroby Alzheimera i innych chorób 

neurodegeneracyjnych. 11. Odżywianie i dieta naśladująca post w profilaktyce i leczeniu chorób zapalnych                      

i autoimmunologicznych. 12. Jak pozostać młodym. Dwutygodniowy program żywieniowy. Źródła witamin, 

minerałów i innych mikroelementów. 

 

 

72. Dieta odpornościowa / Barbara Jakimowicz-Klein.- Wrocław : Wydawnictwo 

Astrum, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odporność , Potrawy dietetyczne , Poradnik , Przepisy 

kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Funkcje układu odpornościowego ; Dieta ; Zioła ; Styl życia ; Przepisy. 

 

 

73. Dieta sportowców wytrzymałościowych : odżywianie i suplementacja : bieganie, 

kolarstwo, triatlon, pływanie / Monique Ryan ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- Gliwice : 

Helion, copyright 2017. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegacze (sportowcy) , Kolarze , Odżywianie , Pływacy , 

Sportowcy , Suplementy diety , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

Cz. I. CODZIENNA DIETA W SPORTACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH. Optymalne odżywianie dla treningu 

i zdrowia: 1. Podstawy codziennego uzupełniania płynów. Łyk przydatnych informacji, 2. Składniki odżywcze 

sprzyjające zdrowiu i wydolności fizycznej. Budowanie solidnej bazy żywieniowej, 3. Witaminy, minerały                       

i elektrolity. Elementarz sportowej diety ; Cz. II. DIETA TRENINGOWA. Optymalizowanie diety pod kątem 

najwyższej wydolności fizycznej: 4. Codzienna dieta treningowa. Żywienie umożliwiające skuteczną regenerację, 

5. Odżywianie się i picie na potrzeby treningów i zawodów. Najważniejsza jest pora, 6. Odchudzanie, budowa 

masy mięśniowej i zmiana składu ciała. Poprawianie współczynnika siły do masy ciała, 7. Wspomagające środki 
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ergogeniczne. Oddzielić fakty od fikcji ; Cz. III. WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE DOTYCZĄCE WYBRANYCH 

DYSCYPLIN. Sportowy plan żywieniowy w praktyce: 8. Odżywianie dla triatlonistów (i innych wieloboistów), 9. 

Odżywianie dla kolarzy (szosowych, górskich, torowych i przełajowych), 10. Odżywianie dla biegaczy 

długodystansowych, 11. Odżywianie dla pływaków ; Cz. IV. SPECJALNE WZGLĘDY ŻYWIENIOWE. 

Radzenie sobie z wyzwaniami: 12. Sportowcy o nietypowych potrzebach żywieniowych, 13. Zwiększanie 

wydolności i rozwiązywanie problemów za pomocą odżywiania, 14. Metody żywieniowe w warunkach 

ekstremalnych ; DODATKI: Indeks glikemiczny produktów żywnościowych, Zestawienie witamin i minerałów, 

Porównanie żywieniowych produktów sportowych, Tworzenie idealnej diety treningowej, Przykładowe 

jadłospisy, Arkusz tempa pocenia się. 

 

 

74. Dieta w insulinooporności / Magdalena Makarowska, Dominika Musiałowska.- 

Łódź : Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Insulinooporność , Potrawy dietetyczne , Książka 

kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Vademecum, czyli w skrócie wszystko, co musisz wiedzieć na temat insulinooporności. Menu na 4 miesiące                    

z ciekawymi, prostymi i pysznymi przepisami. Plan treningowy, czyli zbiór łatwych ćwiczeń, dzięki któremu 

polubisz ruch. Insulinooporność, czyli obniżona wrażliwość organizmu na działanie insuliny, może dotyczyć 

każdego z nas, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania czy wagi. Coraz częściej dotyka osób młodych               

i aktywnych oraz dzieci. Jest to jednak zjawisko, które budzi wiele wątpliwości nie tylko wśród pacjentów, lecz 

także wśród specjalistów.  Co do jednego wszyscy są zgodni: zdrowy styl życia jest podstawą zarówno 

profilaktyki, jak i leczenia insulinooporności. Ogromne znaczenie w zmianie stylu życia na zdrowszy ma TO, CO 

JEMY. Brzmi groźnie? Nic bardziej mylnego. Dieta dla osób z insulinoopornością wcale nie musi być 

restrykcyjna, nudna i pełna wyrzeczeń. Zapraszamy na ekscytującą wyprawę do kuchni smacznej, prostej                       

i zdrowej, w którą może się wybrać cała rodzina! Stosując się do zawartych tu wskazówek dietetycznych                          

i dotyczących codziennej aktywności fizycznej, poczujesz przypływ energii i chęci do życia. W książce oprócz 

przepisów na cztery miesiące czeka na Ciebie również niespodzianka: VADEMECUM dla insulinoopornych, czyli 

zbiór odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają osoby zmagające się z tą chorobą.  

 

 

75. Dieta witalna / Barbara Jakimowicz-Klein.- Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 

[2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe żywienie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Jeść zdrowo. Co to znaczy? ; Skąd i jak czerpać energię ; Kuchnia i seks ; Przepisy. 
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76. Dietoterapia / Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska, Dominika 

Głąbska.- Wydanie 1, 3 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Odżywianie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Nowoczesna publikacja dotycząca podstaw żywienia człowieka, a także żywienia w różnych schorzeniach                       

z uwzględnieniem dietoprofilaktyki. W książce uwzględniono aktualny stan wiedzy dotyczącej zapotrzebowania 

energetycznego, roli węglowodanów, białka, tłuszczów, witamin i mikroskładników w żywieniu człowieka oraz 

ich znaczenie w terapii chorób. Omówiono również aktualnie rekomendowane zasady dietoterapii w takich 

schorzeniach, jak: otyłość, cukrzyca, dna moczanowa, choroby związane z rozwojem miażdżycy, nadciśnienie 

tętnicze, przewlekła choroba nerek, kamice układu moczowego, niedokrwistość, celiakia, fenyloketonuria, alergie 

pokarmowe, choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa, zespół jelita drażliwego i przewlekłe zapalenie 

trzustki.  

 

 

77. Docker : praktyczne zastosowania / Karl Matthias, Sean P. Kane ; [tłumaczenie 

Andrzej Stefański].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Docker (oprogramowanie) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Docker został zaprezentowany światu w marcu 2013 roku i praktycznie od początku wzbudza zaskakujące 

zainteresowanie. Narzędzie to pozwala na proste zarządzanie procesem tworzenia określonego elementu aplikacji, 

wdrażania go na dużą skalę w dowolnym środowisku oraz usprawniania przepływu pracy. Ma przy tym duże 

możliwości i łączy w sobie prostotę wdrażania aplikacji z prostotą administrowania. Jednym słowem, Docker jest 

niezwykle użytecznym narzędziem! Niniejsza książka jest praktycznym przewodnikiem, dzięki któremu Docker 

przyczyni się do sukcesu organizacji na wiele sposobów: uprości podejmowanie decyzji dotyczących architektury, 

ułatwi pisanie narzędzi pomocniczych, a przede wszystkim umożliwi bezproblemowe przeprowadzanie integracji 

kolejnych elementów aplikacji. Opisano tu, w jaki sposób za pomocą Dockera można przygotować pakiet aplikacji 

ze wszystkimi ich zależnościami, a następnie je testować, wdrażać, skalować oraz utrzymywać ich pracę                       

w środowiskach produkcyjnych. [Helion, 2017] 1. Wprowadzenie ; 2. Rzut oka na Dockera ; 3. Instalacja Dockera 

; 4. Praca z obrazami Dockera ; 5. Praca z kontenerami Dockera ; 6. Poznawanie Dockera ; 7. Tworzenie 

kontenerów produkcyjnych ; 8. Debugowanie kontenerów ; 9. Skalowanie Dockera ; 10. Zagadnienia zaawan-

sowane ; 11. Projektowanie produkcyjnej platformy dla kontenerów ; 12. Wnioski. 
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78. Docker dla praktyków / Jeeva S. Chelladhurai, Vinod Singh, Pethuru Raj ; 

[tłumaczenie Konrad Matuk].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Docker (oprogramowanie) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla programistów i osób zarządzających procesem tworzenia aplikacji. 

Przedstawiono tu informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z Dockerem, wyjaśniono też terminologię i polecenia 

potrzebne do zarządzania kontenerami. Opisano proces budowy i publikacji obrazów Dockera, nie zabrakło 

również informacji o sposobach tworzenia prywatnych repozytoriów. W książce poruszono także zagadnienia 

związane z orkiestracją kontenerów za pomocą narzędzia Docker Compose, debugowaniem kontenerów                           

i zabezpieczaniem ich przy użyciu modułów AppArmor i SELinux. Ciekawym elementem jest opis kilku 

praktycznych zastosowań platformy, dzięki czemu łatwiej uświadomić sobie przyczyny rosnącej popularności tego 

rozwiązania. [Helion, 2018] 1. Początek pracy z Dockerem ; 2. Obsługa kontenerów Dockera ; 3. Budowanie 

obrazów ; 4. Publikowanie obrazów ; 5. Korzystanie z prywatnej infrastruktury Dockera ; 6. Uruchamianie usług 

w kontenerze ; 7. Kontenery i udostępnianie danych ; 8. Kontenery i orkiestracja ; 9. Testowanie z Dockerem ; 10. 

Debugowanie kontenerów ; 11. Zabezpieczanie kontenerów Dockera ; 12. Platforma Docker - możliwości                       

i przykładowe zastosowania. 

 

 

79. Dość katolipy! / Jan Kaczkowski ; redakcja Adam Gutkowski ; ilustracje Dorota 

Mayer-Gawron.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ; [Nowy Sącz] : 

Wydawnictwo RTCK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicyzm , Postawy , Konferencje (przepowiadanie) 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Gdyby tak wyglądały kazania, do kościoła chodziliby nawet niewierzący. Z tej książki dowiesz się, dlaczego 

Matka Boska Częstochowska nie lubi się z Matką Boską Licheńską, co to jest duchowlanka i kim jest Doda 

Pendolino. Zrozumiesz dlaczego większość ludzi w Polsce źle wymawia słowa „Szczęść Boże” i dlaczego 

profesjonalizm w Kościele to obowiązek a nie opcja dodatkowa. Ta książka to zapis jednych z sotatnich słów ks. 

Jana Kaczkowskiego - osobistych, bezpośrednich i wypowiedzianych z charakterystycznym dla niego humorem.  

 

 

80. Drugie wołanie z połonin : opowieści bieszczadzkich goprowców / pod redakcją 

Edwarda Marszałka.- Krosno : Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Grupa 

Bieszczadzka , Ratownictwo górskie , Turystyka górska , Bieszczady (góry) , Polska , 

Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Regionalia:  Bieszczady - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Grupa 

Bieszczadzka - pamiętniki , Bieszczady - pamiętniki - od 1944 r , Bieszczady - 

ratownictwo górskie - od 1944 r. - pamiętniki , Bieszczady - ratownictwo górskie - w 
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poezji (s. 4) , Bieszczady - turystyka - bezpieczeństwo - od 1944 r. - pamiętniki 

Nowości:  2018-09 

 

Hit wydawniczy będący kontynuacją (a nie wznowieniem) "Wołania z połonin" z 2006 roku. Przeciekawe, 

zebrane przez Edwarda Marszałka, opowieści ludzi ochotniczo narażających się na niebezpieczeństwo, by ratować 

tych, którzy na bieszczadzkich połoninach znaleźli się w zagrożeniu z powodu choroby, wypadku, kaprysów 

pogody, braku przygotowania, własnej bezmyślności.  To świetna lektura, pokłon dla odwagi, bezinteresowności, 

nawet bohaterstwa goprowskich ochotników, ale także przestroga dla wszystkich, którzy wybierają się na 

przepiękne, bieszczadzkie połoniny.  Na książkę składa się 55 opowieści bieszczadzkich goprowców i mnóstwo 

informacji i ilustracji, zdjęć z akcji i wypraw oraz ciekawostek. Wydano ją z okazji 55. rocznicy ratownictwa 

górskiego w Bieszczadach z inicjatywy Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR.  

 

 

81. Duch 44 : siła ponad słabością : duchowi przywódcy Powstania Warszawskiego / 

Stanisław Zasada.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Duszpasterstwo wojskowe , 

Kapelani wojskowi , Powstanie warszawskie (1944) , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Pierwszy, który zginął /Tadeusz Burzyński/ ; Do powstania trafił przypadkiem /Michał Czartoryski/ ; Ksiądz                 

w podziemiu /o kapelanach w Wojsku Polskim/ ; Jak "Andrzeja Bobolę" uratował zabytkowy krucyfiks /Wacław 

Karłowicz/ ; Kapelan wszystkich kapelanów /Stefan Kowalczyk/ ; 63 dni. "Każdego mieszkańca należy zabić" /o 

przebiegu Powstania/ ; Ostatni kapelan Powstania /Medard Parysz/ ; Czy chrześcijanin może zabijać? /Jan 

Salamucha/ ; Ksiądz z biało-czerwoną opaską /o kapelanach w Powstaniu/ ; Kochani, musimy umierać... /Józef 

Stanek/ ; Franciszek Marymontu /Zygmunt Trószyński/ ; "Pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus" /o 

dalszych dziejach Powstania/ ; Kapelan elitarnego oddziału Armii Krajowej /Józef Warszawski/ ; Co pacyfista 

robi na wojnie? /Jan Zieja/. 

 

 

82. Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław 

Ludwiczak.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry komputerowe , Uzależnienie od komputera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

DEFINICJA UZALEŻNIENIA OD GIER: Natura uzależnień ; Analiza ; Podatność dziecka na krzyżowe ; Objawy 

i ocena stopnia zaawansowania uzależnienia ; Uzależnienia krzyżowe ; Wnioski ; SOMATYCZNE I PSYCHI-

CZNE ODDZIALYWANIE GIER: Zagrożenie dla zdrowia ; Zagrożenia dla zdrowia psychicznego i zaburzenia 

współistniejące ; Czy dzięki grom komputerowym dziecko staje się mądrzejsze? ; Umiejętność uczenia się ; 

Miłość i rozwój świadomości ; Rozwój kompasu moralnego ; Wiara w siebie i umiejętności społeczne ; 

Zachowania prospołeczne ; Czy z grania na komputerze są jakieś korzyści? ; USTALAMY GRANICE - CZY "TO 

TYLKO GRA"?: Krok pierwszy - pozytywne nastawienie ; Krok drugi - spotkanie rodzinne ; Krok trzeci - 

logiczne następstwa ; Krok czwarty - egzekwowanie ; Ochłonięcie ; NIEMOWLĘTA (OD NARODZIN DO 

DRUGIEGO ROKU ŻYCIA): Monitor komputera opiekunem dziecka ; Skuteczne utrwalanie zasad? ; Marketing 
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dla niemowląt i małych dzieci ; Co mogą zrobić rodzice? ; WCZESNE DZIECIŃSTWO (2 DO 6 LAT): Napady 

złości i zachowania agresywne ; Elektronika zamiast smoczka ; Natychmiastowa nagroda ; Cybernetyczny Wojtek 

i cybernetyczna Marysia ; Szczególnie do rodziców chłopców ; Marketing gier kierowany do przedszkolaków ; Co 

mogą zrobić rodzice? ; LATA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Wasze dziecko a stres ; Opóźnienie rozwoju 

emocjonalnego ; Upośledzenie umiejętności społecznych ; Prześladowanie i bycie prześladowanym ; Plaga 

otyłości ; Co mogą zrobić rodzice? ; WIEK DOJRZEWANIA: Brak snu ; Wyobcowanie ; Presja rówieśników w 

sieci ; Agresja ; Nagabywanie o chrakterze seksualnym ; Co mogą zrobić rodzice? ; UZALEŻNIENIE OD GIER 

U DOROSŁYCH DZIECI: Groźby - agresja wobec innych i autoagresja ; Co mogą zrobić rodzice? ; 

INTERWENCJA KRYZYSOWA: Internet a seks ; NOMENKLATURA: Platformy ; Gry i ich rodzaje ; 

Terminologia. 

 

 

83. E-booki : poradnik dla początkujących e-czytelników / Bartosz Danowski.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czytnik książek elektronicznych , E-booki , Poradnik 

Sygnatura:  WG-002 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Rozdz. 1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA E-BOOKÓW: Czym jest e-book: Popularne formaty, Zalety i wady 

książek elektronicznych, Zabezpieczenia stosowane do ochrony e-booków ; Co jest potrzebne do czytania                      

e-booków: Czytnik programowy, Czytnik sprzętowy. Rozdz. 2. JAK KUPIĆ E-BOOK: Rejestracja i konfiguracja 

konta, Pobieramy darmowy e-book, Pierwszy zakup e-booka, Porównywarka cen e-booków i promocje. Rozdz. 3. 

CZYTNIK AMAZON KINDLE: Porównanie modeli, Jak i gdzie kupić czytnik Kindle, Wstępna konfiguracja 

czytnika Kindle, Wgrywanie e-booków do czytnika i usuwanie ich z niego, Korzystanie z czytnika, 

Dopasowywanie e-booka do własnych potrzeb, Programowe czytniki Amazon Kindle: Kindle for PC oraz Kindle 

Previewer, Kindle for Android i Kindle for iOS. Rozdz. 4. POCKETBOOK - BARDZO DOBRA 

ALTERNATYWA DLA CZYTNIKA KINDLE: Gdzie kupić czytnik PocketBook, Wstępna konfiguracja 

czytnika, Wgrywanie e-booków do pamięci urządzenia i usuwanie ich z niej, Korzystanie z czytnika, Inne funkcje 

czytnika PocketBook. Rozdz. 5. PRZYDATNE INFORMACJE: Aplikacje dedykowane polskich księgarń, 

Czytnik Adobe Digital Edition, Konwersja formatu ePUB na format Mobi, Dodawanie własnych e-booków do 

konta Ebookpoint, Synchronizacja e-booków z chmurą Dropbox i innymi chmurami. 

 

 

84. Ego to twój wróg / Ryan Holiday ; [tłumaczenie Tomasz Walczak].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Historia zna wielu wybitnych ludzi, którzy po osiągnięciu sukcesu, zaślepieni sławą i bogactwem, popadali                       

w obsesję na swoim punkcie, tracili świetność i ostatecznie upadali. Wiele fortun i wspaniałych firm utracono                    

w spektakularny sposób. Równie wielu genialnych młodych ludzi nie osiągnęło pełni swoich możliwości, gdyż 

zaniechali zdobywania wiedzy i rozwoju. Każdy z nas łatwo może wpaść w pułapkę niedostrzegania własnych 

wad, ulegania złudzeniom i nieprzyjmowania krytyki. Przyczyna takich problemów jest znana od stuleci. Piszą                
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o niej filozofowie i myśliciele, słusznie ostrzegając Cię przed najbliższym wrogiem: Twoim własnym ego. 

Trzymasz w ręku książkę, dzięki której łatwiej odpowiesz sobie na parę ważkich pytań. Niezależnie od tego, czy 

stoisz u progu sukcesu, czy znajdujesz się na szczycie kariery, czy też właśnie poniosłeś największą porażkę                  

w życiu, Twoje ego może doprowadzić Cię do samozniszczenia. Dzięki tej inspirującej książce umiejętniej 

pokierujesz swoim życiem. Nie przeoczysz ważnych ostrzeżeń, unikniesz błędów i łatwiej zrealizujesz swoje cele. 

Powstrzymasz ego, zanim rozwiną się złe nawyki, wykształcisz w sobie pokorę i dyscyplinę, aby posłużyły Ci               

w momencie sukcesu, a także nauczysz się pielęgnować siłę i wytrwałość, tak by żadna porażka Cię nie 

zniszczyła.  

 

 

85. Energetyczne oczyszczanie domu z pomocą ziół i aniołów / Georg Huber.- 

Katowice : Wydawnictwo Kos, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioenergetyka , Mieszkania , Okultyzm , Poradnik 

Sygnatura:  WG-13 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Wszystko jest energią ; Jaka energia jest w Twoim domu? ; Zaczyna się podróż ; Przydatne do oczyszczania ; 

Elementy rytuału oczyszczania ; Praca z dźwiękiem, światłem i symbolami ; Przygotowanie do rytuału 

oczyszczania ; Rytuał oczyszczania ; Zakończenie rytuału oczyszczania ; Energia osób zmarłych ; Ochrona przed 

mocami ciemności ; Stan przyjmowania ; Dla wszystkich sceptyków. 

 

 

86. Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie / Grażyna Jastrzębska.- 

Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Energetyka odnawialna , Odnawialne źródła energii , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. ENERGETYKA KONWENCJONALNA A ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII; 2. ENERGIA WIATRU; 3. 

ENERGIA WODY; 4. ENERGIA BIOMASY; 5. ENERGIA GEOTERMALNA; 6. ENERGIA SŁOŃCA; 7. 

KONWERSJA ENERGII SŁOŃCA NA ELEKTRYCZNĄ ; 8. SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETY-

CZNA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

 

 

87. Epoka milczenia : przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić / Kamil 

Janicki.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prostytucja , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i 

obyczajności , Zaburzenia preferencji seksualnych , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-09 
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WYPARCIE: "Każde oskarżenie jest fałszywym oskarżeniem". Kraj bez przestępczości seksualnej ; "Kobietę 

trzeba zdobywać siłą". Kultura gwałtu nad Wisłą ; "Indywidua niedorozwinięte umysłowo, fizycznie i płciowo". 

Zbiorowy portret przedwojennego zwyrodnialca ; "Wprowadzają w błąd władze sądowe". Czy Polki zmyśliły 

tabletki gwałtu? ; "Tutaj wystarcza bierne zachowanie". Gwałty na mężczyznach ; CODZIENNOŚĆ: "Ci wariaci 

są nieszkodliwi". Stalking ; "Bój się, by przez ciebie kto do grzechu nie był pobudzony". Mobbing i napastowanie 

seksualne ; CZYSTOŚĆ: "To się nazywa sztucznie robić zbrodniarzy". Molestowanie nieletnich ; "Rzecz 

przelotna, konieczna, której trudno uniknąć". Dziecięca prostytucja, dziecięca pornografia ; "W domu będzie ci się 

samej nudziło". Pedofilia ; "Miała na zabawie kolejno stosunek z pięcioma mężczyznami". Roznosicielstwo 

chorób wenerycznych ; "Gromadzono je w jednym pomieszczeniu, rozbierano, segregowano i wyceniano". Handel 

żywym towarem ; NORMALNOŚĆ: "Generalny kontroler wszystkich łazienek". Voyerzy ; "Czynność ma w sobie 

coś dziecinnie-bzdurnego". Ekshibicjoniści ; "Nieuchronnie pełzająca ręka". Obmacywacze ; "Każdy normalny 

człowiek jest fetyszystą". Jaka epoka, takie zboczenia ; SKRAJNOŚĆ: "Ja Celinkę chowam dla siebie". 

Kazirodztwo ; "Psina niomu nie powie". Zoofilia ; "W pełnym tego słowa znaczeniu, nierząd z trupami". 

Nekrofilia ; DELIKATNOŚĆ: "Być wiązanym i bitym, być służącym i paziem". Masochizm ; "Gdy mąż żony nie 

bije, to jej wątroba gnije". Sadyzm. 

 

 

88. Excel 2016 PL / Krzysztof Masłowski.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2016. 

(Ćwiczenia Praktyczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arkusz kalkulacyjny , Excel , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Jeśli zależy Ci na szybkim opanowaniu podstawowych zastosowań Excela, nie znajdziesz lepszej książki! W serii 

prostych, praktycznych ćwiczeń odkryjesz, jak skłonić ten program do wykonania za Ciebie mnóstwa żmudnych, 

powtarzających się działań. Dowiesz się, czym różnią się od siebie arkusz, skoroszyt i plik, nauczysz się sprawnie 

poruszać po ekranie, nadawać komórkom odpowiednie formaty i sprawdzać poprawność danych. Zobaczysz, jak 

wykonywać różne operacje na wybranym zakresie komórek, a nade wszystko poznasz fantastyczne, sprytne 

sposoby automatyzacji obliczeń. Zaprzyjaźnij się z Excelem!  

 

 

89. F**k it! : rób to, co lubisz / John C. Parkin ; [tłumaczenie Zbigniew Waśko].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Sensus. Charyzma) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Życie jest zbyt krótkie, abyś tracił czas na zmuszanie się do robienia rzeczy, których nie lubisz robić. Nie lubisz 

swoich studiów, pracy, znajomych, sposobów spędzania wolnego czasu? Czujesz się zestresowany, zły, 

zmartwiony? Masz poczucie, że umykają Ci najpiękniejsze chwile? Dojrzewasz do myśli, że czas na zmianę,                   

a pomysł robienia tego, co lubisz, wydaje Ci się szczególnie nęcący? Nawet jeśli tak właśnie się dzieje, to prędko 

się przekonasz, że robienie tego, co się lubi, wcale nie jest takie łatwe i nie przychodzi od razu! Filozofia 

przedstawiona w tej książce opiera się na kategorycznym "Pieprz to!". Ten zwrot, choć mało elegancki, jest 

zadziwiająco skuteczny - daje impuls, aby sobie odpuścić lub zmobilizować się do działania i pokonać 
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przeszkody. Dzięki lekturze dowiesz się, jak wykorzystać ten impuls, aby zacząć robić więcej rzeczy, które lubisz, 

i spędzać mniej czasu na nielubianych czynnościach. W tekście sporo miejsca poświęcono zarabianiu na życie 

przez robienie tego, co się lubi. Znalazło się tu również mnóstwo wskazówek, jak sobie poradzić                                   

z przeciwnościami: własnymi lękami, niechętnymi ludźmi, obiekcjami z serii "tak, ale...". A gdy już zaczniesz 

robić to, co lubisz, odniesienie dużego sukcesu okaże się całkiem naturalne!  

 

 

90. Farmacja praktyczna / redakcja naukowa Renata Jachowicz ; [autorzy Jerzy 

Brandys i inni].- Wydanie 2. - 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Farmacja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

APTEKA JAKO MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI FARMACEUTYCZNEJ: Praktyka farmaceutyczna                

w zmieniającym się otoczeniu ; Zasady wydawania produktów leczniczych w aptece ; Zasady sporządzania leków  

w aptece ; Receptura stomatologiczna ; Receptura leków pediatrycznych ; Trwałość leku ; Zapewnienie właściwej 

jakości produktów leczniczych w hurtowniach i aptekach - wybrane zagadnienia ; Opieka farmaceutyczna ; 

Komunikacja interpersonalna w opiece farmaceutycznej ; Zadania farmaceutów w zakresie doradzania pacjentowi 

; Materiały medyczne ; Promocja zdrowia ; Techniczne aspekty praktyki farmaceutycznej ; ZASADY 

BEZPIECZNEJ FARMAKOTERAPII: Bezpieczeństwo farmakoterapii ; Działania niepożądane leków - 

powikłania polekowe ; Interakcje leków ; Interakcje leków z żywnością ; Zasady prawidłowego stosowania leków 

w zależności od rodzaju postaci leku i opakowania ; UREGULOWANIA PRAWNE W FARMACJI: Regulacje 

prawne w obszarze praktyki farmaceutycznej ; Wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych ; Opieka 

farmaceutyczna - studium przypadku ; Termometry lekarskie. 

 

 

91. Farmacja stosowana : technologia postaci leku / redakcja naukowa Małgorzata 

Sznitowska ; [autorzy Aneta Bączek i inni].- Warszawa : PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Farmacja , Leki , Postać leku , Technologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-66 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

PODSTAWOWE PROCESY JEDNOSTKOWE: Rozdrabnianie (proszkowanie) ciał stałych i analiza wielkości 

cząstek ; Sączenie ; Suszenie ; Rozpuszczanie ; Dyspergowanie w cieszy - zawiesiny i emulsje ; Ekstrakcja 

surowców roślinnych ; Wyjaławianie ; POSTACIE LEKU: Proszki ; Granulaty ; Tabletki ; Kasułki ; 

Transdermalne systemy terapeutyczne (TTS) ; Aerozole lecznicze ; Maści ; Czopki oraz inne postacie leków 

doodbytniczych i dopochwowych ; Mydła i mazidła ; Przetwory roślinne i postacie leków roślinnych ; Syropy ; 

Roztwory lecznicze ; Leki do oczu ; Leki pozajelitowe ; Postacie leków homeopatycznych ; Radiofarmaceutyki ; 

TRAWAŁOŚĆ, JAKOŚĆ, WYROBY MEDYCZNE: Opakowania ; Trwałość produktów leczniczych ; Wyroby 

medyczne ; GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania ; NAZEWNICTWO I PRZEGLĄD SUBSTANCJI 

POMOCNICZYCH: Nazewnictwo postaci leku ; Substancje pomocnicze. 
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92. Farmakologia : repetytorium / Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień, 

Ryszard Korbut ; redakcja naukowa Ryszard Korbut.- Wydanie 1, 1 dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Farmakologia , Kompendia i repetytoria 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

I. Farmakologia ogólna, II. Leki działające na autonomiczny układ nerwowy, III. Środki znieczulające miejscowo, 

IV. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, V. Farmakologia autakoidów, VI. Immunofarmakologia, VII. 

Leki stosowane w zwalczaniu infekcji, VIII. Leki przeciwnowotworowe, IX. Leki stosowane w chorobach 

układów i narządów, X. Elementy farmakologii klinicznej, XI. Wybrane zagadnienia specjalne. 

 

 

93. Fizjologia / William F. Ganong ; redakcja naukowa tłumaczenia Joanna Lewin-

Kowalik ; [wykaz tłumaczy: Andrzej Cedro i inni].- Wydanie 1. - 3 dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia człowieka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

WPROWADZENIE DO FIZJOLOGII; FIZJOLOGIA KOMÓREK NERWOWYCH I MIĘŚNIOWYCH; 

CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO;  ENDOKRYNOLOGIA, METABOLIZM I ROZRÓD; CZYNNOŚĆ 

UKŁADU POKARMOWEGO;  KRĄŻENIE;  ODDYCHANIE;  POWSTAWANIE I WYDALANIE MOCZU. 

 

 

94. Fizjologia człowieka : zintegrowane podejście / Dee Unglaub Silverthorn ; 

współpraca Bruce R. Johnson ; koordynator ilustracji William C. Ober ; ilustrator 

Claire E. Ober ; konsultant kliniczny Andrew C. Silverthorn ; redakcja naukowa 

wydania polskiego Beata Ponikowska ; [tłumacze Adrian Lis i inni].- Warszawa : 

PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia człowieka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-09 

 

Podstawowe procesy komórkowe: integracja i koordynacja ; Homeostaza i kontrola ; Integracja funkcji ; 

Metabolizm, wzrost i starzenie się. 
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95. Fotografia cyfrowa : edycja zdjęć / Scott Kelby ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- 

Wydanie 8.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edytory zdjęć , Fotografia cyfrowa , Obróbka zdjęć 

cyfrowych , Photoshop , Programy graficzne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

Adobe Photoshop, kultowa aplikacja do edycji fotografii, jest potężnym, bardzo rozbudowanym i złożonym 

środowiskiem pracy, które oferuje ogromną liczbę funkcji i narzędzi. Możliwości Photoshopa wciąż się 

rozszerzają, oprogramowanie to ewoluuje i zmienia się wraz z postępem nauki o fotografii i obróbce obrazu. 

Graficy i fotografowie z upodobaniem z tego korzystają, jednak mało kto może poszczycić się znajomością pełni 

możliwości Photoshopa. Trzymasz w dłoni zaktualizowane wydanie niezwykle popularnego podręcznika do nauki 

obsługi Photoshopa. Dzięki tej książce szybko nauczysz się najciekawszych, najpotrzebniejszych i najczęściej 

wykorzystywanych technik edycji zdjęć. W kolejnych rozdziałach pokazano krok po kroku techniki stosowane 

przez najlepszych światowych fotografików. Wskazano też konkretne ustawienia, wyjaśniając, kiedy należy je 

zastosować i dlaczego. Szczególną uwagę poświęcono korzystaniu z modułu Camera Raw. Co więcej, w każdym 

rozdziale zaprezentowano „kruczki i sztuczki” - podpowiedzi i wskazówki, dzięki którym oszczędzisz sobie czasu 

i nerwów.  

 

 

96. Fotografia kulinarna : od zdjęcia do arcydzieła / Nicole S. Young ; 

[tłumaczenie Piotr Cieślak].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografia kulinarna , Techniki fotograficzne , Poradnik , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-77 

Nowości:  2018-09 

 

Niniejsza książka jest drugim, zaktualizowanym wydaniem bestsellerowego poradnika tworzenia doskonałych 

zdjęć kulinarnych. Autorka niezwykle ciekawie i przystępnie przedstawia podstawy fotografii, prezentuje tajniki 

stylizacji i dekoracji potraw, a także wprowadza do metod korekcji zdjęć w programie Adobe Lightroom. Sporo 

miejsca poświęca kwestii publikowania własnych prac, przygotowania profesjonalnego portfolio i budowania 

swojej pozycji jako twórcy pięknych zdjęć.  

 

 

97. Fundusz alimentacyjny : procedura postępowania, wzory dokumentów, 

praktyczny komentarz / Magdalena Ługiewicz.- Stan prawny sierpień 2017 r.- Gdańsk 

: ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fundusz alimentacyjny , Polska , Poradnik , Wzory 

dokumentów 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2018-09 

 

 

Alimenty w polskim systemie prawnym ; Charakterystyka świadczenia z funduszu alimentacyjnego ; Kryterium 

dochodowe ; Postępowanie o ustalenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego ; Odwołanie. Zmiana decyzji 
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ostatecznej ; Świadczenia nienależnie pobrane. Marnotrawienie świadczeń ; Działania wobec dłużnika 

alimentacyjnego ; Zwrot należności przez dłużnika alimentacyjnego. 

 

 

98. Ganbare! : warsztaty umierania / Katarzyna Boni.- Wydanie 2.- Warszawa : Agora, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa jądrowa w Fukushimie (2011) , Śmierć , Trzęsienie 

ziemi , Tsunami , Japonia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kiedy w Japonii chcesz kogoś zmotywować do działania, wołasz Ganbare! - "Daj  z siebie wszystko! Trzymaj się! 

Dasz radę!". Od 2011 roku to okrzyk, który na zniszczonej północy Japonii słychać wszędzie. Niektórzy mówią, 

że mają już dosyć. "Ganbare!" to opowieść o kraju, gdzie zagrożenie katastrofą stało się normą, a normalne życie 

jest podszyte widmem śmierci. I o ludziach, którzy pięć lat po trzęsieniu ziemi, tsunami i wybuchu w elektrowni 

jądrowej próbują poradzić sobie w nowej rzeczywistości. Niektórzy z nich nauczyli się nurkować i wciąż szukają 

szczątków bliskich na dnie morza. Inni, ignorując zagrożenie, usiłują żyć w napromieniowanym świecie, jakby nic 

się nie stało. Jeszcze inni rozmawiają z duchami. Albo zapisują się na warsztaty umierania.  

 

 

99. Gantry : tworzenie szablonów dla Joomla! / Sławomir Pieszczek.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Framework (platforma programistyczna) , Gantry 

(framework) , Joomla! , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Joomla! jest dziś jednym z najpopularniejszych na świecie systemów zarządzania treścią. Napędza ogromną liczbę 

rozmaitych serwisów WWW, począwszy od prostych stron osobistych, a skończywszy na rozbudowanych 

aplikacjach korporacyjnych. System zawdzięcza to prostocie konfiguracji i używania, lecz również przeogromnym 

możliwościom dostosowania wyglądu serwisów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Takie efekty można 

osiągnąć dzięki zastosowaniu szablonów. Co jednak możesz zrobić, gdy nie dysponujesz wiedzą na temat 

tworzenia szablonów? To proste - wystarczy sięgnąć po naszą książkę, która praktycznie i w przystępny sposób 

pokaże Ci, jak krok po kroku budować własne szablony za pomocą frameworków Gantry 4 i Gantry 5. Dowiesz 

się z niej, jak definiować ustawienia szablonów i projektować ich układy, jak zmieniać istniejące szablony                       

i kreować zupełnie nowe, a także jak zarządzać wieloma szablonami w ramach jednej witryny i korzystać                      

z różnych stylów. A wszystko to podane jest prostym językiem, bez nadmiaru teorii czy konieczności kończenia 

studiów informatycznych. 
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100. Głodni czasu : efektywne 168 godzin w 7 dni lub tydzień / Laura Vanderkam ; 

[tłumaczenie Joanna Sugiero].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas , Samorealizacja , Styl życia , Work-life balance (WLB) 

, Zarządzanie czasem , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-09 

 

 

Tydzień dla każdego z nas trwa tyle samo - 168 godzin. To najczęściej zbyt mało, aby sprostać wszystkim 

obowiązkom w pracy, zadbać o dom, wyspać się, a przy tym regularnie trenować, czytać, chodzić do teatru, 

przebywać z bliskimi. Szybko popadamy we frustrację i nie umiemy być szczęśliwi. Dochodzimy do wniosku, że 

wciąż mamy za mało czasu i za dużo obowiązków. Nawet jeśli postanowimy coś zmienić w swoim życiu, szybko 

się okazuje, że nie sposób w napiętym harmonogramie znaleźć na to miejsce. Jeśli masz wrażenie, że dni biegną 

jak szalone, że za dużo pracujesz, za mało śpisz i nie masz szansy poświęcić się swoim pasjom, to musisz 

koniecznie znaleźć parę godzin na przeczytanie tej książki! Dzięki niej zdiagnozujesz, co kradnie Twój cenny 

czas, nauczysz się ustalać priorytety i w mądry sposób planować codzienne obowiązki. Prędko się przekonasz, że 

dzięki przestrzeganiu kilku zasad każdą godzinę można wykorzystać w mądry sposób - nawet krótkie pięć minut 

da Ci solidną dawkę satysfakcji! Poza szeregiem przydatnych wskazówek w tekście znalazły się rzeczywiste 

przykłady z życia, dzięki którym ta lektura staje się prawdziwą inspiracją do zmian! W tej książce znajdziesz:  

Prowadzenie dziennika kontroli czasu, Kluczowe elementy zarządzania czasem, Ścieżki wyboru właściwej pracy 

zawodowej, Sposoby na sprostanie domowym obowiązkom, Porady na temat ustalania priorytetów i dobrego 

wykorzystywania czasu.  

 

 

101. Gmina Miejsce Piastowe : przewodnik / Sylwia Tulik ; [redakcja Jerzy J. Fąfara].- 

Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gmina Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) , 

Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Miejsce Piastowe (okręg) 

Regionalia:  Miejsce Piastowe (okolice) - biografie , Miejsce Piastowe (okolice) - 

przewodnik 

Nowości:  2018-09 

 

Wiadomości ogólne: Klimat, Historia, Współczesne życie gminy ; Zwiedzanie gminy ; Znani i zasłużeni związani 

z gminą Miejsce Piastowe ; Co można zobaczyć w okolicy? 

 

 

102. Grecja po mojemu : przewodnik dla grekomaniaków / Marcin Pietrzyk.- Wydanie 

2.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecja , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(495)  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Marcin Pietrzyk mieszka w Grecji od ponad 20 lat i jest dumnym absolwentem państwowej Szkoły Przewodników 
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w Salonikach. Zaraża pasją do Hellady, którą uznaje za drugą ojczyznę. Na co dzień pracuje dla Grecos Holiday. 

W sezonie przejeżdżam kontynentalną część Grecji wzdłuż i wszerz kilkanaście razy, objeżdżam dziesiątki wysp 

dookoła. W Meteorach oprowadzałem turystów ponad 500 razy. Wypraw na Peloponez, spacerów po starówce                

w mieście Rodos albo Narodowym Muzeum w Atenach nie zliczy, Czy panu się nie nudzi opowiadać znowu                 

o Akropolu, Delfach czy Olimpie? - pytają turyści. Nigdy! Każdy inaczej okazuje zdumienie czy podziw. Ten kraj 

wciąga prostym, powolnym stylem życia, krajobrazami, błękitem, światłem słońca, aromatami i smakami. Nie ma 

lepszego zakątka do naładowania baterii pozytywną energią. - Marcin Pietrzyk 

 

 

103. Grzeczne dziewczynki nie dostają tego, czego chcą / Lois P. Frankel, Carol 

Frohlinger ; [tłumaczenie Olga Kwiecień].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Psychologia , Relacje międzyludzkie , 

Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

Kobiety, by odnieść sukces, muszą nie tylko wspiąć się po szczeblach kariery. Muszą także pokonać czyhające 

tam na nie pułapki - stereotypy, przekonania, wyuczone zachowania. Dlatego pierwszym krokiem, który powinnaś 

uczynić (i to już!), jest porzucenie raz na zawsze Klubu Grzecznych Dziewczynek, od lat podcinającego Ci 

skrzydła! Do roboty, dziewczyno! Trzaśnij drzwiami do Klubu Grzecznych Dziewczynek! Odczaruj swoje 

dzieciństwo i ciesz się świadomą dorosłością. Polub asertywne mówienie NIE i TAK. Oswój rodzinę                                  

z wykonywaniem obowiązków (i to w taki sposób, byś nie czuła się zrzędą). Poczuj się równym partnerem 

kolegów z pracy. Negocjuj ceny i wyrażaj swoje opinie na temat produktów. Kwestionuj zdanie rzekomych 

autorytetów.  

 

 

104. Haker umysłów / Andrzej Batko.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hipnoza , Manipulacja (psychologia) , Perswazja , 

Programowanie neurolingwistyczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2018-09 

 

 

I. Jak zostać hakerem ludzkich umysłów? ; II. Na czym polegają sprzedaż, marketing i prezentacja perswazyjna ; 

III. Jak napisać ogłoszenie dla ludzkiego umysłu. I po co? ; IV. Jak przyciągnąć, pochwycić i zatrzymać uwagę 

słuchacza lub czytelnika? ; V. Pobudź jego wyobraźnię tak, aby myśli pobiegły z góry wybranym przez Ciebie 

torem ; VI. Kotwice, czyli "nasza piosenka" ; VII. Nakarm umysł świadomy tak, aby mógł zaakceptować 

nieświadome pragnienie ; VIII. Wzmocnij atrakcyjność swojej oferty i przypomnij, co klient dostaje za swoje 

pieniądze ; IX. Narzędziownia ; X. Czytanie tej książki niczego nie zmieni w Twoim życiu... ; XI. Trening 

umiejętności perswazyjnych ; XII. Trening mentalny, czyli jak kontrolować swoje emocje i reakcje. 

 

 

 

 

 



94 
 

105. Histologia / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk.- Wydanie 6 uaktualnione i 

rozszerzone, 5 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Histologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Techniki używane w histologii, 2. Skład tkanek i ich ogólne cechy, 3. Komórka, 4. Wzrost, różnicowanie, 

starzenie się i naturalna śmierć komórek, 5. Tkanki, narządy i układy, 6. Tkanka nabłonkowa, 7. Tkanka łączna 

właściwa, 8. Tkanka tłuszczowa, 9. Tkanka chrzęstna, 10. Tkanka kostna, 11. Krew, 12. Szpik kostny i odnowa 

komórek krwi, 13. Tkanka mięśniowa, 14. Tkanka nerwowa, 15. Układ krążenia krwi, 16. Układ limfatyczny, 17. 

Układ nerwowy, 18. Układ widzenia i układ słuchu/równowagi, 19. Gruczoły wewnątrzwydzielnicze, 20. Układ 

oddechowy, 21. Układ pokarmowy, 22. Układ moczowy, 23. Skóra, 24. Układ płciowy męski, 25. Układ płciowy 

żeński. 

 

 

106. Histologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / redakcja 

Maciej Zabel ; [autorzy Sylwia Borska i inni].- Dodruk 2016.- Wrocław : Edra 

Urban & Partner, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Histologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Cytologia ; Tkanka nabłonkowa ; Tkanka łączna ; Krew i rozwój komórek krwi ; Tkanka mięśniowa ; Tkanka 

nerwowa ; Układ krwionośny ; Układ immunologiczny ; Skóra ; Układ dokrewny ; Układ oddechowy ; Układ 

pokarmowy ; Układ moczowy ; Układ rozrodczy męski ; Układ rozrodczy żeński ; Układ nerwowy ; Narządy 

zmysłów - oko i ucho. 

 

 

107. Historia projektowania graficznego / Zdeno Kolesár, Jacek Mrowczyk ; 

przekład tekstu słowackiego Joanna Goszczyńska.- Kraków : Wydawnictwo 

Karakter, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drukarstwo , Grafika użytkowa , Typografia , 

Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-76 

Nowości:  2018-09 

 

 

Historia przez pryzmat współczesności ; 1. Prehistoria ; 2. Geneza pisma głoskowego ; 3. Spuścizna klasycznego 

antyku ; 4. Fundamenty średniowieczne ; 5. Wynalezienie druku ; 6. Czasy nowożytne ; 7. Czasy rewolucji 

przemysłowej ; 8. Złoty wiek litografii ; 9. Secesja ; 10. Początki modernizmu ; 11. Awangarda a projektowanie ; 

12. Modernizm międzywojenny ; 13. Art déco ; 14. Projektowanie w czasach wojny ; 15. Projektowanie 

informacji ; 16. Modernizm powojenny ; 17. Alternatywy dla powojennego modernizmu ; 18. Postmodernizm           

i jego fuzja z modernizmem ; 19. Na przełomie wieków ; 20. Nowe zadania na przyszłość. 
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108. Imbir, kurkuma, cynamon - aromatyczne przyprawy / Giuseppe Maffeis ; 

[tłumaczenie Sonia Gluźniewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy 

Mostowski, copyright 2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, w kuchni, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cynamon , Imbir , Kosmetyka , Ostryż długi , Wpływ na 

zdrowie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                    

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich  

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. IMBIR, KURKUMA, CYNAMON - Jakie właściwości ma 

świeży imbir? Dlaczego warto pić napar z cynamonu? Dlaczego kurkuma nazywana jest hinduskim szafranem?             

Z jakimi potrawami nie powinno się łączyć imbiru? Jak przygotować odmładzającą maseczkę z kurkumy? Czym 

różni się cynamon wonny od cejlońskiego?  

 

 

109. Indie : sztuka władzy / Krzysztof Mroziewicz ; z wprowadzeniem Wiktora 

Osiatyńskiego.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kautalya , Kautalya. Arthaśastra , Dyplomacja , Państwo , 

Polityka zagraniczna , Władza , Wojna , Indie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

O "Sztuce władzy" (Wiktor Osiatyński) ; Filozofia praktyczna a socjologia antyczna ; Magia, iluzja, ciemne siły              

i służby specjalne ; 1909 ; Gospodarka według Kautilji ; Praca ; Ochrona słabych ; Prześladowania ; Porządek ; 

Ochrona zwierząt ; Państwo idealne ; Moneta ; Sposoby postepowania w razie konfliktu ; Konstytucyjne elementy 

państwa ; Król ; Radcy i ministrowie ; Kontrwywiad ; Służba królowi ; Najwyższy szczebel ; Ochrona 

konsumenta ; Maszyneria administracyjna ; Organizacja wolnego czasu ; Kontrola ruchu ludności ; Prawo                     

i sprawiedliwość ; Małżeństwo ; Prawo spadkowe ; Pinda ; Pożyczki, depozyty, hipoteki ; Prawa własności ; 

Kontrakty ; Nie było niewolników ; Partnerstwo w interesach, udział w rytuałach ; Śledztwo ; Dyfamacja ; 

Operacje tajne ; Wiedza tajemna ; Polityka zagraniczna ; Wysłannik ; Traktaty ; Kampania ; Konfederacje                    

i oligarchie ; Król słaby ; Obrona ; Bitwy ; Przegląd wojsk ; Szeregi i formacje bitewne. W "Sztuce władzy" 

Krzysztof Mroziewicz przybliża polskim czytelnikom jedno z najważniejszych dzieł w literaturze Indii, Arhaśastrę 

mędrca Kautilji z IV wieku przed naszą erą. Państwo i władzę opisane przez Kautilję można określić jako 

„totalitaryzm z ludzką twarzą”. Biurokratyczne państwo wkracza tu w każdą, nawet najbardziej osobistą sferę 

ludzkiego życia, opierając się na powszechnym szpiegowaniu, agentach i intrygach. Kautilja ma ambicję, by być 

dobrym, zapewnić ochronę słabym, a nawet rekompensować obywatelom szkody wyrządzone przez osoby 

prywatne. W praktyce jednak tworzy państwo wszechobecnej kontroli, okrutnych kar oraz tortur. Lektura książki 

Krzysztofa Mroziewicza stawia przed czytelnikami pytanie, czy w ogóle może istnieć władza absolutna, która nie 

zdegeneruje się i nie zamieni w tyranię wszechobecnej kontroli. Mnie jednak najbardziej poruszyło prawo,                   

w którym czuję ogromny ładunek poezji: „Wolność to ulga, którą przynosi gaszenie pragnienia”. Wiktor 

Osiatyński 
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110. Ingmar Bergman : miłość, seks i zdrada / Thomas Sjöberg ; ze szwedzkiego 

przełożył Wojciech Łygaś.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bergman, Ingmar (1918-2007) , Film szwedzki , Reżyserzy 

szwedzcy , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Bergman I. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

70 filmów, 100 sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. 3 Oscary, 2 Złote Globy, 1 Złota Palma, 1 Cezar,                  

1 Złoty Niedźwiedź. 5 żon, 9 dzieci. I szereg kochanek, m.in. Liv Ullmann, Bibi Andersson i Harriet Andersson... 

Syn pastora, przez całe życie dręczony lękami i obsesjami, w pewnym okresie życia zafascynowany faszyzmem. 

Jego filmy w powszechnej opinii uważne są za "ciężkie", choć on sam lubił myśleć o sobie jako o człowieku                 

z poczuciem humoru. Trudno uwierzyć, że w jednym życiu mogło się tyle zmieścić...  

 

 

111. Inne umysły : ośmiornice i prapoczątki świadomości / Peter Godfrey-Smith ; 

tłumaczenie Mikołaj Adamiec-Siemiątkowski.- Kraków : Copernicus Center Press, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucja , Ośmiornice , Głowonogi , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-592/599  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Mimo że ssaki i ptaki są powszechnie uważane za najmądrzejsze stworzenia na Ziemi, najnowsze badania 

dowodzą, że wyższa inteligencja pojawiła się na bardzo odległej gałęzi drzewa życia. Mowa o głowonogach,                   

a przede wszystkim ośmiornicach, jednych z najbardziej zadziwiających zwierząt zamieszkujących oceany. Są 

inteligentne, ciekawskie, mają zdolność uczenia się, odróżniania kształtów i rozpoznawania ludzi. Potrafią 

odkręcić słoik, pluć w żarówkę, by zgasić światło, znaleźć wyjście z labiryntu i brawurowo uciec z niewoli.                   

W zdolności do kamuflażu nie mają sobie równych; w ciągu niespełna sekundy mogą upodobnić się do koralowca, 

kępki wodorostów czy piaszczystego morskiego dna. Jak to możliwe, że stworzenia obdarzone takimi 

zdolnościami wyewoluowały w linii tak radykalnie różnej od naszej? Peter Godfrey-Smith zabiera nas w podróż 

przez oceany - zarówno te współczesne, jak i archaiczne - w poszukiwaniu prapoczątków świadomości. Opierając 

się na najnowszych badaniach naukowych oraz własnych podwodnych obserwacjach, odkrywa tajemniczy                    

i fascynujący świat innych umysłów, pozwalając zrozumieć naturę naszych własnych.  

 

 

112. Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz.- Wydanie 8. zmienione - 1 dodruk 

(PWN).- Warszawa : Wydawnictwo WNT - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Instalacje elektryczne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.3 

Nowości:  2018-09 
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1. KLASYFIKACJA INSTALACJI, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKA ORAZ NIEKTÓRE 

WYMAGANIA OGÓLNE; 2. ZASADY OBLICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH; 3. WARUNKI 

TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ INSTALACJE ELEKTYRYCZNE; 4. ŁĄCZNIKI 

ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA; 5. PRZEWODY I KABLE ELEKTROENER-

GETYCZNE; 6. ODBIORNIKI ELEKTRYCZNE; 7. ZABEZPIECZENIA I STEROWANIE ODBIORNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH; 8. ZASILANIE ODBIORCÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH; 9. 

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA; 10. 

NIEKTÓRE INNE ZAGROŻENIA POCHODZĄCE OD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I SPOSOBY 

OCHRONY; 11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA; 12. 

STAN TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH O PRZEZNACZENIU 

NIEPRZEMYSŁOWYM; 13. NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE; 14. WYBRANE ZAGADNIE-

NIA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 

 

 

113. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / Brunon Lejdy.- Wydanie 4. 

zmienione - 1 dodruk(PWN).- Warszawa : Wydawnictwo WNT - Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Instalacje elektryczne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-69 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 1. Wyjaśnienia ogólne ; 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364) ; 3. Definicje pojęć z zakresu 

instalacji elektrycznych ; 4. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia ; 5. Zakresy napięciowe instalacji 

elektrycznych ; 6. Oznaczenia przewodów elektrycznych barwami ; 7. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych                    

i elektronicznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej ; 8. Klasyfikacja i kodyfikacja wpływów zewnętrznych 

; 9. Ochrona urządzeń przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska ; 10. Dobór urządzeń elektrycznych ; 11. 

Człowiek w obwodzie prądu elektrycznego ; 12. Ochrona przeciwporażeniowa ; 13. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego urządzeń elektrycznych ; 14. Zabezpieczenie przewodów przed skutkami prądu 

przetężeniowego ; 15. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego 

napięcia ; 16. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi ; 17. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi w instalacjach elektrycznych ; 18. Dobór i montaż oprzewodowania ; 19. Dobór i montaż 

aparatury łączeniowej i sterowniczej ; 20. Układy uziemiające ; 21. Przewody ochrony przeciwporażeniowej ; 22. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji ; 23. Sprawdzanie odbiorcze ; 24. Obliczanie prądów 

zwarciowych w instalacjach elektrycznych ; Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, Europejski Komitet 

Normalizacyjny Elektrotechniki. 

 

 

114. Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją : z uwzględnieniem stanowiska 

Komitetu Standardów Rachunkowości / Danuta Małkowska.- Wydanie 7. 

uaktualnione, stan prawny 20 lipca 2016 r.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwentaryzacja , Polska , Instrukcja , Tablice i wzory 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 
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Zadania, przedmiot, metody i formy inwentaryzacji ; Etapy prac inwentaryzacyjnych ; Organizacja i obowiązki 

osób odpowiedzialnych za inwentaryzację ; Spis z natury ; Rozliczenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ; 

Potwierdzenie sald ; Weryfikacja. 

 

 

115. Instrukcja obsługi kobiety / Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samopoznanie , Szczęście , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Od niepamiętnych czasów, kobiety uznawane są za "bardziej skomplikowaną" połowę ludzkości. Niektórzy 

twierdzą, że kobiety często same nie rozumieją siebie, jak więc sztukę ich zrozumienia mają posiąść mężczyźni? 

Katarzyna Miller i Suzan Giżyńska postanowiły temu zaradzić. Z książki "Instrukcja obsługi kobiety" nie tylko 

mężczyźni dowiedzą się więcej o kobietach. Same kobiety będą mogły poznać lepiej siebie.  

 

 

116. Insulinooporność : zdrowa dieta i zdrowe życie / Dominika Musiałowska.- 

Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Insulinooporność , Zdrowe żywienie , Zdrowy styl życia , 

Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Tyjesz "z powietrza"? Nie możesz schudnąć mimo diety i aktywności fizycznej? Czujesz zmęczenie, brak siły                 

i spadek koncentracji? Od dawna bezskutecznie starasz się zajść w ciążę? Częstą przyczyną tych problemów jest 

insulinooporność. Choroba ta towarzyszy również innym chorobom i zaburzeniom, m.in. cukrzycy, chorobom 

tarczycy, nadciśnieniu czy zespołowi policystycznych jajników. Ta książka pomoże ci zrozumieć, czym jest 

insulinooporność, jak ją leczyć i jaki styl życia prowadzić, by móc znowu normalnie funkcjonować! Poznasz 

tajniki diety i treningów oraz otrzymasz praktyczne wskazówki, jak radzić sobie w codziennych sprawach, takich 

jak wyjazdy służbowe czy uroczystości rodzinne. Dowiesz się też, jak zadbać o zdrowie swojego dziecka, żeby 

uniknąć rozwoju insulinooporności i otyłości w młodym wieku. "Insulinooporność. Zdrowa dieta i zdrowe życie" 

to pierwszy taki poradnik w Polsce, który pomoże ci cieszyć się zdrowiem i pełnią życia!  

 

 

117. Interpretacja EKG : kurs podstawowy / redakcja naukowa Małgorzata 

Kurpesa, Bartosz Szafran ; [autorzy Rafał Baranowski, Katarzyna Bieganowska, 

Elżbieta Katarzyna Biernacka, Iwona Cygankiewicz, Marek Jastrzębski, Michał 

Kałowski, Agnieszka Katarzyńska-Szymańska, Dariusz Kozłowski, Piotr Kukla, 

Małgorzata Kurpesa, Maria Miszczak-Knecht, Przemysław Mitkowski, Stanisław 

Morawski, Romuald Ochotny, Paweł Ptaszyński, Bartosz Szafran, Krzysztof 

Szydło, Beata Średniawa, Jerzy Krzysztof Wranicz].- Wydanie 1, 1 dodruk.- 

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 
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Hasła przedmiotowe:  Elektrokardiografia (EKG) , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

1. Zjawiska elektryczne zachodzące w sercu, 2. Zasady wykonywania elektrokardiogramu, 3. Podstawy oceny 

prawidłowego zapisu EKG, 4. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, częstoskurcze nadkomorowe, migotanie                

i trzepotanie przedsionków, 5. Komorowe zaburzenia rytmu, 6. Zaburzenia przewodzenia, 7. Zespoły preekscy-

tacji, 8. Niedokrwienie i zawał mięśnia sercowego, 9. Przerost mięśnia sercowego, 10. EKG pacjenta ze 

stymulatorem, stymulatorem resynchronizującym i kardiowerterem-defibrylatorem, 11. Kanałopatie i zaburzenia 

repolaryzacji, 12. Prawidłowy zapis EKG u dzieci ; Quiz EKG. 

 

 

118. Inwentaryzacja od A do Z : z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów 

Rachunkowości / Danuta Małkowska.- Wydanie 6. uaktualnione, stan prawny: 

styczeń 2017.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwentaryzacja , Polska , Podręcznik , Tablice i wzory 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji ; Inwentaryzacja drogą spisu z natury ; rozliczenie różnic 

inwentaryzacyjnych ; Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald ; Inwentaryzacja w drodze weryfikacji ; 

Rozliczenie inwentaryzacji a wycena bilansowa aktywów ; Inwentaryzacja u podatników prowadzących księgi 

przychodów i rozchodów. 

 

 

119. Iran : skarby Persji / [Michał Lubas].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2018. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Iran , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 30 map i planów ; 67 ramek z ciekawostkami ; 8 tras zwiedzania kraju.  
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120. Ja, Orzeł : z Kedywu do celi śmierci / Witalis Skorupka, Beata Sławińska.- 

Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skorupka, Witalis (1923- ) , Armia Krajowa , Urząd 

Bezpieczeństwa (UB) , Prześladowania polityczne , Więźniowie polityczni , Akcja 

"Burza" , II wojna światowa (1939-1945) , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , 

Powstanie warszawskie (1944) , Żołnierze , Polska , Siedlce (woj. mazowieckie ; okręg) 

, Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad-rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2018-09 

 

Płk Witalis Skorupka (ur. 1923). Gdy wybuchła druga wojna światowa, ma zaledwie 16 lat. Wstępuje do 

konspiracji na Podlasiu. Ma pseudonim "Orzeł". Trafia do elitarnego Kedywu Armii Krajowej. Często zagląda 

śmierci w oczy. Zabija szefa niemieckiej Policji Kryminalnej w Siedlcach. Bierze udział w wyzwoleniu miasta              

w ramach akcji "Burza". Po wkroczeniu Armii Czerwonej zatrzymany przez patrol NKWD ucieka, likwiduje 

dwóch funkcjonariuszy sowieckiej bezpieki. W 1945 roku postrzelony wpada w ręce Urzędu Bezpieczeństwa. 

Dostaje karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. Dziś ma 95 lat. W wywiadzie-rzeka opowiada o tym co 

przeżył, jak walczył i pracował dla Polski. To poruszające świadectwo Polaka, który mimo wielu dramatycznych 

chwil w życiu zachowuje wiarę w Boga, nieugięty patriotyzm, siłę charakteru, niespożytą energię i pogodę ducha.  

 

 

121. Jak badać stan prawny nieruchomości? : praktyczny komentarz, przykłady, 

orzecznictwo / Romana Pietruk, Łukasz Pietruk.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzja administracyjna , Dokumenty , Nieruchomości , 

Prawo własności , Umowa , Użytkowanie wieczyste , Zasiedzenie , Polska , 

Komentarz , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

Na czym polega badanie stanu prawnego nieruchomości? ; Podstawowe rejestry zawierające informacje                        

o nieruchomościach ; Umowa przedwstępna i ostateczna. Forma czynności prawnej ; Skarga pauliańska ; Decyzje 

administracyjne w kontekście stanu prawnego nieruchomości ; Dokumentacja dotycząca stanu prawnego 

nieruchomości ; Podmiotowe prawo własności nieruchomości i konsekwencje dla stanu prawnego nieruchomości ; 

Wspólnoty gruntowe i mienie gromadzkie ; Zasiedzenie ; Ograniczenia w zakresie praw przysługujących do 

nieruchomości ; Niezgodność stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym ; Ograniczenia               

w zakresie obrotu nieruchomościami ; Użytkowanie wieczyste ; Nieruchomości obciążone różnymi prawami ; 

Sprzedaż nieruchomości w trakcie budowy - umowa deweloperska. 

 

 

122. Jak karmić dzieci, by jadły chętnie i zdrowo / Natalia Wiszniewska- Gliwice : 

Helion, copyright 2017. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Potrawy dla dzieci , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

, Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 
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Czego uczy się dziecko w życiu płodowym? ; Karmienie noworodka ; Wprowadzanie pokarmów stałych ; 

Karmienie dziecka po ukończeniu pierwszego roku życia ; Zbuntowany przedszkolak ; Jadłospis ucznia ; Przepisy. 

 

 

123. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber i Elaine 

Mazlish ; przy współpracy Lisy Nyberg oraz Rosalyn AnstineTempleton ; tłumaczyła 

Beata Horosiewicz.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Uczniowie , Uczenie się , 

Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

Jak radzić sobie z uczuciami, które przeszkadzają w nauce ; Siedem sposobów zachęcania dzieci do współpracy ; 

Pułapki stosowania kar - inne możliwości prowadzące do samodyscypliny ; Wspólne rozwiązywanie problemów: 

sześć kroków, które rozbudzają twórczy zapał dzieci i ich zaangażowanie ; Pochwała, która nie wprawia                            

w zakłopotanie; krytyka, która nie rani ; Jak uwolnić dziecko od narzuconej mu roli ; Partnerska relacja rodzice - 

nauczyciel ; "Wyłapywacz snów". 

 

 

124. Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały : poradnik przetrwania dla rodziców 

dzieci w wieku 2-7 lat / Joanna Faber i Julie King ; ilustracje Coco Faber, Tracey 

Faber i Sam Faber Manning ; tłumaczyła Beata Horosiewicz.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko w wieku poniemowlęcym , Dziecko w wieku 

przedszkolnym , Psychologia dziecka , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2018-09 

 

ZESTAW PODSTAWOWYCH NARZĘDZI: Narzędzia służące do radzenia sobie z uczuciami... O co tyle hałasu 

z powodu uczuć? ; Narzędzia zachęcające do współpracy... Co tam uczucia - przecież musi umyć zęby ; Narzędzia 

służące do wyrażania pochwał i uznania... Pochwała pochwale nierówna ; Narzędzia dla dzieci o innej 

wrażliwości... Czy to pomoże mojemu dziecku? ; Podstawowe sprawy... Od tego się nie wykręcisz ; NARZĘDZIA 

W DZIAŁANIU: Walka o jedzenie - bitwy nad talerzem ; Poranne szaleństwo - jak wydostać się z domu ; 

Rywalizacja między rodzeństwem - oddaj to dziecko! ; Zakupy z dziećmi - zadyma w markecie ; Kłamstwa - 

twórcza interpretacja rzeczywistości ; Rodzice też mają uczucia ; Skarżenie i donoszenie ; Sprzątanie - 

najbrzydsze słowo świata ; Zalecenia lekarzy - lekarstwa, zastrzyki, pobieranie krwi i inne horrory ; Nieśmiałe 

dzieci - lęk przed życzliwymi ludźmi ; Mali uciekinierzy - gdy dzieci znikają na parkingach i w miejscach 

publicznych ; Bicie, popychanie, szczypanie, szturchanie, walenie - nawet go nie dotknąłem! ; Sen - Święty Graal ; 

Kiedy rodzice się wkurzają! ; Krótki przegląd - gdy narzędzia nie działają. 

 

125. Jak nie zabić swoich roślin / Nik Southern ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uprawa roślin , Rośliny ozdobne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-635 

Nowości:  2018-09 
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Jesteś seryjnym zabójcą roślin? Ile kwiatów masz na sumieniu? Ile doniczek wyniosłaś na śmietnik? Przyparta do 

muru wstydliwie wyznajesz, że potrafisz ususzyć nawet kaktusa? Czas z tym skończyć! Podaruj swoim kwiatom 

lepsze życie!  W tej książce znajdziesz wiele praktycznych porad dotyczących pielęgnacji roślin doniczkowych               

i tworzenia dekoracji roślinnych oraz wskazówki DIY. Nauczysz się też rozpoznawać popularne gatunki kwiatów. 

Zostań domowym botanikiem, wyhoduj wokół siebie prywatną zieloną przestrzeń i zmień swoje mieszkanie                   

w tajemniczy ogród. Niech zielona moc będzie z tobą!  

 

 

126. Jak pokonać osteoporozę i mieć mocne kości przez całe życie / Ana María 

Lajusticia Bergasa ; tłumaczyła Edyta Panek.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2017. 

(Biblioteka Zdrowego Seniora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osteoporoza , Leczenie , Profilaktyka zdrowotna , Zdrowe 

żywienie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

Kości ; Wapń ; Fosfor ; Witamina D, parathormon i kalcytonina ; Proteiny i kolagen ; ATP i GTP: cząsteczki 

odpowiedzialne za przenoszenie energii w organizmie ; Magnez ; Witamina C ; Znaczenie wapnia, fosforu, 

witaminy D, protein, magnezu i witaminy C w diecie ; Menopauza ; Utrata wapnia a miażdżyca: zwapnienie 

naczyń krwionośnych i zastawek serca ; Utrata wapnia a choroba zwyrodnieniowa stawów ; Utrata wapnia                     

a uszkodzenie ścięgien, naczyń krwionośnych i dziąseł ; Utrata wapnia a kamienie nerkowe ; Kortykosteroidy                 

a utrata wapnia. 

 

 

127. Jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem / Dale Carnegie ; 

[tłumaczenie Joanna Sugiero].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Radzenie sobie ze stresem , 

Samopoznanie , Stres , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

Każdy niekiedy się martwi. Problem zaczyna się wtedy, gdy zmartwienia utrzymują się dłużej. Wówczas mogą 

przyczynić się do licznych schorzeń. Co więcej, umysł skupiający się na zmartwieniach jest zdezorientowany             

i podzielony, a przy tym niezdolny do efektywnej pracy. To wszystko sprawia, że pokonanie negatywnych myśli 

jest nie tylko kwestią szczęścia, dobrego nastroju i sukcesu w pracy. To również warunek pozostawania w zdrowiu 

i utrzymania dobrych relacji z innymi ludźmi. Dzięki tej książce: Dowiesz się, dlaczego zamartwianie się jest 

groźne i jak nad nim zapanować, Nauczysz się właściwego podejścia do stresu związanego z pracą, Poznasz 

sposoby, jak pokonać strach i zmienić nastawienie na pozytywne, Dowiesz się, jak radzić sobie z presją czasu                  

i stawiać czoła zmianom, Staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.  
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128. Jak rozpoznać dziecko krzywdzone? : poradnik dla osób pracujących z dziećmi i 

młodzieżą / autorzy: Beata Ciejka, Danuta Głowaty, Anna Grajcarek, Bogusława 

Liszka-Kisielewska, Agnieszka Majewska-Siwek, Alina Margolis, Zbigniew Nęcki, 

Maria Rybakowa, Jerzy Rzymek, Iwona Anna Wiśniewska, Jolanta Zmarzlik ; pod red. 

Anny Grajcarek.- Kraków : Wydawnictwo Fundacji ad vocem im. prof. Marka 

Hieronima Sycha, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko maltretowane , Przemoc w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2018-09 

 

O dramacie dzieci krzywdzonych ; Zespół dziecka krzywdzonego ; Portret dziecka krzywdzonego ; Portret 

psychologiczny dziecka krzywdzonego ; Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie ; Psychologiczny portret 

sprawcy przemocy w rodzinie ; Dziecko krzywdzone - przemoc wobec dzieci. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? 

; Prawna ochrona dziecka ; Procedura "Niebieskiej Karty" ; Rozmowa z dzieckiem - kontakt indywidualny. 

Znaczenie informacyjne i terapeutyczne rozmowy ; Praca z dzieckiem będącym w stresie na różnych etapach 

rozwoju psychofizycznego ; Mediacja rodzinna. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców ; Zachowania prospołeczne 

- jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom? ; CZĘŚĆ PRAWNA. 

 

 

129. Jak rozszyfrować każdego / David J. Lieberman ; przełożyła Magdalena 

Hermanowska.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja niewerbalna , Osobowość , Poczucie własnej 

wartości , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.925 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

To nie jest kolejna książka na temat mowy ciała. To zbiór konkretnych, praktycznych technik psychologicznych, 

które można wykorzystać w każdej życiowej sytuacji, żeby dowiedzieć się, co ktoś naprawdę myśli. Doktor D.J. 

Lieberman, bazując na badaniach psychologicznych, opracował zestaw uniwersalnych metod, dzięki którym                

w krótkim czasie zdołasz się przekonać, czy ktoś: - coś przed tobą ukrywa; - naprawdę jest pewny swego czy tylko 

udaje; - mówi prawdę; - jest tobą zainteresowany czy tracisz czas. Dowiedz się, jak umiejętnie zadawać pytania, 

wykorzystywać proste skojarzenia, określać profil emocjonalny i na jakie sygnały zwracać uwagę w kontaktach, 

aby nigdy więcej nie dać się zwieść pozorom w pracy i w relacjach osobistych.  

 

 

130. Java 9 : przewodnik doświadczonego programisty / Cay S. Horstmann ; 

[tłumaczenie Andrzej Stefański].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Java (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Ta książka jest kompletnym i zwięzłym kompendium praktycznego wykorzystania Javy. Została pomyślana w taki 

sposób, aby nauka języka i bibliotek odbywała się możliwie szybko. Omówiono tu bardzo dużo materiału, ale jego 
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uporządkowanie i sposób prezentacji ułatwiają szybki dostęp do danego zagadnienia i łatwe zrozumienie treści. 

Dzięki temu płynnie nauczysz się wszystkich nowości, od systemu modułów Project Jigsaw po wyrażenia lambda 

czy strumienie. Opanujesz tajniki programowania współbieżnego dzięki potężnym mechanizmom dostępnym                  

w bibliotekach. Docenisz tę książkę, jeśli profesjonalnie piszesz aplikacje w Javie, zwłaszcza jeżeli chcesz 

tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera lub w systemie Android. [Helion, 2018] 1. Podstawowe 

struktury programistyczne ; 2. Programowanie obiektowe ; 3. Interfejsy i wyrażenia lambda ; 4. Dziedziczenie                 

i mechanizm refleksji ; 5. Wyjątki, asercje i logi ; 6. Programowanie uogólnione ; 7. Kolekcje ; 8. Strumienie ;               

9. Przetwarzanie danych wejściowych i wyjściowych ; 10. Programowanie współbieżne ; 11. Adnotacje ; 12. API 

daty i czasu ; 13. Internacjonalizacja ; 14. Kompilacja i skryptowanie ; 15. System modułów na platformie Java. 

 

 

131. Java : efektywne programowanie : poznaj specyfikę języka Java i zostań 

mistrzem programowania / Joshua Bloch ; [tłumaczenie Paweł Gonera].- Wydanie 2.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Java (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Język Java jest językiem obiektowym z dziedziczeniem jednobazowym. Wewnątrz każdej metody korzysta on ze 

zorientowanego na instrukcje stylu kodowania. Aby dobrze poznać jakikolwiek język, należy nauczyć się 

posługiwać jego regułami, zasadami i składnią - podobnie jest z językiem programowania. Jeśli chcesz zyskać 

możliwość efektywnego programowania w języku Java, powinieneś poznać struktury danych, operacje                            

i udogodnienia, oferowane przez biblioteki standardowe, a także często stosowane i efektywne sposoby tworzenia 

kodu. Całą potrzebną Ci wiedzę znajdziesz właśnie w tym podręczniku. W książce "Java. Efektywne 

programowanie" w sposób zrozumiały i klarowny przedstawiono zasady opisujące mechanizmy używane                     

w najlepszych technikach programowania. Ten podręcznik podpowie Ci, jak najbardziej racjonalnie korzystać                 

z języka Java oraz jego podstawowych bibliotek. Dowiesz się, jak stosować wyjątki przechwytywalne i wyjątki 

czasu wykonania, poznasz także zalety stosowania statycznych klas składowych. Opanujesz metody sprawdzania 

poprawności parametrów i projektowania sygnatur oraz wszelkie instrukcje, które pozwolą Ci na wydajne                      

i profesjonalne programowanie.  

 

 

132. Java : techniki zaawansowane / Cay S. Horstmann ; [tłumaczenie Piotr Rajca].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Java (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Biblioteka strumieni Java SE 8 ; 2. Wejście i wyjście ; 3. Język XML ; 4. Programowanie aplikacji sieciowych ; 

5. Programowanie baz danych: JDBC ; 6. API dat i czasu ; 7. Internacjonalizacja ; 8. Skrypty, kompilacja                       

i adnotacje ; 9. Bezpieczeństwo ; 10. Zaawansowane możliwości pakietu Swing ; 11. Zaawansowane możliwości 

biblioteki AWT ; 12. Metody macierzyste. 
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133. Jelita wiedzą lepiej : jak zrewolucjonizować sposób odżywiania i zmienić od 

wewnątrz swoje ciało / Michael Mosley ; tłumaczenie Aleksandra Żak ; [konsultacja 

merytoryczna Paweł Grzesiowski].- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jelita , Mikrobiom człowieka , Zdrowe żywienie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

Odpowiedni zestaw bakterii w przewodzie pokarmowym jest niezbędny do zachowania zdrowia. Tymczasem 

niewłaściwa dieta i nadużywanie antybiotyków niszczą naszą wewnętrzną florę bakteryjną, doprowadzając do 

współczesnych plag – alergii, nietolerancji pokarmowych i otyłości. Podczas podróży przez jelito (dosłownie!)               

z doktorem Michaelem Mosleyem dowiesz się: • jak diety oddziałują na bakterie jelitowe, wagę i poziom cukru 

we krwi, • dlaczego ludzie różnie reagują na te same pokarmy, • w jaki sposób jelita wpływają na osobowość                 

i nastrój człowieka, • jak dobrać właściwe pre- i probiotyki, • co jeść, by uniknąć otyłości. W książce znajdziesz 

także dwufazowy program odnowy mikroflory jelitowej oraz przepisy na dania wspierające przyjazne bakterie. 

Zadbaj o nie, by cieszyć się dobrym zdrowiem i... jeszcze lepszym samopoczuciem!  

 

 

134. Jesteś kozak! : uwierz w siebie i zacznij żyć pełnią życia / Jen Sincero ; 

[tłumaczenie Olga Kwiecień].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Zastanów się, czego chcesz od życia... A potem weź sprawy we własne ręce! Co czujesz, kiedy oglądasz                    

w telewizji reportaż ze zdobycia K2 albo igrzyska olimpijskie? A kiedy słuchasz kogoś, kto z pasją opowiada             

o swoim zrealizowanym marzeniu? Czy nie towarzyszy Ci wówczas myśl, że każdego dnia bezpowrotnie tracisz 

kawałek swojego życia, podczas gdy możesz sięgnąć po znacznie więcej? A przecież to możliwe! Możesz stać się 

najlepszą wersją siebie, przestać wreszcie myśleć o sobie w kategoriach nieudacznika i zdobyć to, na czym 

najbardziej Ci zależy. Musisz tylko podjąć w końcu DECYZJĘ oraz wysiłek, który pozwoli Ci wcielić w życie 

Twoje postanowienia. Poradnik Jen Sincero, który jest przykładem działania tej strategii, pomoże Ci na początku 

drogi. Ten zabawny, inspirujący i całkowicie nieformalny przewodnik podpowie Ci, jak uwolnić Twoją energię, 

obudzić się z Wielkiej Drzemki i zacząć słuchać wewnętrznego głosu. Zobaczysz, jak zacząć świadomie używać 

własnego umysłu i ciała, pielęgnować w sobie poczucie miłości własnej i przestać się wstydzić. Odkryjesz, że 

wprawdzie nie jesteś ideałem, ale to nie jest powód do rozpaczy, pieniądze nie śmierdzą, a każdy lęk można 

pokonać. Wejdź na drogę poszukiwaczy szczęścia, a znajdziesz je za pierwszym zakrętem!  

 

135. Jesteś wędrówką / Paulina Młynarska.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młynarska, Paulina (1970- ) , Podróże , Kobieta , 

Samorealizacja , Podróżnicy , Poradnik , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 
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Boisz się zmian? Na myśl o samotnej podróży na drugi koniec świata dostajesz ataku paniki? W nowym miejscu 

czujesz się zagubiona? To najlepszy moment, żeby śmiało pójść własną drogą. Lepszego nie będzie! W kilkunastu 

historiach Paulina Młynarska opowiada o tym, jak sprzedała dom w Kościelisku, gromadzone przez lata graty                

i zaczęła podróżować po świecie. Przejechała tysiące kilometrów, by zrobić porządki we własnym wnętrzu i stać 

się niezależną emocjonalnie. "Jesteś wędrówką" to opowieść o podróżowaniu. Ale nie takim, które zaczyna się na 

lotnisku. To podróż przez otwartość na świat, pracę nad sobą i umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu. Bo 

podróżować można, nie wychodząc z domu. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś jutro spakowała walizki                

i poleciała do Azji. Już nie!  

 

 

136. Język SQL : przyjazny podręcznik / Larry Rockoff ; [tłumaczenie Beata 

Błaszczyk].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  SQL (język zapytań) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Niniejsza książka jest kolejnym wydaniem popularnego podręcznika, dzięki któremu zrozumiesz SQL, jego 

składnię i najważniejsze aspekty wykorzystywania. Poszczególne tematy zorganizowano w intuicyjny sposób, 

przedstawiając je w logicznej kolejności. Przykłady zastosowania języka dobrano tak, aby za pomocą małej próbki 

kodu umożliwić zrozumienie danej instrukcji SQL. W tym wydaniu zaktualizowano informacje o składni SQL 

stosowanej w Microsoft SQL Server 2016, MySQL 5.7 i Oracle 12c, uzupełniono zagadnienia dotyczące logiki 

warunkowej, a także przedstawiono kilka nowych tematów, takich jak wspólne wyrażenia tablicowe czy 

wstawianie komentarzy do zapytań.  

 

 

137. Joga na co dzień : zamiast sztucznych pobudzaczy i środków uspokajających / 

Jude Reignier ; [tłumaczenie Marcin Machnik].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joga , Podręcznik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2018-09 

 

 

Joga jest najbardziej liberalnym ze wszystkich rodzajów aktywności fizycznej. Nie uznaje podziału na wiek, płeć, 

stan portfela, miejsce zamieszkania czy kondycję. Możesz zacząć ćwiczyć nawet dziś. Wystarczy Ci jedynie 

kawałek podłogi, łagodne światło, wygodny strój i odrobina ciszy. Książka ta powstała z myślą o tych wszystkich, 

którzy chcieliby skorzystać z dobrodziejstw uprawiania jogi, ale nie są w stanie w swym napiętym grafiku 

wygospodarować półtorej godziny dziennie. Doświadczona instruktorka proponuje zestaw prostych, a przy tym 

niezwykle skutecznych ćwiczeń, które napełnią Twoje ciało sporą dawką energii i dadzą pozytywnego kopa 

Twojemu duchowi. Poćwicz z nami podczas jednego czterdziestopięciominutowego, dwóch dwudziesto-

minutowych i dwóch dziesięciominutowych treningów. Twój cel: zrelaksowane, jędrne, gibkie ciało. Twoja 

kuracja: skuteczne ćwiczenia i terapie, zamknięte w serii czterech treściwych, bogato ilustrowanych książeczek. 

Pozostałe książki z serii: Tai chi na co dzień, Masaż na co dzień, Pilates na co dzień.  
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138. Jugosławia : rozsypana układanka / [tekst i zdjęcia] Beata i Paweł Pomykalscy.- 

Gliwice : Bezdroża - Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kraje dawnej Jugosławii , Relacja z podróży , Wydawnictwa 

popularne 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Nie tak dawno temu kilkaset kilometrów od południowych granic Polski istniało państwo przez wielu uważane za 

idealne. Powstało jako idée fixe jednego człowieka, któremu udało się złożyć w całość układankę różnych 

narodów i grup etnicznych, języków i alfabetów, kultur i religii. Na kilka dekad w ramach projektu zwanego 

Jugosławią ujarzmił tę wybuchową mieszankę. Choć jego rządy nosiły cechy krwawej dyktatury, to póki żył, 

wszystko działało bez większych zarzutów. Bo (byłych) Jugosłowian więcej łączy, niż dzieli. Na gruzach ich 

niegdyś wspólnego państwa istnieje dziś kilka niezależnych republik. Chętnie spędzamy wakacje w Chorwacji, 

która od lat plasuje się w czołówce ulubionych kierunków Polaków. Czasem wpadniemy na narty do Słowenii, 

choć ta raczej przegrywa rywalizację z Austrią czy Włochami. I na tym kończy się nasza dzisiejsza znajomość 

regionu… Dlatego zapraszamy w fascynującą podróż po ziemiach dawnej Jugosławii. Pokażemy mało znane 

miejsca, opowiemy ciekawe historie, wspomnimy unikatowe zjawiska i nietuzinkowych ludzi. Sprawimy, że nad 

książką uniosą się niezwykle intensywne aromaty. Opowiemy, czym była Jugosławia, zanim zmiótł ją                             

z powierzchni ziemi chory nacjonalizm, który najpierw zakiełkował w głowach kilku polityków, a później rozlał 

się szerokim strumieniem po całym kraju.  

 

 

139. Kadry i płace 2018 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń 

pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS / Agnieszka Jacewicz, 

Danuta Małkowska.- Wydanie 17. uaktualnione, stan prawny: 1 stycznia 2018 r.- 

Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dokumentacja pracownicza , Płaca , Prawo pracy , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

Nawiązanie stosunku pracy ; Wynagrodzenie ze stosunku pracy ; Rozliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń ; 

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ; Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom ; 

Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego ; Ochrona stosunku pracy. 

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę ; Pozapłacowe świadczenia pracownicze ; Rozliczenie i dokumentacja 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

 

140. Kardiologia : kompendium / David Laflamme ; redakcja naukowa Paul Dorian; 

redakcja naukowa wydania polskiego Grzegorz Opolski ; tłumaczenie z języka 

angielskiego Michał Kowara.- Wydanie 1, 3 dodruk.- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kardiologia , Kompendia i repetytoria 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 
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1. Diagnostyka kardiologiczna ; 2. Stabilna choroba wieńcowa i zawał serca ; 3. Niewydolność serca ; 4. Choroby 

zastawek serca ; 5. Choroby osierdzia i mięśnia sercowego ; 6. Arytmie ; 7. Wrodzone wady serca u dorosłych. 

Choroby serca u ciężarnych ; 8. Choroby aorty i tętnic obwodowych ; 9. Pozostałe zagadnienia. 

 

 

141. Katolicy a pieniądze / Sławomir Zatwardnicki [i inni].- Kraków : Wydawnictwo 

Homo Dei, copyright 2011. 

(O Świeckich, Przez Świeckich, Dla Świeckich) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka katolicka , Finanse , Katolicyzm , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Dlaczego podejmujemy tak mało pobożny temat - mamony? Moglibyśmy odwrócić to pytanie a dlaczego tak dużo 

myślimy dziś o pieniądzach, bez względu na to, czy je mamy, czy tylko pragniemy? Mamona stanowi istotną 

część życia każdego człowieka i chrześcijanin nie jest tu wyjątkiem, skoro jego zadaniem jest wieść życie 

Ewangelią w świecie. Porozmawiajmy więc o tych sprawach szczerze i odważnie. Pozwólmy w końcu wybrzmieć 

temu dylematowi wierzącego. Czy rzeczywiście powinienem być "goły i wesoły"? A może jednak wolno mi 

aspirować do bycia bogatym? Co mam robić z nadwyżką pieniędzy (rozdawać? ale w jaki sposób?) albo jak 

przeżyć, gdy ich brakuje? Razem z autorami będziesz mógł zastanowić się, czy przypadkiem Bożych obietnic nie 

odnosisz tylko do życia tam, po drugiej stronie (rugując Boga z życia doczesnego) albo tylko do życia 

nadprzyrodzonego (bo już doczesnego - na pewno nie).  

 

 

142. Kiedy myślę, że śpię... : jak mogę przywrócić prawidłowy oddech? czyli, Co nasz 

Bezdechowiec i jego rodzina powinni o bezdechu wiedzieć i jak się z nim skutecznie 

zmierzyć, żeby bezdech pokonać i żyć pełnią życia! / Zbigniew Lipiński.- Katowice : 

Wydawnictwo Kos, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdech senny , Chorzy w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

Po przeczytaniu tej książki dowiesz się: Dlaczego i w jaki sposób możesz zacząć żyć na obrotach, takich, które 

ledwie pamiętasz z wcześniejszych lat? Jak możesz poczuć energię życiową, która będzie rozsadzać Cię od 

wewnątrz, zamiast powodować zapadanie się do wewnątrz? Co takiego męczy Ciebie i Twoje otoczenie w nocy? 

Co przy bezdechu zagraża Twojemu zdrowiu oraz jak temu czemuś uniemożliwić szkodzenie Twojemu 

organizmowi i przy okazji Twoim bliskim także? Czym leczymy bezdech i jakie są, według mojej wiedzy, wady              

i zalety poszczególnych metod leczenia? Poznasz przykłady z życia leczących się już osób, które podjęły decyzje 

o zakupie aparatu CPAP i bez niego „nie wyobrażają sobie już funkcjonowania na co dzień”. Zbigniew Lipiński 
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143. Kierowca doskonały B : e-podręcznik / wg Henryka Próchniewicza.- Wydanie 

10.- Warszawa : Grupa Image, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzaminy na prawo jazdy , Kierowanie pojazdami , 

Komunikacja drogowa , Prawo o ruchu drogowym , Samochody , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Dział I. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO;  Dział II. TECHNIKA KIEROWANIA SAMOCHODEM;  Dział 

III. ZARYS BUDOWY SAMOCHODU I ZASADY OBSŁUGI. 

 

 

144. Kocha, lubi, zdradza : nowe spojrzenie na problem wierności i niewierności w 

związku / Esther Perel ; przełożyła Magdalena Zielińska.- Kraków : Znak Litera Nova 

- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacja romantyczna , Wierność , Zdrada małżeńska 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2018-09 

 

 

Miłość i relacje są dzisiaj mniej trwałe niż kiedykolwiek. Jak sprawić, by nasz związek przetrwał pomimo 

czających się pokus i zagrożeń? Czym jest zdrada w świecie smartfonów, Tindera i Instagrama?  Dlaczego ludzie 

zdradzają? Dlaczego robią to nawet wtedy, gdy są w szczęśliwych związkach? Czy zdrada zawsze musi oznaczać 

koniec? Czy może być szansą na to, by wzmocnić relację?  Ceniona na całym świecie terapeutka par radzi, jak 

chronić związek przed niewiernością. Jak zawczasu rozpoznać problem, który może stać się jej powodem. Jak 

dbać o relację tak, aby to właśnie wierność była najseksowniejszą opcją.  

 

 

145. Kodeks cywilny ze schematami / [schematy do Kodeksu cywilnego] Rafał 

Baranek, Łukasz Zamojski ; [wydawca Małgorzata Stańczak ; redaktor prowadzący, 

opracowanie redakcyjne Hanna Kolenkiewicz].- 4. wydanie, stan prawny na 28 marca 

2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Teksty Ustaw) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo cywilne , Polska , Materiały pomocnicze , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2018-09 

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

933, poz. 1132; z 2018 r. poz. 398): Ks. 1. Część ogólna, Ks. 2. Własność i inne prawa rzeczowe, Ks. 3. 

Zobowiązania, Ks. 4. Spadki ; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. 

Nr 16, poz. 94; zm.: Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142; z 1990 r. Nr 55, poz. 321; z 1994 r. Nr 85, poz. 388; z 2003 

r. Nr 49, poz. 408; z 2007 r. Nr 170, poz. 1205) ; Schematy do Kodeksu cywilnego. 
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146. Kodeks drogowy / [wydawca Aneta Flisek].- 25. wydanie, stan prawny 14 lutego 

2018 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, copyright 2018. 

(Twoje Prawo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo o ruchu drogowym , Polska , Rozporządzenie , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) ; 2. Rozporządzenie Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 

2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) ; 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania                

z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488). 

 

 

147. Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków / pod 

redakcją Elżbiety Klat-Górskiej i Artura Mudreckiego ; [autorzy] Waldemar 

Bochenek, Krzysztof Jaroszyński, Andrzej Kabat, Joanna Kabat-Rembelska, Elżbieta 

Klat-Górska, Artur Mudrecki, Zygmunt Niewiadomski, Krzysztof Sobieralski, 

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.- Stan prawny: 1 marca 2018 r.- Gdańsk : ODDK, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie administracyjne , Polska , Komentarz do 

ustawy 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 

 

Dział I. Przepisy ogólne ; Dział II. Postępowanie ; Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń 

społecznych ; Dział IV. Udział prokuratora ; Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne ; Dział V. (uchylony) ; 

Dział VI. (uchylony) ; Dział VII. Wydawanie zaświadczeń ; Dział VIII. Skargi i wnioski ; Dział VIIIa. Europejska 

współpraca administracyjna ; Dział IX. Opłaty i koszty postępowania ; Dział X. Przepisy końcowe. 

 

 

148. Kodeks postępowania administracyjnego : praktyczne omówienie zmian 

obowiązujących od dnia 1 czerwca 2017 roku, ujednolicony tekst ustawy z 

wyróżnieniem zmian / Maciej Kiełbus, Agata Legat.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie administracyjne , Polska , Komentarz , 

Rozporządzenie , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 

 

 

Cel i zakres nowelizacji ; Zmiany w zasadach ogólnych KPA ; Ponaglenie w ogólnym postępowaniu 

administracyjnym ; Zmiany zasad zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach procesowych - postępowania 

masowe ; Zmiany w postępowaniu dowodowym - poświadczanie dokumentów - zawiadamianie stron przed 

wydaniem decyzji ; Mediacja i ugoda w postępowaniu administracyjnym ; Wydawanie decyzji administracyjnej 

po zmianach ; Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym ; Zmiany w postępowaniu 

odwoławczym ; Postępowanie uproszczone w KPA ; Administracyjne kary pieniężne w KPA ; Europejska 
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współpraca administracyjna ; Inne zmiany w ogólnej procedurze administracyjnej ; Wejście w życie ustawy 

nowelizującej i przepisy intertemporalne. 

 

 

149. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji / [wydawca Małgorzata Stańczak ; 

redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński].- 31. wydanie, stan prawny na 18 stycznia 

2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, copyright 2018. 

(Teksty Ustaw) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzekucja sądowa , Postępowanie administracyjne , 

Postępowanie sądowoadministracyjne , Sądownictwo administracyjne , Polska , 

Materiały pomocnicze , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ; Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi ; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Ustawa z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

150. Kodeks rodzinny i opiekuńczy / [opracowanie redakcyjne i merytoryczne 

Agnieszka Kaszok].- Wydanie 11., stan prawny 1 lipca 2018 r.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Od.Nowa, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akta stanu cywilnego , Prawo rodzinne , Polska , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Przepisy 

wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego. 

 

 

151. Kodeks spółek handlowych / [opracowanie redakcyjne i merytoryczne Lech 

Krzyżanowski].- Wydanie 13., stan prawny 1 stycznia 2018 r.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Od.Nowa, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo spółek handlowych , Polska , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 
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152. Koleje miejskie i regionalne w Polsce / Maciej Kruszyna.- Łódź : Księży Młyn 

Dom Wydawniczy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolej aglomeracyjna , Transport kolejowy , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-62 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Systemy dojrzałe ; Większe sieci (w trakcie kształtowania lub z potencjałem) ; Ambicje innych ośrodków (oraz 

związanych z nimi Aktywistów). 

 

 

153. Komentarz do ustawy o rachunkowości / Roman Seredyński, Katarzyna 

Szaruga.- Wydanie 5., stan prawny czerwiec 2017 r.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo , Rachunkowość , Polska , Komentarz do ustawy 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych                             

w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków – biegłych 

rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem 

przepisów: odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości,  Krajowych 

Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji, prawa podatkowego, kodeksu 

spółek handlowych i innych aktów prawnych. Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą 

liczne przykłady i schematy księgowań pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie 

przepisu w praktyce.  

 

 

154. Kompetencje menedżera / Mirosław Kot.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Menedżerowie , Prawo pracy , 

Przydatność zawodowa , Zarządzanie , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. KOMPETENCJE HR: ABC kompetencji, Zarządzanie procesem szkoleniowym, Rekrutacja i selekcja 

pracowników, Zarządzanie talentami ; 2. KOMPETENCJE OSOBISTE: Inteligencja emocjonalna, Komunikacja 

menedżera, Wystąpienia publiczne, Efektywność osobista, Radzenie sobie z manipulacją, Zarządzanie sobą                    

w stresie, Zarządzanie sobą w czasie, Kreatywność i innowacja ; 3. KOMPETENCJE ZARZĄDCZE: 

Komunikacja wewnętrzna w firmie, Zarządzanie zespołem, Motywacja (płacowa i pozapłacowa), Etykieta 

biznesu, Zarządzanie wizerunkiem firmy, Przywództwo i autorytet, Delegowanie zadań i uprawnień, Zarządzanie 
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konfliktem, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zmianą, Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem, 

Zarządzanie przez cele ; 4. PRAWO PRACY (stan prawny na 1 stycznia 2018 r.): Nawiązanie stosunku pracy 

(umowa o pracę), Zmiana warunków umowy o pracę - porozumienie zmieniające (aneks) i wypowiedzenie 

zmieniające, Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, Sankcje za niewłaściwe wykonywanie obowiązków 

pracowniczych, Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu, nierównemu traktowaniu i mobbingowi, Czas 

pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Ochrona danych osobowych i kadrowych, Dokumentacja 

kadrowa: osobowa i płacowa, Rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia). 

 

 

155. Komputer i laptop z Windows 10 : (praca zbiorowa) / [pod redakcją Piotra 

Gomolińskiego].- Wydanie 3.- Kanie : Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help" 

Piotr Gomoliński, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Komputery , Laptop , Systemy operacyjne , 

Windows 10 , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

Obsługi komputera nauczysz się w każdym wieku! Wystarczy dostęp do komputera (stacjonarnego lub 

przenośnego) z zainstalowanym Windows 10, dobre chęci i... ten kurs książkowy. Kolejne ćwiczenia zilustrowane 

rysunkami pozwolą Ci szybko opanować podstawy obsługi komputera! Dodatkowo oferujemy powtórzenie 

materiału z książki w formie krótkich filmików. [Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", 2018] 1. Miłe złego 

początki ; 2. Windows to okna ; 3. Piszemy tekst: klawiatura, zapisywanie pliku, drukowanie ; 4. O plikach                    

i folderach ; 5. Komputer to więcej niż maszyna do pisania ; 6. Internet, przeglądarka Microsoft Edge ; 7. Google 

Chrome ; Dodatki: Co dalej? 

 

 

156. Konstytucja biznesu - praktyczne omówienie pakietu ustaw / Magdalena 

Ługiewicz.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konstytucja , Przedsiębiorstwo , Prawo gospodarcze , 

Przedsiębiorstwa małe i średnie , Polska , Komentarz , Ustawa 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Prawo przedsiębiorców ; Informacja o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców ; Rzecznik małych i średnich 

przedsiębiorców ; Przedsiębiorcy zagraniczni ; Zmiany w przepisach innych ustaw ; Konstytucja biznesu ; Ustawa 

- Prawo przedsiębiorców ; Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy ; Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ; Ustawa o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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157. Kontrola celno-skarbowa : komentarz, wzory, zestawienia i procedury kontrolne / 

Karol Różycki.- Stan prawny na 26 lutego 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2018. 

(Komentarze Problemowe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) , Cło , Kontrola 

skarbowa i podatkowa , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 

 

Cz. I. KOMENTARZ: USTAWA O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ;  Cz. II. WZORY, ZESTA-

WIENIA I PROCEDURY KONTROLNE. 

 

 

158. Kora, Kora : a planety szaleją / [Kora] ; Kamil Sipowicz.- Wydanie 3. na 

podstawie książki z 1998 r. "Kora i Maanam. Podwójna linia życia".- Warszawa : 

Agora, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kora (1951-2018) , Maanam (zespół muzyczny) , Piosenkarze 

polscy , Zespoły muzyczne , Muzyka rozrywkowa , Piosenka polska , Pamiętniki i 

wspomnienia , Wiersze 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Kora 

Nowości:  2018-09 

 

„Kora, Kora. A Planety szaleją” - biografia Kory, jednej z najlepszych wokalistek polskiej sceny rockowej, oparta 

na wydanej w 1998 r. książce „Kora i Maanam - podwójna linia życia”. Artystka szczerze i otwarcie opowiada              

w niej o wielu osobistych sprawach i ważnych dla niej kwestiach. W książce „Kora, Kora…” zostały rozwinięte 

niektóre wątki pojawiające się w wydaniu sprzed ponad 20 lat m.in. dzieciństwo spędzone w domu dziecka, 

najważniejsze postaci w życiu Kory, stosunek Kory do narkotyków, mniejszości seksualnych i seksu. Pojawiają 

się także zupełnie nowe - pierwsza miłość, udział artystki w show "Must Be the Music", znaczenie rodziny w jej 

życiu, narodziny wnuka i wiele innych. 

 

 

159. Kosmetologia ciała / redakcja naukowa Kamila Padlewska ; [autorzy Władysław S. 

Brud, Beata Cieślak, Robert Klimkiewicz, Iwona Konopacka-Brud, Tomasz Łopatka, 

Sławomir Majewski, Wojciech Matej, Kamila Padlewska, Paulina Róg, Grażyna Skalec, 

Sonia Skalec, Dorota Szafarowska, Jacek Szwedo, Oksana Zarewycz-Skórka].- 

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetologia , Skóra (anatomia) , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2018-09 

 

1. Podstawy anatomii wybranych części ciała, 2. Znamiona, 3. Nowotwory skóry, 4. Blizny, 5. Rozstępy, 6. 

Cellulit, 7. Nadwaga i otyłość, 8. Przegląd diet stosowanych w walce z otyłością, 9. Masaż, 10. Masaż orientalny, 

11. Aromaterapia, 12. Peloidoterapia, 13. Terapia ruchowa, 14. Podstawy podologii kosmetologicznej, 15. 

Podstawy podologii ortopedycznej, 16. Zabiegi aparaturowe na ciało, 17. Zabiegi medycyny estetycznej dotyczące 

ciała. 
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160. Kosmetyki naturalne w moim ogrodzie / koncepcja i teksty Katharina 

Bodenstein ; fotografie Jutta Schneider ; przełożyła Anna Grysińska.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka naturalna , Kosmetyki naturalne i organiczne , 

Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-646.7  

Nowości:  2018-09 

 

 

W książce znajdziesz: 123 proste receptury na kosmetyki do pielęgnacji urody. Każdy przepis to kombinacja 

naturalnych, łatwo dostępnych składników. Wypróbowane zasady pielęgnacji dopasowane do rodzaju cery oraz 

pór roku. Kosmetyki sezonowe staną się twoim sposobem na życie zgodne z naturą. Praktyczne informacje, jak 

stworzyć własne, domowe SPA bez użycia specjalistycznych sprzętów.  

 

 

161. KP - Kodeks pracy- 50. wydanie, stan prawny 22 stycznia 2018 r.- Warszawa : 

Wydawnictwo C. H. Beck, copyright 2018. 

(Twoje Prawo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Polska , Ustawa 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz, 141). Tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. 

2018, poz. 108) (zm.: Dz.U. 2009, Nr 56, poz. 458; 2018, poz. 4, poz. 138): 1. Przepisy ogólne, 2. Stosunek pracy, 

3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika, 5. Odpowiedzialność 

materialna pracowników, 6. Czas pracy, 7. Urlopy pracownicze, 8. Uprawnienia pracowników związane                      

z rodzicielstwem, 9. Zatrudnianie młodocianych, 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 11. Układy zbiorowe pracy, 

12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko 

prawom pracownika, 14. Przedawnienie roszczeń, 14A. (uchylony), 15. Przepisy końcowe. 

 

 

162. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 11, Pińsk, 

Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowicze, Międzyrzecz Korecki / Stanisław 

Sławomir Nicieja.- Opole : Wydawnictwo MS, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dereszewicze (Białoruś, obw. homelski) , Międzyrzecz 

Korecki (Ukraina) , Mołodów (Białoruś, obw. brzeski) , Pińsk (Białoruś, obw. 

brzeski) , Pirkowicze (Białoruś, obw. brzeski, rej. drohiczyński) , Porzecze (Białoruś, 

obw. brzeski, rej. piński) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2018-09 

 

R. I. Pińsk - stolica Polesia ; R. II. Dereszewicze - gniazda rodowe Kieniewiczów ; R. III. Mołodów i Porzecze ; 

R. IV. Perkowicze - gniazdo rodowe Wysłouchów ; R. V. Międzyrzecz Korecki. 
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163. Król Bieszczadów / Tadeusz Janota Bzowski ; redakcja Tomasz Antoni Żak.- 

Krosno : Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Barski, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janota Bzowski, Tadeusz (1904-1983) , Leśnicy , Bieszczady 

(góry) , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Janota Bzowski T. 

Regionalia:  Bieszczady - fauna , Bieszczady - leśnictwo - pamiętniki - 1944-1989 r , 

Bieszczady - pamiętniki - 1944-1989 r , Bzowski, Tadeusz Janota (Janota Bzowski, 

Tadeusz) (1904-1983) , Janota Bzowski, Tadeusz (Bzowski, Tadeusz Janota) (1904-

1983) 

Nowości:  2018-09 

 

DWA SŁOWA NA POCZĄTEK ; KRÓL BIESZCZADÓW: Element reakcyjny, W stronę lasu, "Wymiana 

terenów", Inspektor, Dzikie Pola, Dwie miłości - Bieszczady i Rodzina, Wróżba i Opatrzność, Pokusy, Moje 

dzieci, Moda na Bieszczady ; MÓJ LAS ; OPOWIEŚCI: Ludzie i konie, Opowieść o żubrze wędrowniku, 

Opowieść o łani, Żmija, moja przyjaciółka, Opowieść o wilkach, Ryś - kot doskonały, Opowieść o żbiku, Ostatnie 

ptaki Bieszczadów ; POSŁOWIE ; KOLOROWANE FOTOGRAFIE. 

 

 

164. Krupówki / Piotr Mazik, Kuba Szpilka.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne ; 

[Zakopane] : Muzeum Tatrzańskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Życie codzienne , Budownictwo miejskie , Ulica Krupówki 

(Zakopane) , Zakopane (woj. małopolskie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Zakopane 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Chociaż nie wydarzyło się to bardzo dawno temu, jej początki trudno dokładnie opisać. Niegdyś była ścieżką 

wśród łąk i lasów, ale potem, gdy mała wieś stawała się kolejno letniskiem, stacją klimatyczną, ośrodkiem walki            

z gruźlicą, centrum turystycznym i wreszcie modnym kurortem, zmieniła się i ona.  Krupówki – symbol miasta             

i serce zakopiańskiej historii – charakteryzuje nieustanny ruch, narastanie pomysłów, idei i interesów. Dla jednych 

to chaos, dla innych wyraz wolności. I chociaż, jak twierdzą autorzy, megalomanią byłoby twierdzić, że pewne 

zjawiska występują tylko w Zakopanem, to krótka historia i niewielka powierzchnia czynią z tego miasta idealną 

„doświadczalną pracownię”. Kuba Szpilka i Piotr Mazik opowiadają o Krupówkach, najsłynniejszej ulicy                     

w Polsce, opisując skomplikowane procesy, zdarzenia i postaci, które zdecydowały o jej istnieniu i obecnym 

kształcie.  

 

 

165. Księga kobiet : duchowa siła kobiecości / Osho ; przełożył Paweł Karpowicz.- 

Wydanie 4.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Biblioteka Osho) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Samorealizacja , Samotność , Relacje 

międzyludzkie , Wolność , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

Wbrew temu, co zapowiada tytuł, nie jest to książka o kobietach. A przynajmniej - nie tylko o kobietach, lecz                
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o wszystkim , co się z kobietami wiąże i co jest dla nich ważne. A więc między innymi o miłości, małżeństwie               

i rodzinie, rodzeniu i wychowaniu dzieci, seksualności, duchowości, samotności, związkach i manipulacji, 

wolności, wyzwoleniu i zniewoleniu. Zainspirowany pytaniami, które zadawali mu słuchacze i słuchaczki na jego 

wykładach, Osho przedstawia swoją opinię na wiele tematów. Czyni to we właściwy sobie sposób, stylem 

obrazowym i pełnym emocji. Czasem jest dowcipny, czasem niezwykłe kategoryczny. To, co mówi, zawsze 

wynika z jego doświadczenia, z zanurzenia się w życiu, a nie z czysto teoretycznych rozważań, snutych gdzieś na 

odludziu. 

 

 

166. Ku chwale Rzymu : wojownicy Imperium / Ross Cowan ; [tłumaczenie 

Katarzyna Skawran].- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojsko rzymskie , Obyczaje i zwyczaje , Pojedynek , 

Religijność , Wojna , Żołnierze , Starożytny Rzym , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Wojna Rzymu z Pyrrusem ; Boska interwencja ; Pojedynek ; Wodzowie i ich wojownicy ; Wojownicy i poeci. 

Starożytny Rzym był nastawiony wyjątkowo wojowniczo. Jego legioniści często są uważani za pierwszych 

zawodowych żołnierzy. W szeregach armii słynęli z żelaznej dyscypliny, ale byli też indywidualistami - 

wspaniałymi wojownikami, którzy zdobywali sławę w pojedynkach. Publicznie chwalili się bliznami po ranach 

odniesionych w walce. Ci sami ludzie wojny czytali z zapałem dzieła filozofów, spisywali wojenne dzieje                         

i recytowali poezję. Autor przedstawia tych nieznających litości dla wroga bohaterów, którzy przyłączyli rozległe 

tereny do Imperium Rzymskiego. Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego z takim oddaniem walczyli i ginęli ku 

chwale Rzymu, wyjaśnia motywy, wierzenia i przesądy, które nimi kierowały. Prezentuje też wnikliwe analizy 

strategii kampanii, dowodzi, jak ważną rolę w ówczesnej bitwie odgrywał pojedynek, a przede wszystkim kreśli 

ekscytujący portret rzymskiego wojownika, który głęboko wierzył, iż jest potomkiem Marsa, boga wojny. 

 

 

167. Kuracje oczyszczające / Jadwiga Górnicka.- Raszyn : Agencja Wydawnicza 

Jerzy Mostowski, copuright 2016. 

(Biblioteka Zdrowia ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta oczyszczająca , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Oczyszczanie organizmu ; Oczyszczanie jelita grubego ; Oczyszczanie wątroby ; Oczyszczanie zatok i dróg 

oddechowych ; Oczyszczanie układu limfatycznego ; Oczyszczanie nerek i dróg moczowych ; Sokoterapia - siła 

świeżych warzyw i owoców ; Chelatacja, czyli oczyszczanie krwi ze złogów ; Oczyszczająca dieta antyrakowa 

Rudolfa Breussa ; Urynoterapia ; Oczyszczająca dieta dr Budwig na bazie oleju lnianego. 
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168. Kwiaty Boga : prawdziwe historie / wybór Małgorzata Kotwica.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Dreams, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej (Łódź) , 

Duchowość katolicka , Kobieta samotna , Opieka społeczna , Samotne matki , Trudne 

sytuacje życiowe , Łódź (woj. łódzkie) , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2018-09 

 

 

Naiwne, puszczalskie, nieodpowiedzialne…? Dlaczego nie zbudowały szczęśliwych, udanych związków, dlaczego 

nie ustawiły się w życiu zawodowym, dlaczego musiały szukać schronienia u obcych ludzi? Książka Kwiaty Boga 

zawiera prawdziwe historie kobiet, które spotykając się na co dzień z pogardą i niezrozumieniem społeczeństwa, 

są w istocie bohaterkami swojego życia… i życia swoich dzieci; które powstając z popiołów, na własnych barkach 

udźwignęły ciężar, na jaki wielu boi się nawet spojrzeć. Ich życie nigdy nie będzie tematem podniosłego filmu, ich 

twarze nie znajdą się na okładkach gazet. Ten heroizm jest cichy, niepozorny, naznaczony mozolnym stawianiem 

nogi za nogą w drodze pod górę… i przez to możliwy w życiu każdego z nas.  

 

 

169. Kwiaty w pudełku : Japonia oczami kobiet / Karolina Bednarz.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia społeczna , Jakość życia , Kobieta , Polityka 

społeczna , Struktura społeczna , Japonia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2018-09 

 

 

Japonki, które nie spełniają społecznych oczekiwań, nazywa się różnie: „przegranymi psami”, „kobietami 

kamieniami”, „świątecznym ciastem”. Do niedawna ideałem było wychowanie „córek w pudełkach” - ukrytych 

przed zewnętrznym światem, przechodzących z domu rodziców do domu męża. Umierające z przemęczenia 

kobiety z przędzalni były „kwiatami narodu”. Żeńską drużynę siatkówki media nazywały „kwiatem igrzysk”. 

Kobiety w biurach przez długi czas nazywano „kwiatami biurowymi”, jak ikebanę, kwiatowe aranżacje w lobby 

dużych korporacji. Długo traktowano je jak bukiet, który można wyrzucić, jak dekorację, którą zmienia się wraz 

nową porą roku. Karolina Bednarz przygląda się Japonii krytycznie, ale z empatią, celnie wskazując bolączki                 

i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni.  

 

 

170. Laleczki skazańców : życie z karą śmierci / Linda Polman ; przełożyła Małgorzata 

Diederen-Woźniak.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kara śmierci , Małżeństwo , Więźniowie , Teksas (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-09 

 

 

Obecnie kara śmierci może być zasądzona w 31 z 50 stanów USA. Zastrzyk trucizny, krzesło elektryczne, komora 

gazowa, powieszenie, rozstrzelanie. Rodziny oglądające egzekucję przez szybę, relacje w prasie, opis ostatniego 
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posiłku podany do wiadomości publicznej. Pod więzieniem ramię w ramię stoją przeciwnicy kary i jej zwolennicy. 

Ci drudzy, przy akompaniamencie zespołu country, w piknikowej atmosferze popijają piwo i wręczają dzieciom 

papierowe chorągiewki z hasłami popierającymi karę śmierci. Linda Polman opisuje skomplikowaną sytuację 

teksańskich skazańców na tle amerykańskiego systemu karnego. Rozmawia z kobietami, które zdecydowały się na 

małżeństwa z osadzonymi w celach śmierci, z lewicowymi aktywistami walczącymi z niehumanitarnym systemem 

sądowniczym, z pastorami przymykającymi oko na brutalne metody rozstrzygania prawa, z kolekcjonerami 

„murderabiliów”, a przede wszystkim z samymi więźniami, dla których kara śmierci jest często wybawieniem od 

trudnej codzienności więzienia.  

 

 

171. Leczenie dietą : wygraj z Candidą! / Marek Zaremba.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta lecznicza , Kandydoza , Leczenie , Potrawy dietetyczne 

, Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Czujesz sie znużony, pozbawiony energii, cierpisz na przewlekłe infekcje i alergie pokarmowe? A może dopada 

cię depresja, stany lękowe i coraz trudniej ci się skoncentrować? Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi 

efektów, zwróć uwagę na to, co masz... na talerzu. Zmień dietę i wygraj z Candidą! Ta książka to połączenie 

sprawdzonych porad zdrowotnych i oryginalnych przepisów kulinarnych. Dzięki niej dowiesz się co zrobić, by 

wyleczyć grzybicę: - jak ją rozpoznać, - jaką dietę stosować, - czy i kiedy stosować suplementację. Nigdy nie jest 

za późno, by zadbać o siebie i swoich bliskich!  

 

 

172. Lecznicza marihuana : uzdrawiające właściwości oleju z konopi indyjskiej / 

Mark Sircus.- Kraków : Wydawnictwo M, 2017. 

(Zdrowe Zdrowie) 

(Biblioteka Zdrowia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Leczenie , Marihuana , Medycyna 

niekonwencjonalna , Wpływ na zdrowie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

Działalność dr. Sircusa i jego strategia lecznicza ; Terapia oparta na protokole naturalnych substancji leczniczych ; 

Wspaniały lek ; Konopie - to ziele to po prostu błogosławieństwo ; Nieodzowny lek ; Bezpieczna dla wszystkich - 

bez względu na wiek i płeć ; Marihuana lecznicza w pediatrii ; Zaburzenia ze spektrum autyzmu ; Konopie                    

w leczeniu nowotworów ; Marihuana ratuje życie dziecku cierpiącemu na nowotwór ; Naturalne metody 

przeciwdziałania skutkom szkodliwego działania promieniowania - rola leczniczej marihuany ; Przeciwzapalne 

działanie kannabinoidów ; Konopie w przypadku zaburzeń neurologicznych ; Choroba Parkinsona a lecznicza 

marihuana, magnez i jod ; Choroba Alzheimera ; Konopie i ból ; Dawkowanie leczniczej marihuany ; Produkty 

kannabinoidowe stosowane przezskórnie ; Więcej informacji na temat dawkowania oleju z konopi w leczeniu 

nowotworów ; Co lekarze mają do powiedzenia o leczniczej marihuanie? ; Stwardnienie rozsiane (SM)                           

a marihuana, magnez, jod i rtęć ; Cukrzyca, terapia kannabinoidowa i magnez ; Nebulizatory, aerozole                            

i waporyzery ; Nieustanna kość niezgody: marihuana - dobra czy zła? ; Ból, stres i zaburzenia emocjonalne ; 

Marihuana lecznicza i magnez - dziarski duet przeciwko stresowi ; Stosowanie leczniczej marihuany w leczeniu 

zespołu stresu pourazowego ; Jak to jest z tym odurzeniem? ; Marihuana i terapia ludzkiego wnętrza - jak unieść 
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druzgocące brzemię  utraty bliskich i tego, co cenne ; Radzimy sobie z nałogami ; Kannabinoidy i magnez na bóle 

głowy. 

 

 

173. Legalny doping : naturalna dieta dla aktywnych / Dorota Traczyk.- Poznań : 

Publicat Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sportowcy , Zdrowe żywienie , Poradnik , Przepisy kulinarne , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. O czym myślę, gdy mówię o diecie ; 2. Podstawy diety dla osób aktywnych ; 3. Dlaczego diety odchudzające 

nie działają? ; 4. Diety alternatywne ; 5. Jak bilansować dietę ; 6. O regulacji masy ciała ; 7. Żywienie 

okołotreningowe i w sporcie ; 8. Znajdź złoty środek - pozytywnie o diecie ; 9. Żyj zdrowo ; 10. Stwórz plan                  

i działaj ; Śniadania, Obiady, Kolacje, Przekąski na trening. 

 

 

174. Leksykon osobliwości krajoznawczych Podkarpacia / Stanisław Kłos.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Libra PL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krajoznawstwo , Podkarpacie Północne , Województwo 

podkarpackie (1999- ) , Encyklopedia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Rzeszów (okręg) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

"Leksykon osobliwości krajoznawczych Podkarpacia" jest zbiorem niemal 230 opowieści o zamkach i pałacach, 

kościołach i cerkwiach, kapliczkach i innych zabytkowych budowlach, miastach i wsiach, rezerwatach przyrody               

i osobliwościach natury, obiektach lub zdarzeniach dziwnych i tajemniczych, a także postaciach związanych                 

z regionem i rzadko odwiedzanych miejscach skrywających się w jego zakamarkach. Znalazły się tu opisy 

wspaniałych budowli i obiektów będących dumą regionu, ale też tych mniejszych, z pozoru błahych, oddających 

jego klimat i charakter, bogactwo przyrody oraz różnorodność dziedzictwa kulturowego.  

 

 

175. Live your dreams = Urzeczywistniaj swoje marzenia / Les Brown ; [tłumaczenie 

Anna Winiarczyk].- Gliwice : Złote Myśli, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

„Przychodzi w życiu czas, kiedy należy porzucić obciążający bagaż, aby móc walczyć o siebie samego i o swe 

marzenia” Les Brown. Oto osobista formuła sukcesu i szczęścia Lesa Browna, zawierająca pozytywne myśli, 

wskazówki i przykłady z  życia autora. Otrzymujesz też szczegółowy plan działania, który pomoże Ci 
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skoncentrować się na konkretnych celach i… osiągnąć je! Przesłanie tej zadziwiającej książki jest proste: nie 

zawsze masz kontrolę nad wszystkim, co życie kładzie na Twojej drodze. Ale na pewno zawsze masz kontrolę nad 

tym, kin jesteś i kim możesz się stać.  

 

 

176. Logistyka dystrybucji : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : 

praca zbiorowa / pod redakcją Joanny Nowakowskiej-Grunt i Marty Starostki-Patyk ; 

[autorzy Paula Bajdor i inni].- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka gospodarcza , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005.51 

Nowości:  2018-09 

 

 

Istota łańcucha dystrybucji ; Rola i znaczenie centrum dystrybucji ; Dokumenty i rozliczenia w kanale dystrybucji. 

 

 

177. Londyn : biografia / Peter Ackroyd ; tłumaczenie Tomasz Bieroń.- Poznań : Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Londyn (Wielka Brytania) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Miasto jak ciało ; Od czasów prahistorycznych do 1066 roku ; Wczesne średniowiecze ; Londyńskie kontrasty ; 

Późne Średniowiecze ; Londyńskie kontrasty ; Późne Średniowiecze ; Od przodu i do góry ; Handel i rzemiosło na 

ulicach i placach ; Londyńska dzielnica ; Londyn jako teatr ; Zaraza i pożoga ; Po pożarze ; Zbrodnia i kara ; 

Żarłoczne miasto ; Londyn jako masa ; Historia naturalna Londynu ; Noc i dzień ; Londyńscy radykałowie ; 

Londyńska przemoc ; Czarna magia, biała magia ; Gorączka budowlana ; Rzeki Londynu ; Pod ziemią ; 

Wiktoriańska megalopolis ; Londyńskie wyrzutki ; Kobiety i dzieci ; Londyn i czas ; Wschód i południe ; Centrum 

imperium ; Po wielkiej wojnie ; London bombardowany ; Nowe oblicze Londynu ; Londyńscy wizjonerzy. 

 

 

178. Lwów / [autorzy Jacek Tokarski, Adam Dylewski, Oleg Aleksejczuk, Piotr Kardaś, 

Sławomir Adamczak, Aleksander Strojny ; aktualizacja Katarzyna Łoza].- Bielsko-Biała 

: Wydawnictwo Pascal, 2017. 

(Pascal Lajt) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(477) 

Nowości:  2018-09 

 

 

Kto choć raz odwiedzi Lwów, ten zechce tam wrócić. Magnesem przyciągającym turystów są nie tylko piękne 

zabytki, ale również życzliwi ludzie, coraz lepsze restauracje, kawiarnie i galerie. Siódme największe miasto na 

Ukrainie to kultowy przekładaniec - swoje piętno odcisnęli na nim wszyscy dawni mieszkańcy, w tym głównie 

Polacy, Rosjanie, Ormianie i Żydzi.  



122 
 

179. Magnez : pierwiastek życia / Giuseppe Maffeis ; [tłumaczenie Sonia 

Gluźniewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, copyright 

2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, w kuchni, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magnez (pierwiastek) , Kosmetyka , Wpływ na zdrowie , 

Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                   

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich  

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. Opisujemy drogocenne minerały, bez których 

funkcjonowanie ludzkiego organizmu byłoby niemożliwe. MAGNEZ - Dlaczego magnez nazywany jest 

pierwiastkiem życia? Jak rozpoznać niedobór magnezu w organizmie? Jakie dolegliwości łagodzi magnez? Które 

produkty spożywcze zawierają najwięcej tego pierwiastka? Jak komponować posiłki, aby były bogate w magnez?  

 

 

180. Majster Bieda czyli Zakapiorskie Bieszczady / Andrzej Potocki.- Wydanie 6.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Książkowe "Carpathia", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Biografia 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Andrzej Potocki barwnym językiem opowiada o bieszczadzkich zakapiorach. Z zapartym tchem śledzimy ich 

przygody i niezwykłe losy. Zakapior to gatunek właściwy tylko tym terenom. Są wśród nich artyści, drwale, 

“niebieskie ptaki”, o tytule zakapiora decyduje bowiem nie zawód, ale osobowość, barwność postaci.  Tylko tutaj 

mogą spotkać się, schodzący z niebiańskich połonin, Władek Nadopta - Majster Bieda i Zyziek Wilk z Lutkiem 

Pińczukiem, który podejdzie do nich z Chatki Puchatka na Połoninie Wetlińskiej oraz m.in. Jurek "Dwatysięce", 

"Prezes" Krzeszewski, "Długi" Adam czy Zofia Komedowa.  

 

 

181. Masaż klasyczny / Adam Zborowski.- Wydanie 4. zmienione i uzupełnione.- 

Kraków : Firma Wydawniczo-Handlowa A-Z Adam Zborowski, copyright 2008. 

(Masaż / Adam Zborowski ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Masaż , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. OMÓWIENIE OGÓLNE MASAŻU: 1.1. Rys historyczny, 1.2. Rola masażysty, cechy psychofizyczne, higiena 

osobista, 1.3. Wyposażenie pomieszczeń do masażu, 1.4. Środki poślizgowe i wspomagające masaż ; 2. CZĘŚĆ 

TEORETYCZNA: 2.1. Zasady stosowania masażu klasycznego, 2.2. Omówienie poszczególnych technik masażu, 
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2.3. Wpływ masażu klasycznego na tkanki i układy ; 3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 3.1. Czynności przygoto-

wawcze, zabieg, czynności po zabiegu, 3.2. Diagnostyka, 3.3. Masaż poszczególnych części ciała. 

 

 

182. Masaż na co dzień : magiczna siła Twoich dłoni / Fiona Harrold ; [tłumaczenie 

Joanna Sugiero].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Masaż , Podręcznik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Nasi przodkowie korzystali z dobrodziejstw masażu na długo przed pojawieniem się farmakologicznych metod 

uśmierzania bólu. Techniki te towarzyszą nam po dziś dzień, pomagając się zrelaksować i niwelując w naszym 

organizmie spustoszenia pozostawione przez stres towarzyszący nam każdego dnia. Masaż przywraca równowagę 

zatroskanemu umysłowi i spiętemu ciału oraz sprawia, że czujemy się lepiej we własnej skórze. Organizm                   

w stanie wyciszenia produkuje endorfiny - hormony, które łagodzą ból i wywołują uczucie zadowolenia, a nawet 

euforii. Również Ty i Twój partner możecie posiąść umiejętność wykonywania uzdrawiającego oraz relaksującego 

masażu, by odzyskać utraconą harmonię ciała i ducha. Proponujemy Ci jedną godzinną, dwie trzydziestominutowe 

oraz jedną dwudziestominutową sesję. Twój cel: zrelaksowane, jędrne, gibkie ciało. Twoja kuracja: skuteczne 

ćwiczenia i terapie, zamknięte w serii czterech treściwych, bogato ilustrowanych książeczek. Pozostałe książki               

z  serii: Tai chi na co dzień, Joga na co dzień, Pilates na co dzień.  

 

 

183. Masaż segmentarny / Adam Zborowski.- Wydanie 3. poprawione i uzupełnione.- 

Kraków : Firma Wydawniczo-Handlowa A-Z Adam Zborowski, copyright 2007. 

(Masaż / Adam Zborowski ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Masaż , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA: 1.1. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne masażu segmentarnego, 1.2. Podstawy 

kliniczne masażu segmentarnego, 1.3. Unerwienie segmentarne skóry, mięśni i narządów wewnętrznych, 1.4. 

Dawkowanie masażu segmentarnego, 1.5. Wykrywanie i usuwanie zmian odruchowych, 1.6. Przesunięcia 

odruchowe, 1.7. Działanie masażu segmentarnego, 1.8. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu 

segmentarnego ; 2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 2.1. Wprowadzenie, 2.2. Głaskania segmentarne 2.3. Chwyty 

diagnostyczne, 2.4. Chwyty lecznicze ; 3. MASAŻ W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH: 3.1. Masaż                      

w chorobach serca, 3.2. Masaż w chorobach naczyń obwodowych, 3.3. Masaż w chorobach dróg oddechowych, 

3.4. Masaż w chorobach przewodu pokarmowego, 3.5. Masaż w chorobach wątroby, dróg żółciowych                             

i pęcherzyka żółciowego, 3.6. Masaż w chorobach układu moczowego, 3.7. Masaż w chorobach kobiecych 

narządów płciowych, 3.8. Masaż w bólach głowy, 3.9. Masaż w chorobach mięśni, kości i stawów, 3.10. Masaż              

w chorobach kręgosłupa, 3.11. Masaż w zespole bólowym krzyża, 3.12. Masaż w rwie kulszowej. 
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184. Matlab i podstawy telekomunikacji / Jacek Izydorczyk i inni ; [autorzy: Adam 

Dustor, Grzegorz Dziwoki, Jacek Izydorczyk, Piotr Kłosowski, Marcin Kucharczyk, 

Wojciech Sułek, Marcin Szebeszczyk, Wojciech Więcławek, Piotr Zawadzki, Piotr 

Zarychta].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matlab , Programy komputerowe , Telekomunikacja , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

Cz. 1. PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW: 1. Wprowadzenie do MATLAB-a. Generacja sygnałów, 2. Dyskretna 

transformacja Fouriera i splot kołowy, 3. Filtry cyfrowe FIR, 4. Filtry cyfrowe IIR, 5. Sygnalizacja DTMF, 6. 

Przesuwanie widma sygnału, 7. Przetwarzanie ΣΔ, 8. Pasmowo-przepustowy przetwornik ΣΔ, 9. Eliminacja echa  

i filtry adaptacyjne, 10. Liniowa predykcja sygnału mowy - wokodery ; Cz. 2. PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW: 11. 

Modulacja AM-DSB, 12. Modulacja AM-SSB, 13. Modulacja i demodulacja FM, 14. Szumy w systemach FM, 

15. Transmisja w paśmie podstawowym, 16. Modulacja MSK/GMSK, 17. Modulacja QAM, 18. Modulacja 

OFDM - sygnał zmodulowany i prefiks cykliczny, 19. Modulacja z widmem rozproszonym, 20. Synchronizacja 

nadajnika i odbiornika, 21. Korekcja zniekształceń liniowych kanału telekomunikacyjnego, 22. Ślepa korekcja 

kanału telekomunikacyjnego, 23. Kody blokowe, 24. Kody splotowe, 25. Kanały MIMO. 

 

 

185. Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek.- 

3. wydanie rozszerzone.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Mediacja (socjologia) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Wprowadzenie ; Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji ; Historia polubownego rozwiązywania 

sporów na ziemiach polskich. Zarys problematyki ; Konflikt ; Konflikty w organizacjach - organizacje                           

w konfliktach ; Komunikacja interpersonalna ; Negocjacje ; Zasady mediacji ; Rodzaje mediacji ; Przygotowanie 

do mediacji w pięciu krokach ; Etapy mediacji ; Kwestie etyczne w mediacji ; Kwestie kulturowe w mediacji ; 

Mediator: role, umiejętności, osobowość ; Mediacja w sprawach cywilnych ; Mediacja w sporach konsumenckich 

; Mediacja w sprawach rodzinnych ; Mediacja w sprawach karnych ; Mediacja w sprawach nieletnich ; Mediacja 

jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy ; Mediacja w konfliktach społecznych ; 

Mediacja w prawie administracyjnym ; Mediacje i inne "praktyki naprawcze" w środowisku szkolnym ; Mediacja 

w sporach akademickich ; Mediacja a prawnicy ; Przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów: 

Online Dispute Resolution ; Omówienie filmu Kraken v. Kraken. 

 

 

186. Medycyna sportowa / [redakcja] Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak ; 

[autorzy Anna Jegier i inni].- Wydanie 2. poprawione i uzupełnione.- Warszawa : 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL ; Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 

2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna sportowa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2018-09 
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Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych ; Aktywność fizyczna w różnych warunkach środowiska ; Wybrane 

zagadnienia aktywności fizycznej osób w różnym wieku ; Żywienie oraz wspomaganie zdolności wysiłkowych                      

w sporcie ; Zmęczenie, przetrenowanie i sposoby intensyfikacji wypoczynku ; Wybrane problemy kliniczne                   

w medycynie sportowej ; Układ ruchu a sport ; Aktywność fizyczna osób w różnym stanie klinicznym ; Medyczna 

kwalifikacja do sportu - obowiązujący stan prawno-organizacyjny. 

 

 

187. Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek / redakcja naukowa Jarosław 

Czerwiński, Piotr Małkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Transplantacja , Transplantologia , Pielęgniarstwo 

transplantacyjne , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Podstawy prawne i organizacyjne pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w Polsce, 2. 

Socjologiczne i psychologiczne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów od zmarłych, 3. Dawstwo i pobie-

ranie narządów, 4. Pielęgniarka jako koordynator transplantacyjny, 5. Techniki pobierania i przechowywania 

narządów od zmarłych dawców, 6. Pobieranie i przeszczepianie narządów od zmarłych w mechanizmie trwałego 

zatrzymania krążenia, 7. Immunologiczne podstawy przeszczepiania narządów, 8. Krajowa Lista Oczekujących na 

Przeszczepienie i wybór biorcy przeszczepu, 9. Leczenie immunosupresyjne, 10. Przeszczepianie nerek od 

zmarłych dawców, 11. Pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców, 12. Przeszczepianie trzustki i wysp 

trzustkowych, 13. Przeszczepianie wątroby, 14. Przeszczepianie serca, 15. Przeszczepianie płuc, 16. Przeszcze-

pianie kończyny górnej, 17. Przeszczepianie twarzy, 18. Przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dzieci, 19. 

Przeszczepianie narządów pacjentom w wieku starszym, 20. Ciąża po przeszczepieniu narządu, 21. 

Kardiologiczna ocena biorcy przeszczepu narządów jamy brzusznej, 22. Zasady opieki długoterminowej nad 

biorcą przeszczepu, 23. Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych, 24. Przeszczepianie rogówki, 25. 

Przeszczepy tkankowe i komórkowe, 26. Badania obrazowe dawcy i biorcy przeszczepu, 27. Ekonomiczne 

aspekty przeszczepiania narządów, 28. Historia medycyny transplantacyjnej, 29. Polska medycyna transplan-

tacyjna w liczbach. 

 

 

188. Mesjasz, który odszedł : Bruno Schulz i psychoanaliza / Paweł Dybel.- Kraków : 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. 

(Dzieje Psychoanalizy w Polsce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schulz, Bruno (1892-1942) , Literatura polska , Krytyka 

psychoanalityczna , Pisarze polscy , Psychoanaliza , Monografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Schulz B. 

Nowości:  2018-09 

 

 

WSTĘP; R. I PRAWDA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO.  „METODA” FREUDA W LITERATURZE WEDŁUG 

SCHULZA; R. II MASOCHIZM SCHULZA I PRÓG WSTYDU W SŁOWIE; R. III   SCHULZ I GOMBRO-

WICZ. POJEDYNEK NA SŁOWA O PIĘKNE NÓŻKI DOKTOROWEJ; R. IV SCHULZA „FILOZOFIA” 

KOBIECOŚCI; R. V „ROMANS RODZINNY” W PROZIE SCHULZA; R. VI OJCA FILOZOFIA 

FETYSZYZMU, CZYLI POPRAWIANIE DZIEŁA DEMIURGOSA; R. VII CZAS WIZJI JAKO BEZCZAS               

I HISTORIA JAKO FETYSZ; R. VIII OJCIEC, KTÓRY ODSZEDŁ. 
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189. Metoda Pivot czyli Zwinny proces rozwoju kariery zawodowej / Jenny Blake ; 

[tłumaczenie Arkadiusz Romanek].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Osobowość , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.101:159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Czasy, kiedy można było całe życie zawodowe spędzić w jednej firmie, są dawno za nami! Dzisiejszy rynek pracy 

zmienia się niezwykle dynamicznie, co powoduje, że często zadajemy sobie pytania o przyszłość kariery,                      

a planowanie rozwoju zawodowego na kilka lat naprzód traci sens. Nawet jeśli pozornie masz idealną, stabilną 

pracę i udało Ci się odnieść sukces, możesz odczuwać frustrującą stagnację i wypalać się zawodowo. A może 

widzisz, że w swojej organizacji nie masz szans na awans, a wykonywane przez Ciebie obowiązki stają się coraz 

bardziej nużące? Jeśli już wiesz, że musisz coś zmienić w swoim życiu zawodowym, a równocześnie radykalne 

posunięcia wydają Ci się zbyt ryzykowne, trzymasz w ręku właściwą książkę. Przedstawiono w niej metodę 

czteroetapowego procesu wprowadzania zmian: pivot. Ten termin pierwotnie oznaczał obrót z zachowaniem 

stabilnego oparcia, dziś określa proces pozwalający rozejrzeć się wokół i wybrać najlepszy pomysł. Taki schemat 

działania pomaga również w przygotowaniu kolejnego etapu kariery. "Metoda Pivot, czyli Zwinny proces rozwoju 

kariery zawodowej" zawiera mnóstwo wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób zadbać o właściwą pozycję 

wyjściową, jak identyfikować szanse rozwoju i rozpoznawać okazje oraz bezpiecznie przetestować zaplanowaną 

zmianę, aby realizacja pomysłu zakończyła się pomyślnie. Poznaj zasady, dzięki którym nauczysz się: osiągać 

maksymalne korzyści ze swoich atutów, ujawniać swoje ukryte talenty i nieuświadomione umiejętności, aktywnie 

szukać dogodnych okazji, tworzyć relacje, dzięki którym zyskasz mentorów - przyjaciół, zarządzać ryzykiem 

związanym ze zmianami, świadomie budować karierę swoich marzeń!  

 

 

190. Metoda Run Walk Run czyli Maraton bez zmęczenia / Jeff Galloway ; 

[tłumaczenie Piotr Cieślak].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Trening sportowy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Bieganie stało się ostatnio niezwykle popularne. Miliony ludzi na całym świecie przekonały się, że ten rodzaj 

aktywności fizycznej wspaniale poprawia samopoczucie, pięknie modeluje sylwetkę, zwiększa witalność                          

i satysfakcję z życia. Osoby, które regularnie biegają, są po prostu szczęśliwsze, zdrowsze, sprawniej myślą                    

i cieszą się każdym dniem. Niestety, często zdarza się, że wyczerpanie wysiłkiem, ból czy kontuzje odbierają 

radość płynącą z biegu. Trzymasz w ręku książkę, dzięki której zapomnisz o dolegliwościach związanych                       

z przeciążeniem mięśni i stawów. Opisana tu nowatorska technika pozwala na uniknięcie kontuzji i przemęczenia, 

a także na osiąganie lepszych wyników podczas zawodów. Metoda Run Walk Run polega na odpowiednim 

dobieraniu przerw marszowych podczas treningu biegowego. Pozwala oszczędnie gospodarować energią i siłą 

mięśni, przyczynia się do adaptacji biegowych i eliminuje zmęczenie. Stosujący tę metodę biegacze pozostają silni 

aż do mety.  
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191. Mężczyzna od A do Z / Piotr Mart.- Wydanie 4.- Gliwice : Wydawnictwo Helion 

: Wydawnictwo Złote Myśli, copyright 2017. 

(Sensus. Kobieta) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

To książka, na którą czekałaś całe życie! ...i nie ma w tym cienia przesady. To poradnik z prawdziwego zdarzenia, 

zdradzający sekrety męskiej natury, które Cię zaskoczą, a czasem i zaszokują. Pozwoli Ci zrozumieć mężczyznę, 

jego zachowania, oczekiwania i potrzeby. Kryje w sobie jeszcze jedną słodką tajemnicę: Da Ci coś, czego nie 

znajdziesz w innych poradnikach! Sprawi, że lepiej zrozumiesz samą siebie, rozwiniesz swoją kobiecość, 

nabierzesz pewności siebie i zaczniesz być postrzegana jako fascynująca, godna pożądania i piękna - bez względu 

na wiek czy wygląd!  

 

 

192. Microsoft Excel 2016 PL / John Walkenbach ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016. 

(Biblia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Excel , Visual Basic , Arkusz kalkulacyjny , Vademecum 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

I. Podstawowe informacje o Excelu ; II. Formuły i funkcje ; III. Tworzenie wykresów i grafiki ; IV. 

Zaawansowane właściwości Excela ; V. Analiza danych ; VI. Program Excel i programowanie w języku VBA ; 

Dodatki: Spis funkcji arkusza, Skróty klawiszowe stosowane w programie Excel. 

 

 

193. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : 

komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim 

prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Gierusza 

i Macieja Gierusza ; autorzy Przemysław Czajor, Barbara Gierusz, Jerzy Gierusz, 

Maciej Gierusz, Karolina Gościniak, Anna Kamińska-Stańczak, Cyryl Kotyla, 

Wojciech Kozłowski, Marcin Michalak, Sylwia Silska-Gembka, Ewa Spigarska, 

Arleta Szadziewska, Tomasz Zielke.- Stan prawny wrzesień 2017 r.- Gdańsk : 

ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej , 

Materiały pomocnicze , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

Podstawy harmonizacji rachunkowości ; Prezentacja informacji finansowych ; Aktywa trwałe i zapasy ; Pomiar 

przychodów ; Rachunkowość instrumentów finansowych ; Wycena wybranych pozycji zobowiązań. 
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194. Mikrobiologia lekarska / [Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski].- Wydanie 3 

- 6 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikrobiologia lekarska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-579 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Wprowadzenie do mikrobiologii lekarskiej ; Immunologia infekcyjna ; Bakteriologia lekarska ; Mykologia 

lekarska ; Wirusologia lekarska ; Parazytologia lekarska ; Zakażenia szpitalne ; Zakażenia pozaszpitalne ; 

Zakażenia ważne w stomatologii ; Techniki diagnostyczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych ; Dodatek. 

Klasyfikacja bakterii. 

 

 

195. Miłość made in China : jak kochają Chińczycy? / Dorian Malovic ; przekład Ewa 

Kucharska.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malovic, Dorian (1960- ) , Biura matrymonialne , Kobieta , 

Małżeństwo , Miłość , Prostytucja , Życie seksualne , Chiny , Reportaż 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ceniony reportażysta i znawca chińskiej kultury Dorian Malovic przemierzył Państwo Środka wzdłuż i wszerz. 

Rozmawiał z matkami, żonami, córkami, siostrami, konkubinami i prostytutkami. Wysłuchał ich najintymniej-

szych zwierzeń, po to by zbudować prawdziwy obraz miłości made in China.  Jak być nastolatką, wiedząc że 

trzeba znaleźć męża przed ukończeniem 25 roku życiu, by nie zostać sheng nu – resztką, której nie chce żaden 

mężczyzna?  Jak być kobietą, gdy to rodzice szukają dla Ciebie męża na ogromnym targu singli?  Jak być matką, 

kiedy każda kolejna ciąża grozi represjami ze strony Państwa? A przede wszystkim – czy można kochać 

prawdziwie w świecie, w którym komunizm zniszczył wszystkie wartości poza bezwzględnym posłuszeństwem 

wobec Państwa i rodziny? W kraju, gdzie małżeństwo nie jest sprawą uczuć, lecz chłodną kalkulacją biznesową.  

 

 

196. Minecraft : crafting, czary i świetna zabawa / Bartosz Danowski, Jakub 

Danowski.- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Minecraft , Poradnik 

Sygnatura:  WG-793 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. ZACZYNAMY PRZYGODĘ Z MINECRAFTEM: Wymagania sprzętowe i platformy systemowe, Pobieranie 

plików, Instalacja i konfiguracja, Wersja darmowa kontra wersja płatna ; 2. STAWIAMY PIERWSZE KROKI              

W ŚWIECIE MINECRAFTA: Rozpoczynamy rozgrywkę, Poruszanie się i nawigowanie w świecie Minecrafta, 

Najważniejsze elementy gry ; 3. PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ GRY ;  4. KOLEJNE KROKI W ŚWIECIE 

MINECRAFTA: Zaklinanie przedmiotów, Wytapianie w piecu, Mechanizmy, Alchemia i czarodziejskie mikstury, 
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Zbroja i broń, Portal Netheru ; 5. MINECRAFT JEST NUDNY? POZNAJ WIĘC MODYFIKACJE!: Wgrywanie 

skórek, Paczki zasobów, Modyfikacje, Wiersz poleceń i komendy ; 6. TRYB WIELOOSOBOWY. WŁASNY 

SERWER KONTRA SERWER INTERNETOWY: Własny serwer w sieci LAN, Internetowe serwery Minecrafta ; 

7. ZOSTAŃ YOUTUBEREM. PUBLIKUJ SWOJE MINECRAFTOWE DOKONANIA W SIECI: Przygotowania 

do rejestracji rozgrywek, Rejestrowanie filmu i publikacja na platformie YouTube, Transmisja na żywo na 

przykładzie platformy YouTube ; DODATEK: Crafting, Alchemia, Piec. 

 

 

197. Minecraft : zostań cyfrowym inżynierem / James Floyd Kelly ; [tłumaczenie 

Maksymilian Gutowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Minecraft , Poradnik 

Sygnatura:  WG-793 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Książka, którą trzymasz w dłoni, nie jest podręcznikiem Minecrafta, ale z pewnością pomoże Ci w osiąganiu 

lepszych wyników w grze. Równocześnie niemal niepostrzeżenie nauczysz się wielu świetnych rzeczy, takich jak 

tworzenie obiektów 3D czy praca z oprogramowaniem CAD. Dowiesz się, jak obsłużyć aplikacje wykorzystywane 

przez profesjonalnych projektantów, wizjonerów kreujących prawdziwą przyszłość i zarabiających na tym niemałe 

pieniądze. Te umiejętności w połączeniu z odwagą i wyobraźnią pozwolą Ci na wspaniały sukces!  

 

 

198. Mocne matki, mocni synowie : wskazówki dla matek, jak wychowywać synów 

na niezwykłych mężczyzn / Meg Meeker ; [przekł. Dorota Arcab].- Kraków : M 

Wydawnictwo, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Matki i synowie , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

Jesteś jego pierwszą miłością ; Naucz go języka uczuć ; Ma łuk i strzały ; Jesteś jego domem ; Twoja twarz jest 

dla niego przebłyskiem Boga ; Daj mu do ręki narzędzie ; Łączysz go z jego tatą ; W głowie mu seks, a co mówi 

mama ; Mądrość i odpowiedzialność ; Pozwól mu odejść. Specyficzna relacja matki z synem oraz syna z matką 

stała się przedmiotem refleksji lekarki pediatry Meg Meeker, która od szeregu lat stara się pomagać kobietom             

w wychowywaniu dzieci. Ta książka jest zapisem doświadczeń poradnianych autorki i zawiera wiele szczegółów 

dotyczących psychoseksualnego rozwoju chłopca. Autorka skupia się szczególnie na tych, które mogą budzić 

niepokoje u matek. Porusza cały szereg tematów, takich jak kształtowanie się uczuć, usamodzielnienie, relacja               

z Bogiem oraz wprowadzenie młodego chłopca w świat seksualności. Podejmuje też bardzo ważne współcześnie 

zagadnienie, jakim jest wpływ szeroko rozumianych mediów na kształtowanie się osobowości młodych mężczyzn. 

Swoje uwagi kieruje zarówno do matek mających wsparcie ojców dzieci, jak i samotnie wychowujących synów. 

dr Marek Babik Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum. 
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199. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym : podręcznik dla studiów 

medycznych / redakcja naukowa Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko ; [autorzy 

Iwona Bodys-Cupak, Ewa Czaja, Mirosława Dzikowska, Teresa Gabryś, Anna 

Gawor, Ewa Kawalec, Marta Kowalewska, Maria Kózka, Mariusz Kózka, Iwona 

Malinowska-Lipień, Anna Majda, Maria Ogarek, Beata Ogórek-Tęcza, Anita Orzeł-

Nowak, Urszula Pieczyrak-Brhel, Lucyna Płaszewska-Żywko, Grażyna Puto, Teresa 

Radzik, Agata Reczek, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Katarzyna Wojnar-

Gruszka, Stanisław Wojtan, Katarzyna Wojtas, Joanna Zalewska-Puchała, Ewa 

Ziarko].- Wydanie 1, 1 dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pielęgniarstwo , Chorzy , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

Cz. I. TEORIE I MODELE PIELĘGNIARSTWA: 1. Teorie i modele pielęgniarstwa - wyjaśnienie pojęć, 2. Teoria 

Dorothei Orem, 3. Struktura modelu opieki pielęgniarskiej ; Cz. II. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY OPIEKI 

PIELĘGNIARSKIEJ: 4. Choroba i hospitalizacja jako sytuacja trudna, 5. Społeczne skutki choroby                                

i niepełnosprawności, 6. Wsparcie społeczne w chorobie, 7. Edukacja jako element przygotowania chorego do 

samoopieki ; Cz. III. MODELE PIELĘGNOWANIA CHORYCH W WYBRANYCH SCHORZENIACH: 8. 

Układ oddechowy, 9. Układ krążenia, 10. Układ nerwowy, 11. Układ pokarmowy, 12. Układ kostno-stawowy, 13. 

Układ naczyniowy, 14. Układ dokrewny, 15. Układ krwiotwórczy, 16. Układ moczowy, 17. Zespół metaboliczny. 

 

 

200. Moja zielona dieta : jak schudnąć bez efektu jo-jo o każdej porze roku / 

Dagmar von Cramm ; [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka].- Kielce : Wydawnictwo 

Jedność, copyright 2016. 

(Jedność Zdrowie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe żywienie , Dieta odchudzająca , Poradniki , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

"Chudnijmy z pomocą natury! Można to łatwo osiągnąć, wykorzystując o każdej porze roku te odmiany warzyw             

i owoców, które skutecznie ułatwią odchudzanie. Pokażę Państwu, jak dzięki tym rewelacyjnym składnikom 

można za jednym razem przyrządzić dwie różne potrawy. Nieważne, czy wegetariańskie, z rybą, czy mięsem - 

istotne jest to, by były smaczne i nieskomplikowane. Z kolei proponowane przeze mnie w książce wyrafinowane 

smoothies i herbaty o dobroczynnych właściwościach dodatkowo wspomogą proces gubienia zbędnych 

kilogramów."  

 

 

201. Mowa ciała / Antoni Benedikt.- Wydanie 2.- Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 

copyright 2002. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja niewerbalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.925 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Charakterystyka komunikowania niewerbalnego, 2. Mowa ciała na etapie egzaminów maturalnych i egzaminów 
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wstępnych na studia, 3. Posługiwanie się mową ciała w trakcie studiów, 4. Mowa ciała w czasie przygotowań                   

i obrony pracy dyplomowej, 5. Wykorzystanie mowy ciała, sztuki dyskutowania i savoir-vivre'u w czasie 

poszukiwania wymarzonej pracy, 6. Mowa ciała w życiu prywatnym. 

 

 

202. Mowa ciała : gesty ręki, gesty dłoni / Christiane Eisler-Mertz ; [tłumaczenie 

Monika Dykier].- Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gesty , Komunikacja niewerbalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.925 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Podczas komunikacji nasz mózg podświadomie wiąże ręce, przekazując do nich sygnały myśli i emocji. Dzieje się 

to automatycznie. W ten sposób w język ciała włączają się nasze dłonie i ręce. [...] gesty rąk pomagają wyrazić to, 

czego nie wyraziliśmy słowami. Umiejętność odczytania tych gestów jest kluczem dla naszych udanych relacji               

z otoczeniem.  

 

 

203. Mundra / Sylwia Szwed.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014. 

(Bez Fikcji o...) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Położne , Położnictwo , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-618  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

"Mundra" to zapis dziesięciu rozmów z położnymi. Najstarsza ma ponad dziewięćdziesiąt lat i pierwsze porody 

przyjmowała podczas II wojny światowej, najmłodsza - dwadzieścia sześć i pracowała w szpitalu w Tanzanii. 

Należą do różnych środowisk, mają odmienne doświadczenia i światopogląd. Opowiadają o cudzie narodzin,                    

o ogromnej sile, którą natura obdarzyła każdą matkę, ale także o ciemnej stronie swojego zawodu - poronieniach, 

aborcjach, powikłaniach okołoporodowych, przemocy wobec rodzących. Poruszają wiele aktualnych i kontro-

wersyjnych tematów - problem medykalizacji porodu, odejścia od natury, cesarskiego cięcia na życzenie czy 

zapłodnienia in vitro. To książka o "mundrości" natury i kulturowej sile kobiety.  

 

 

204. Myśl i bogać się : jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces / Napoleon Hill ; 

[tłumaczenie Aleksandra Podsiadlik, Robert Jawień, Magdalena Strzelecka].- Gliwice 

: Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

Co sprawia, że niektórzy ludzie przez całe swoje życie idą naprzód, rozwijają się, zdobywając i pomnażając 
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bogactwo i szczęście, podczas gdy inni stoją w miejscu? Co daje jednym ogromną energię, a innych czyni 

nieudolnymi? Co sprawia, że jeden radzi sobie ze wszystkimi problemami, znajdując własną drogę, która 

bezpiecznie pozwala mu przejść przez burzliwe momenty w życiu i spełnić najistotniejsze marzenia, podczas gdy 

inny walczy i ponosi klęskę? Odpowiedź jest pozornie prosta - tą tajemniczą siłą jest umiejętność myślenia                     

i dążenia do sukcesu. Każdy z nas może zastosować ją w swoim życiu, jednak trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Teraz 

tajemnica tego, jak osiągnąć fortunę, leży w zasięgu Twojej ręki. Książka "Myśl i bogać się. Jak zrealizować 

ambicje i osiągnąć sukces" to już klasyka literatury motywującej. Uważana jest za motor, który pchnął niezliczone 

rzesze ludzi w kierunku sławy i fortuny. Jej poprzednie edycje zmieniły życie milionów ludzi i zostawiły po sobie 

spuściznę sukcesu w osobach liderów w biznesie, rządzie i organizacjach obywatelskich oraz ogromnych 

majątkach stworzonych dzięki zawartym w tej publikacji radom. Przedstawia ona sprawdzoną i pewną metodę 

przezwyciężenia wszystkich przeszkód, zrealizowania każdej ambicji i osiągnięcia sukcesu. Pokazuje, jak ją 

stosować, i powoduje, że od razu zaczynasz działać.  

 

 

205. Myśl jak Zuck : pięć sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego 

założyciela Facebooka / Ekaterina Walter ; [tłumaczenie Maksymilian Gutowski].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2013. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zuckerberg, Mark (1984- ) , Facebook , Portal 

społecznościowy , Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2018-09 

 

Jeśli masz firmę lub właśnie ją zakładasz, jeśli pracujesz zawodowo i pniesz się po szczeblach kariery, jeżeli 

pociąga Cię podejmowanie śmiałych decyzji biznesowych i wywieranie rzeczywistego wpływu na działalność 

firmy, nadszedł wreszcie czas, żebyś przeszedł do ofensywy. W erze ciągłych przemian żadna firma nie może 

pozwolić sobie na bierność. Twoim zadaniem jest więc przeć do przodu niczym rekin, budować, zwiększać 

konkurencyjność, wprowadzać zmiany i innowacje, rewolucjonizować i zarabiać! Zasady wyłożone w tej książce 

pozwolą Ci uczyć się od uznanych firm i pokażą, jak można zostać najbardziej wpływowym człowiekiem                     

w branży. Zacznij od pięciu prostych zasad i tak jak Mark Zuckerberg przekonaj się o ich skuteczności. Kieruj się 

pasją - pożytkuj nieprzebrane zasoby energii, by robić coś, w co naprawdę wierzysz. Pamiętaj o celu - nie 

poprzestawaj na stworzeniu świetnego produktu lub świetnej usługi, daj początek ważnemu ruchowi społecznemu. 

Dbaj o ludzi - twórz silne zespoły, które ziszczą Twoje marzenia. Stwórz innowacyjny produkt - złam wszystkie 

reguły i zmień wszystko wokół. Nawiązuj silne więzi - otaczaj się osobami, które pobudzą Twoją wyobraźnię                  

i zapewnią siłę do działania.  

 

 

206. Nagietek, ślaz i mniszek : trzy niezwykłe kwiaty / Giuseppe Maffeis ; 

[tłumaczenie Sonia Gluźniewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy 

Mostowski, copyright 2015. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, w kuchni, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka , Mniszek lekarski , Nagietek lekarski , Ślaz , 

Ziołolecznictwo , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                    

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich   

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. NAGIETEK, ŚLAZ I MNISZEK - dezynfekują, oczyszczają 
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i przyspieszają gojenie się ran, eliminują toksyny, łagodzą zapalenia jelit, chronią wątrobę, zwalczają wrzody, 

regenerują skórę, smakiem i kolorem wzbogacają dania. 

 

 

207. Nasi za granicą / Krystyna Mazurówna.- Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mazurówna, Krystyna (1939- ) , Polacy za granicą , Tancerze 

polscy , Choreografowie polscy , Paryż (Francja) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Mazurówna K. 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Ekscentryczna, barwna, intrygująca. Krystyna Mazurówna ma wiele wcieleń i ról. W swojej najnowszej książce 

słynna tancerka i choreografka dzieli się swoim doświadczeniem emigrantki – ale nie tylko swoim. Z przymru-

żeniem oka, czasem z lekką ironią obserwuje naszych za granicą – w Paryżu, Nowym Jorku, w Brukseli. Jakie są 

nasze wspólne cechy? Jakie śmiesznostki? Jak sobie radzimy poza granicami ojczyzny? O wszystkim tym pisze 

Mazurówna. Szczerze, dowcipnie i z wdziękiem.  

 

 

208. Neonatologia / redakcja naukowa Jerzy Szczapa ; [autorzy: Renata Bokiniec i 

inni]- Wydanie 2. - rozszerzone i uaktualnione - 4. dodruk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neonatologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616-053.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem ; Ocena stanu noworodka ; Termoregulacja ; 

Ból u noworodka - niedoceniane zagrożenie ; Zaburzenia okołoporodowe ; Noworodek z małą urodzeniową masą 

ciała ; Żywienie noworodka ; Choroby układu oddechowego ; Układ krążenia ; Zaburzenia hematologiczne ; 

Żółtaczka ; Choroby ośrodkowego układu nerwowego ; ABC zakażeń u noworodków ; Zaburzenia metaboliczne ; 

Zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne ; Genetyka kliniczna ; Wybrane problemy ortopedii noworodka ; 

Zaburzenia funkcji nerek ; Najczęstsze chirurgiczne stany naglące u noworodka ; Wpływ leków stosowanych                  

i matki na płód i noworodka ; Choroby skóry ; Kryteria wypisania noworodka ze szpitala oraz zasady opieki                 

w warunkach domowych ; Transport noworodka ; Wybrane zagadnienia dotyczące rehabilitacji ruchowej 

noworodków i małych dzieci. 

 

 

209. Nepal : u stóp Himalajów / [Justyna Sromek, Marta Zdzieborska ; współpraca 

Joanna Felicja Bilska ; aktualizacja Katarzyna Byrtek].- Wydanie 2.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nepal , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2018-09 

 



134 
 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 16 planów i map ; 12 propozycji tras górskich ; 7 propozycji tras samochodowych ; 3 

propozycje tras rowerowych.  

 

 

210. Niepodległość 1918 : jak odrodziła się wolna Polska, jak II RP poradziła sobie 

z niezawisłością / [autorzy Andrzej Garlicki, Jerzy Holzer, Jerzy Kochanowski, 

Adam Kożuchowski, Wojciech Materski, Włodzimierz Mędrzecki, Wojciech 

Morawski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Tomasz Targański, Wiesław Władyka, 

dziennikarze i pracownicy "Polityki": Marek Henzler, Iwona Kochanowska, Adam 

Szostkiewicz, Tadeusz Zawadzki ; redaktor wydania Leszek Będkowski].- 

Warszawa : Polityka, 2018. 

(Pomocnik Historyczny ; 2018 nr 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie ,    

Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2018-09 

 

[Z przedmowy]: Ta historia tylko z pozoru jest znana; gdy się w nią dobrze wczytać, odsłania mnóstwo 

podtekstów i kontekstów. Za podręcznikowym sformułowaniem "W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość" 

kryje się ogrom dramatów, zwrotów akcji, wysiłek wielu ludzi, ale też dużo przypadków lub zbiegów 

okoliczności. Zwykle nie pamiętamy, że samo wytyczanie granic Polski trwało bez mała pięć lat, a dokonywało 

się zarówno przy stole konferencyjnym, jak i w zbrojnej walce. Wystarczy spojrzeć na zestaw map na s. 12-13, by 

sobie uzmysłowić, że II RP mogła się odrodzić w bardzo różnym kształcie terytorialnym. Mogła się też w ogóle 

nie odrodzić. Jeszcze bowiem w 1914 r. Polska dla świata nie istniała. Politycy szanowali obowiązujący od stu lat 

porządek wiedeński, zamykający etap wojen napoleońskich i ustalający nie tylko granice, ale i reguły gry na 

kontynencie. Nie przewidywały one możliwości odrodzenia się Polski. Encyklopedie nie wymieniały Polski jako 

państwa, nie było jej na mapach. Byli tylko Polacy. 

 

 

211. Nowy poradnik majstra budowlanego : praca zbiorowa / pod redakcją Janusza 

Panasa ; autorzy Konrad Bąkowski [i inni].- Wydanie 1. (dodruk).- Warszawa : 

Wydawnictwo Arkady, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo , Poradnik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-69 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Rola majstra budowlanego ; 2. Organizacja robót budowlanych ; 3. Dokumentacja budowy ; 4. Prace 

pomiarowe w budownictwie ; 5. Roboty ziemne ; 6. Fundamenty ; 7. Rusztowania ; 8. Drewno na budowie                     

i deskowania ; 9. Zbrojenie i betonowanie konstrukcji ; 10. Montaż konstrukcji prefabrykowanych ; 11. Montaż 

stalowych konstrukcji budowlanych ; 12. Spoiwa budowlane ; 13. Roboty murowe ; 14. Roboty izolacyjne ; 15. 

Stropy ; 16. Dachy ; 17. Ściany działowe ; 18. Schody ; 19. Lekkie ściany osłonowe ; 20. Roboty dekarskie                     

i blacharskie ; 21. Roboty tynkowe i okładzinowe ; 22. Dobór i montaż okien i drzwi ; 23. Roboty szklarskie ; 24. 
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Malowanie i tapetowanie ; 25. Konstruowanie i wykonywanie podłóg ; 26. Instalacje sanitarne ; 27. Instalacje 

elektryczne na placu budowy. 

 

 

212. Nowy Rzeszów = New Rzeszów / Józef Ambrozowicz ; wstęp Waldemar Bałda 

; [tłumaczenie Jadwiga Ryba].- Rzeszów : Agencja Wydawnicza Jota, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Budownictwo miejskie , Budownictwo 

mieszkaniowe , Budownictwo użyteczności publicznej , Fotografia polska , Rzeszów 

(woj. podkarpackie) , Album 

Sygnatura:  WG-72(438)  

Nowości:  2018-09 

 

 

Lata, które minęły od początku XXI wieku zostaną w historii Rzeszowa jako jeden z najznaczniejszych etapów 

miejskich dziejów. Co prawda okres ten przyniósł rozwój całego kraju, ale czy jednakowy? Rzeszów to, poza 

Warszawą, jedyne miasto w Polsce, które rozwinęło się w tak dynamicznym tempie. Przyrost naturalny jest                    

w Rzeszów najwyższy wśród 18 największych miast w Polsce. Jego wskaźnik wynosi tu 4,2 promila, podczas gdy 

w wielu polskich miastach jest on ujemny, a średnia krajowa jest bliska zeru. Rzeszów zadziwia Polskę i Europę 

niespotykaną skalą rozwoju. Spójrzcie Państwo na to wyjątkowe miasto, tym razem bez zabytków i innych śladów 

dawnych dziejów. To nowy, a nawet najnowszy Rzeszów!  

 

 

213. O życiu i umieraniu : podróż w nieznane / Osho ; przekład z angielskiego Henryk 

Smagacz.- Warszawa : Wydawnictwo Garmond, 2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Buddyzm , Duchowość religijna , Sens życia , Śmierć , 

Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-1 

 

 

 

 

USUWANIE OSTATNIEGO TABU: W poszukiwaniu nieśmiertelnego ; Sprzeciw: problem wiary ; Różne 

oblicza śmierci ; Wschód i Zachód, śmierć i seks ; Niedokończone sprawy ; Odpowiedzi na pytania ; PODRÓŻ             

W NIEZNANE: ROZUMIENIE I STAWIANIE CZOŁA NASZYM LĘKOM: W poszukiwaniu nieśmiertelności ; 

Nie wróg, lecz przyjaciel ; Odwaga życia ; Odpowiedzi na pytania ; KAMIENIE MILOWE NA DRODZE: 

Wykorzystanie bólu jako medytacji ; Odpowiedzi na pytania ; Metody radzenia sobie z bólem ; Klucze do 

akceptacji i przekształcenia ; CZAS SIĘ POŻEGNAĆ: RADY DLA OPIEKUNÓW I NAJBLIŻSZYCH 

ZMARŁEGO: Wielkie objawienie ; Bycie ; Odpowiedzi na pytania ; POSŁOWIE: Płatek śniegu roztapiający się 

w czystym powietrzu. 

 

 

214. Oceny okresowe pracowników : zarządzanie przez ocenianie : poradnik dobrych 

praktyk / Jacek Jędrzejczak.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ocena pracowników , Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2018-09 
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1. Kluczowe mechanizmy i uwarunkowania wdrażania i funkcjonowania systemu okresowych ocen 

pracowniczych, 2. Funkcje kontrolne i rozwojowe SOOP i ich znaczenie dla firmy, 3. Elementy bazowe dla 

rozpoczęcia projektowania systemu ocen okresowych, 4. Projektowanie procesu i narzędzi oceny, 5. Wybór 

kryteriów ocen okresowych, 6. Formularz i regulamin ocen okresowych, 7. Wdrażanie SOOP w firmie, 8. 

Kluczowe działania wspierające wdrożenie SOOP w firmie, 9. Oceniający i oceniany w procesie oceny okresowej, 

10. Wykorzystanie wyników rozmowy oceniającej ; Załączniki. 

 

 

215. Odkłamywanie marihuany / Bogdan Jot.- Bydgoszcz : Wydawnictwo MMJ, 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marihuana , Konopie indyjskie , Wpływ na zdrowie , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Opinie Polaków dotyczące marihuany opierają się na szeregu przekłamań i półprawd, funkcjonujących                          

w społecznej świadomości od dziesięcioleci. Podobnie jest w większości innych krajów. Co gorsza, również 

represyjne prawo obowiązujące prawie na całym świecie jest uzasadniane tymi właśnie przekonaniami. 

"Odkłamywanie marihuany" jest próbą analizy tego, co współczesna nauka mówi o dotyczących marihuany 

mitach.  

 

 

216. Odkryj siebie na nowo : jak zdefiniować własną markę i zbudować karierę / 

Dorie Clark ; [tłumaczenie Joanna Sugiero].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2014. 

(Onepress VIP) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Samopoznanie , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

Zainwestuj w siebie: Wszedłeś w nowy etap w swoim życiu i chcesz, żeby ludzie zobaczyli Twoje inne talenty? 

Chcesz zwiększyć swoje szanse na szybkie znalezienie nowej pracy? Marzysz o awansie, ale nie jesteś pewien, 

czy podołasz? Chcesz poprawić swoją zawodową reputację? Dopiero zaczynasz karierę zawodową i chcesz 

wyróżnić się z tłumu kandydatów? Planujesz zmienić ścieżkę kariery i musisz przekonać potencjalnego 

pracodawcę, że Twoje doświadczenie w innej branży jest zaletą? Jeśli chcesz odnieść sukces na rynku pracy                     

i pokonać konkurencję, jeśli marzysz, by oprzeć karierę na swoich pasjach i talentach - nadszedł czas, by odkryć 

siebie na nowo pod względem zawodowym. Ta książka jest wypełniona praktycznymi ćwiczeniami, a także 

interesującymi studiami przypadków i wywiadami. Zainspirują Cię one do zastanowienia się nad swoimi 

osobistymi celami, do przejęcia kontroli nad Twoją karierą i do zbudowania reputacji, która pomoże Ci otworzyć 

wiele drzwi. Dowiesz się, jak zidentyfikować swoje mocne strony, w jaki sposób stworzyć silną markę 

odzwierciedlającą to, kim naprawdę jesteś i kim chcesz być, oraz co zrobić, by inni dostrzegli Twój wielki 

potencjał.  
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217. Opakowania w gospodarce magazynowej : z dokumentacją i wzorcową 

instrukcją gospodarki opakowaniami / Zdzisław Dudziński.- [Wydanie 2], stan 

prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.- Gdańsk : ODDK, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka magazynowa , Opakowania , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU OPAKOWAŃ I GOSPODARKI OPAKOWANIAMI; 2. 

OPAKOWANIA W TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU; 3. ZASADY I KIERUNKI RACJONALNEGO 

WYKORZYSTANIA OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH; 4. ORGANIZACJA GOSPO-

DARKI OPAKOWANIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE; 5. WZORCOWA INSTRUKCJA GOSPODARKI 

OPAKOWANIAMI W MAGAZYNACH Z DOKUMENTACJĄ; 6. ZAŁĄCZNIKI. 

 

 

218. Opieka długoterminowa : uwarunkowania medyczne i prawne / redakcja naukowa 

Eleonora Zielińska, Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska.- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opieka długoterminowa , Polityka społeczna , Świadczenia 

społeczne , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-349 

Nowości:  2018-09 

 

 

Część 1. UWARUNKOWANIA MEDYCZNE: 1. Ogólna charakterystyka opieki długoterminowej ; 2. 

Uwarunkowania rozwoju opieki długoterminowej: demograficzne, epidemiologiczne, społeczne i ekonomiczne ; 

3. Realizatorzy świadczeń dla osoby obłożnie chorej i niesamodzielnej ; 4. Charakterystyka pacjentów 

obejmowanych opieką długoterminową ; 5. Czynniki warunkujące potrzebę umieszczenia pacjenta w stacjonarnej 

placówce opieki długoterminowej ; 6. Kwalifikacja pacjentów do objęcia opieką długoterminową ; 7. 

Charakterystyka schorzeń pacjentów zakwalifikowanych do opieki długoterminowej ; 8. Pacjenci niezdolni do 

świadomego wyrażania woli  ; 9. Wymiar opiekuńczy świadczeń ; 10. Długoterminowość i kompleksowość 

świadczeń ; 11. Akty wizacja pacjentów ; 12. Rola rodziny w opiece nad pacjentem objętym opieką 

długoterminową ; 13. Metodyka pracy pielęgniarki z pacjentem w opiece długoterminowej ; 14. Ewaluacja 

interwencji pielęgniarskich ; Część 2. UWARUNKOWANIA PRAWNE: 15. Rodzaje opieki długoterminowej ; 16 

Ogólna sytuacja prawna potencjalnych pacjentów opieki długoterminowej ; 17. Regulacje prawne w zakresie 

opieki długoterminowej - wybrane zagadnienia szczegółowe ; 18. Charakter prawny instrumentów 

zapewniających realizację praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego zgody na 

udzielenie świadczeń zdrowotnych ; 19. Przedstawiciel ustawowy pacjenta. 

 

 

219. Opodatkowanie organizacji pozarządowych / Agata Błaszczyk.- Gdańsk : 

ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizacje pozarządowe (NGO) , Podatek , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 
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Organizacje pozarządowe a ekonomia społeczna ; Źródła finansowania działalności w organizacjach 

pozarządowych ; Typy działalności prowadzonych przez organizacje pozarządowe ; Zasady prowadzenia ksiąg 

handlowych w organizacjach pozarządowych ; Organizacja pozarządowa jako podatnik podatku dochodowego od 

osób prawnych ; Podatek od towarów i usług w organizacjach pozarządowych ; Podatek od nieruchomości, 

podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn w organizacjach pozarządowych. 

 

 

220. Opowieści z Biura Duchów / Ada Edelman.- Białystok : Wydawnictwo Samsara - 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dusza , Dusze zmarłych , Parapsychologia , Sen , Śmierć , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Prawdziwe historie osób, które doświadczyły kontaktu z drugą stroną. Biuro Duchów to nazwa popularnego bloga, 

na którym autorka zamieszcza historie o duchach i życiu po życiu. Przekazy pochodzą w większości z listów 

nadsyłanych przez czytelników, którzy chcieli podzielić się swoimi przeżyciami. "Opowieści z Biura Duchów" to 

prawdziwe historie osób, które doświadczyły kontaktu z drugą stroną, otrzymując ostrzeżenia, ważne informacje 

lub wsparcie od bliskich, którzy odeszli. To także relacje ludzi, którzy doświadczyli przeżyć z pogranicza śmierci. 

Ta książka zabiera czytelnika w emocjonująca podróż w poszukiwaniu nieznanego i jest dowodem na to, że poza 

nami istnieje inny świat, a życie nie kończy się ze śmiercią.  

 

 

221. Opus Magnum C++11 : programowanie w języku C++. T. 1 / Jerzy Grębosz.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C++ (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Dawno, dawno temu, w głębokich latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pewien duński informatyk 

zainspirowany językiem C opracował jeden z najważniejszych, najbardziej elastycznych i do dziś niezastąpionych 

języków programowania - C++. Dziś ten język jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, obliczeń 

naukowych, technicznych, w medycynie, przemyśle i bankowości. NASA posługuje się nim w naziemnej kontroli 

lotów. Duża część oprogramowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej została napisana w tym języku. Nawet   

w marsjańskim łaziku Curiosity pracuje program w C++, który analizuje obraz z kamer i planuje dalszą trasę. 

Autor tej książki - wybitny specjalista pracujący nad wieloma znaczącymi projektami we francuskich, niemieckich 

i włoskich instytutach fizyki jądrowej, znany czytelnikom m.in. z genialnej "Symfonii C++" - postawił sobie za 

cel napisanie nowej, przekrojowej książki o tym języku, która w prostym, wręcz przyjacielskim stylu wprowadza 

czytelnika w fascynujący świat programowania zorientowanego obiektowo. Zobacz, jak potężny jest dzisiaj C++ 

11.  
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222. Opus Magnum C++11 : programowanie w języku C++. T. 2 / Jerzy Grębosz.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C++ (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Dawno, dawno temu, w głębokich latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pewien duński informatyk 

zainspirowany językiem C opracował jeden z najważniejszych, najbardziej elastycznych i do dziś niezastąpionych 

języków programowania - C++. Dziś ten język jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, obliczeń 

naukowych, technicznych, w medycynie, przemyśle i bankowości. NASA posługuje się nim w naziemnej kontroli 

lotów. Duża część oprogramowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej została napisana w tym języku. Nawet  

w marsjańskim łaziku Curiosity pracuje program w C++, który analizuje obraz z kamer i planuje dalszą trasę. 

Autor tej książki - wybitny specjalista pracujący nad wieloma znaczącymi projektami we francuskich, niemieckich 

i włoskich instytutach fizyki jądrowej, znany czytelnikom m.in. z genialnej "Symfonii C++" - postawił sobie za 

cel napisanie nowej, przekrojowej książki o tym języku, która w prostym, wręcz przyjacielskim stylu wprowadza 

czytelnika w fascynujący świat programowania zorientowanego obiektowo. Zobacz, jak potężny jest dzisiaj C++ 

11.  

 

 

223. Opus Magnum C++11 : programowanie w języku C++. T. 3 / Jerzy Grębosz.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C++ (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Dawno, dawno temu, w głębokich latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pewien duński informatyk 

zainspirowany językiem C opracował jeden z najważniejszych, najbardziej elastycznych i do dziś niezastąpionych 

języków programowania - C++. Dziś ten język jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, obliczeń 

naukowych, technicznych, w medycynie, przemyśle i bankowości. NASA posługuje się nim w naziemnej kontroli 

lotów. Duża część oprogramowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej została napisana w tym języku. Nawet  

w marsjańskim łaziku Curiosity pracuje program w C++, który analizuje obraz z kamer i planuje dalszą trasę. 

Autor tej książki - wybitny specjalista pracujący nad wieloma znaczącymi projektami we francuskich, niemieckich 

i włoskich instytutach fizyki jądrowej, znany czytelnikom m.in. z genialnej "Symfonii C++" - postawił sobie za 

cel napisanie nowej, przekrojowej książki o tym języku, która w prostym, wręcz przyjacielskim stylu wprowadza 

czytelnika w fascynujący świat programowania zorientowanego obiektowo. Zobacz, jak potężny jest dzisiaj C++ 

11.  
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224. Ordynacja podatkowa : komentarz praktyczny / autorzy Bogumił Brzeziński, 

Hanna Filipczyk, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Marian Masternak, 

Wojciech Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Janusz Orłowski, Ewa Prejs, 

Jowita Pustuł ; pod red. Bogumiła Brzezińskiego, Marka Kalinowskiego, Agnieszki 

Olesińskiej.- Stan prawny: 1 czerwca 2017 r.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo podatkowe , Polska , Komentarz do ustawy , Materiały 

pomocnicze , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 

 

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa - Ordynacja podatkowa została skomentowana w prakty-

czny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu. Autorzy 

omawiają kolejno poszczególne działy Ordynacji - przepisy:  - ogólnego prawa podatkowego, - postępowania 

podatkowego, - kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Ponad 

1400 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, na których można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania                              

i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:  - rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji 

podatkowej, - pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności, - obowiązek podatkowy, 

zobowiązanie podatkowe, podatek, - wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji 

organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego, - przedawnienie 

zobowiązania podatkowego, - sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp. Komentarz przywołuje 

najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego (indywidualne i ogólne). Stan prawny: 

1 czerwca 2017r. - autorzy omawiają ostatnie, rewolucyjne zmiany w przepisach, w tym: zasadę rozstrzygania 

wątpliwości prawnych na korzyść podatników, klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisy                      

o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny 

zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się 

pomiędzy rozdziałami Komentarza, a także drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania 

przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu 

operacyjnego Windows.  

 

 

225. P*eprz uczucia : jak rozwiązywać nierozwiązywalne problemy / Michael I. 

Bennett, Sarah Bennett ; [tłumaczenie Piotr Badoń].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Samoakceptacja , Trudne sytuacje 

życiowe , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

Twoje życie kompletnie się nie układa? Chciałbyś dołączyć do grona szczęśliwych ludzi sukcesu, ale zamiast tego 

godzinami leżysz przed telewizorem, zajadasz się pizzą, otwierasz kolejną butelkę piwa, a na myśli o samo-

realizacji dostajesz dreszczy? Problem polega oczywiście na tym, że brak kontroli jest dokładnie tym, czym jest,               

i bez względu na to, ile potu wylejesz, jak długo będziesz poszukiwać rozwiązania i jak często będziesz się 

spotykać z terapeutą, życie i tak może Cię dobić. Wstrząsające? Niepasujące do przyjętej wizji rozwoju i zdrowia 

psychicznego? Zabawne? Z pewnością! Taka jest książka dr. Michaela I. Bennetta i Sarah Bennett. Psychiatry                

i komiczki, którzy odmienią Twój sposób myślenia o rozwoju i... samym sobie. Lekko i zabawnie napisany 

antyporadnik pozwoli Ci zrozumieć, że na pewne rzeczy nie masz wpływu. Nauczy, jak przestać analizować 

porażki z przeszłości i zaakceptować negatywne myśli, które Cię ogarniają. Pogodzić się z tym, że jesteśmy 

niedoskonali, każdemu przydarzają się gorsze dni (lub miesiące i lata) i że każdy czasem czuje się jak nieudacznik 

roku. To nie jest kolejny poradnik, którego autorzy obiecują, że odmienią Twoje życie w tydzień. Płynąca stąd 



141 
 

lekcja jest prosta: przestań się użalać. Pogódź się z tym, że pewne straty nie przestają boleć, życie nie będzie 

lepsze, a Ty nie będziesz doskonały. Nie przebiegniesz tego maratonu, Twoja żona nie wróci, a pies będzie dalej 

obsikiwał kanapę. Już się uśmiechasz? Każdy z nas jest czasem frajerem. I możemy nauczyć się z tym żyć. To 

ostatni poradnik, jakiego potrzebujesz!  

 

 

226. Partnerstwo publiczno-prywatne : praktyczny poradnik partnerstwa / Jarosław 

Zysnarski.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Partnerstwo publiczno-prywatne , Prawo administracyjne , 

Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Zamiast wprowadzenia ; 2. Identyfikacja potrzeb i wstępna koncepcja przedsięwzięcia ; 3. Przygotowanie 

projektu ; 4. Wybór modelu partnerstwa ; 5. Analizy ; 6. Procedury wdrożeniowe i wybór partnera ; 7. Wybrane 

problemy partnerstwa ; 8. Garść wniosków i rekomendacji. 

 

 

227. Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski.- Gdańsk : Harmonia 

Uniwersalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logopedia , Rozwój psychofizyczny dziecka , Zaburzenia 

mowy , Księga pamiątkowa , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Wprowadzenie; Cz. I. AFAZJOLOGIA; Cz. II. BALBUTOLOGIA; Cz. III. LOGOPEDIA ROZWOJOWA; Cz. 

IV. TERAPIA. 

 

 

228. Pełna moc życia : jeśli o czymś w życiu marzysz - sięgnij po to / Jacek 

Walkiewicz.- Wydanie 2. zmienione.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2017. 

(Onepress) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Sukces , Szczęście , Poradnik , Dokumenty 

dźwiękowe 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

Skąd się wzięła pełna MOC? Z nagłego błysku w głowie. Z pięciosekundowego olśnienia - odkrycia pojęcia pełnej 

mocy silników, czyli mocy startowej samolotu, potrzebnej do oderwania kilkusettonowej maszyny od pasa 

startowego. Jeśli kiedyś leciałeś samolotem, znasz to mało komfortowe uczucie, kiedy żołądek podchodzi do 

gardła, a w uszach szumi od zmieniającego się ciśnienia. Ale tylko sto procent mocy startowej może unieść 

maszynę w górę. Co by się stało, gdyby pilot nie osiągnął wymaganej mocy startowej? Pozostałby na pasie i rozbił 

się na jego końcu. Co więc oznacza pełna MOC? Wszystko albo nic. Bo czy można zrealizować swoje marzenia              
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z osiemdziesięcioprocentową mocą wiary w swoje siły? Czy można wychować dzieci na szczęśliwych ludzi, nie 

dając im stu procent wsparcia i zaufania? A czy da się skutecznie prowadzić biznes, wierząc tylko                                 

w osiemdziesięciu procentach w swoje działania? Życie z pełną Mocą - marzeń, zmian, wartości, decyzji, 

bliskości, odwagi - jest prostsze, niż myślisz. Jeśli o czymś w życiu marzysz - sięgnij po to.  

 

 

229. Photoshop LAB : zagadka kanionu i inne tajemnice najpotężniejszej przestrzeni 

barw / Dan Margulis ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edytory zdjęć , Efekty specjalne , Fotografia cyfrowa , 

Fotomontaż , Obróbka zdjęć cyfrowych , Photoshop , Programy graficzne , Retusz 

fotograficzny , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

Przestrzeń barw LAB w programie Adobe Photoshop od wielu lat stanowi wyzwanie nawet dla profesjonalnych 

grafików, ale wysoka klasa tego rozwiązania pozostaje poza dyskusją. LAB daje potężne możliwości i niemal 

nieograniczoną kontrolę nad kolorami, pozwalając na uzyskiwanie niezwykłych efektów przy retuszowaniu nawet 

dość nieudanych fotografii. Niektóre techniki wykorzystywania LAB są na tyle proste, że poradzi sobie z nimi 

nawet początkujący użytkownik, jednak aby w pełni opanować to cudowne narzędzie, trzeba zmierzyć się                       

z trudniejszymi zagadnieniami.  Książka, którą trzymasz w dłoni, jest drugim wydaniem kultowego bestselleru                

o sekretach pracy w trybie LAB. Autor gruntownie przejrzał i opracował materiał od podstaw, ale zachował 

charakterystyczną strukturę pierwszego wydania, dzięki czemu z publikacji tej skorzystają osoby o różnym 

poziomie zaawansowania. Mimo że książka ma stanowić źródło wiedzy technicznej dla profesjonalistów, jest 

napisana w sposób ułatwiający zrozumienie i zapamiętanie nawet dość trudnych zagadnień, takich jak praca na 

wartościach kanału L, mieszanie kanałów, zaawansowane techniki maskowania czy stosowanie LAB do korekty 

klipów wideo. W tej książce wśród zagadnień dotyczących retuszu zdjęć: kontrola intensywności barw, 

zaawansowane techniki wyostrzania zdjęć, zastosowanie krzywych LAB, korzystanie z kanałów LAB                            

w zaawansowanym retuszu, omówienie suwaków Blend If, mieszanie z użyciem kanałów A i B.  

 

 

230. PHP 7 : algorytmy i struktury danych / Mizanur Rahman ; [tłumaczenie Łukasz 

Suma].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , Grafy , PHP (język programowania) , Struktury 

danych , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, 2. Zrozumienie tablic PHP, 3. Używanie list, 4. 

Konstruowanie stosów i kolejek, 5. Stosowanie algorytmów rekurencyjnych, 6. Zrozumienie i implementacja 

drzew, 7. Używanie algorytmów sortowania, 8. Poznawanie technik wyszukiwania, 9. Włączanie grafów do akcji, 

10. Zrozumienie i używanie stert, 11. Rozwiązywanie problemów za pomocą technik zaawansowanych, 12. 

Obsługa algorytmów i struktur danych przez język PHP, 13. Funkcyjne struktury danych w języku PHP. 
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231. PHP 7 : praktyczny kurs / Marcin Lis.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PHP (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Ta książka pomoże Ci szybko i bezboleśnie wejść w świat języka PHP w jego najnowszej wersji. Na praktycznych 

przykładach nauczysz się poprawnie stosować najpierw najprostsze, a później nieco bardziej zaawansowane 

techniki. Zorientujesz się, co to jest i jak działa język skryptowy, jak zainstalować PHP i serwery, jak PHP 

współpracuje z przeglądarką internetową czy bazą danych. Nauczysz się konstruować interaktywne elementy stron 

WWW, budować formularze i blokować niepożądane adresy IP. Seria listingów, przejrzystych wyjaśnień                       

i ćwiczeń do wykonania pozwoli Ci poznać PHP od podszewki i bez oporów używać go w praktyce.  

 

 

232. PHP : obiekty, wzorce, narzędzia / Matt Zandstra ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PHP (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Cz. I. OBIEKTY: 1. PHP - projektowanie i zarządzanie, 2. PHP i obiekty, 3. Obiektowy elementarz, 4. 

Zaawansowana obsługa obiektów, 5. Narzędzia obiektowe, 6. Obiekty a projektowanie obiektowe ; Cz. II. 

WZORCE: 7. Czym są wzorce projektowe? Do czego się przydają?, 8. Wybrane prawidła wzorców, 9. 

Generowanie obiektów, 10. Wzorce elastycznego programowania obiektowego, 11. Reprezentacja i realizacja 

zadań, 12. Wzorce korporacyjne, 13. Wzorce bazodanowe ; Cz. III. NARZĘDZIA: 14. Dobre (i złe) praktyki, 15. 

Standardy PHP, 16. Używanie i tworzenie komponentów PHP za pomocą Composera, 17. Zarządzanie wersjami 

projektuz systemem Git, 18. Testy jednostkowe z PHPUnit, 19. Automatyzacja instalacji z Phingiem, 20. Vagrant, 

21. Ciągła integracja kodu, 22. Obiekty, wzorce, narzędzia. 

 

 

233. PHP i jQuery : techniki zaawansowane / Keith Wald, Jason Lengstorf ;  

[tłumaczenie Krzysztof Wołowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  jQuery , PHP (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla średnio zaawansowanych programistów, którzy chcą tworzyć lepsze 

aplikacje z wykorzystaniem technologii PHP i jQuery. Na przykładzie budowy kompletnej aplikacji WWW 

pokazano tu mnóstwo zaawansowanych technik PHP i metod doskonalenia aplikacji z frameworkiem jQuery. 
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Niejako przy okazji zaprezentowano też sporo nowych możliwości PHP 7, takich jak określanie typów 

argumentów funkcji, stałe tablicowe, nowe typy wyjątków i stosowanie kilku bardzo przydatnych operatorów.  

 

 

234. Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / pod redakcją Kazimiery 

Zahradniczek ; autorki Wiesława Ciechaniewicz, Jolanta Górajek-Jóźwik, Helena 

Lenartowicz, Anna Majda, Marta Pieniążek, Stefania Poznańska, Irena Wrońska, 

Kazimiera Zahradniczek.- Wydanie 1, 2 dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pielęgniarstwo , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616-083 

Nowości:  2018-09 

 

1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka; 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem; 3. Filozoficzne i etyczno-

deontologiczne podstawy pracy pielęgniarki; 4. Komunikowanie się w relacjach pielęgniarka - pacjent oraz we 

współpracy zespołowej; 5. Pielęgniarstwo, jego naukowość oraz istota; 6. Podstawy i założenia 

zindywidualizowanego pielęgnowania; 7. Zagadnienia organizacji pracy pielęgniarskiej; 8. Działalność pedago-

giczna pielęgniarki; 9. Charakterystyka warunków i metod pracy pielęgniarki w wybranych zakładach opieki 

zdrowotnej; 10. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia; 11. Pielęgnowanie pacjentów                            

z zaburzeniami podstawowych układów, narządów i zmysłów; 12. Zasady pielęgnowania pacjentów w wybranych 

stanach. 

 

 

235. Pielęgniarstwo ratunkowe / redakcja naukowa Maria Kózka, Barbara Rumian, 

Marek Maślanka ; [autorzy Leszek Brongel i inni].- Wydanie 1. - 2. dodruk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pielęgniarstwo , Ratownictwo medyczne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616-083 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Wprowadzenie w problematykę pracy pielęgniarki w ratownictwie medycznym ; Specyfika pracy pielęgniarki                  

w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego ; Specyfika pracy pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym ; Wybrane stany zagrożenia życia i postępowanie z chorym ; Procedury postępowania w stanach 

zagrożenia życia. 

 

 

236. Pierwsze kroki z SQL : praktyczne podejście dla początkujących / Thomas Nield 

; [tłumaczenie Beata Błaszczyk].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  SQL (język zapytań) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Czym jest język SQL i dlaczego jest taki popularny? ; 2. Bazy danych ; 3. SQLite ; 4. Polecenie SELECT ; 5. 
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Klauzula WHERE ; 6. Klauzule GROUP BY i ORDER BY ; 7. Instrukcje ze słowem kluczowym CASE ; 8. 

Operator JOIN ; 9. Projektowanie baz danych ; 10. Zarządzanie danymi ; 11. Dalsze kroki w świecie języka SQL ; 

A. Operatory i funkcje ; B. Informacje dodatkowe. 

 

 

237. Pilates na co dzień : na zdrowie! Spa dla ciała i ducha / Mina Stephens ; 

[tłumaczenie Karina Stempel].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gimnastyka Pilates , Podręcznik , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

Marzysz o wysportowanej sylwetce? Chcesz móc spoglądać na swoje buty bez obawy, że zasłoni Ci je okrągły 

brzuszek? Nie musisz katować się godzinami na siłowni, wystarczy mały trening dwa lub trzy razy w tygodniu                  

i zaczniesz szybko kształtować swoje ciało. Żeby zacząć, potrzebujesz jedynie maty do ćwiczeń i wystarczającej 

ilości miejsca, by położyć się i rozciągnąć. Pilates to bezpieczna i efektywna forma ćwiczeń, stworzona na 

początku XX wieku przez Josepha Pilatesa - w oparciu o techniki zaczerpnięte ze świata Wschodu i Zachodu. 

Regularne powtarzanie ćwiczeń pomoże Ci poprawić postawę i siłę mięśni tułowia, polepszyć oddychanie                        

i krążenie, elastyczność i koordynację ruchową. Poszczególne sekwencje zostały stworzone tak, abyś mógł 

dostosować program fitness do swojego napiętego harmonogramu dnia. Proponujemy Ci jeden czterdziesto-

pięciominutowy, jeden dwudziestominutowy oraz dwa dziesięciominutowe treningi. Twój cel: zrelaksowane, 

jędrne, gibkie ciało. Twoja kuracja: skuteczne ćwiczenia i terapie, zamknięte w serii czterech treściwych, bogato 

ilustrowanych książeczek. Pozostałe książki z serii: Tai chi na co dzień, Masaż na co dzień, Joga na co dzień.  

 

 

238. PIT 2018 : komentarz do zmian : ujednolicony tekst ustawy / Beata Hudziak 

(red.), Magdalena Mucha, Dominika Kłopotowska, Dawid Chruściński.- Stan prawny 

1 stycznia 2018 r.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek od 

wynagrodzeń , Prawo podatkowe , Polska , Komentarz do ustawy , Ustawa 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 

 

 

Rozszerzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej ; Opodatkowanie programów motywacyjnych opartych o prawa               

z papierów wartościowych i pochodne instrumenty finansowe ; Opodatkowanie programów motywacyjnych 

tworzonych przez spółki akcyjne ; Zwolnienia z PIT ; Koszty uzyskania przychodów - 50 % ; Ograniczenie 

wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku niektórych praw i wartości ; Doprecyzowanie regulacji 

dotyczącej ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, strat z tytułu odpłatnego 

zbycia wierzytelności oraz umorzonych wierzytelności ; Podwyższenie limitu kosztów uzyskania przychodów              

w przypadku zakładowego żłobka i dofinansowania pracownikowi wydatków na opiekę nad dzieckiem ; Koszty 

uzyskania przychodów a amortyzacja darowizny ; Doprecyzowanie pojęcia "nabycie" w art. 22b Ustawy PIT ; 

Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji z 3500 zł do 10 000 zł ; Amortyzacja wartości niematerialnych                 

i prawnych ; Klauzula ekonomiczna od aportu ; Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki 

zagranicznej (Controlled Foreign Company - CFC) ; Podatek od nieruchomości komercyjnych ; Zmiany                       

w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową ; Kwota wolna od podatku PIT ; Ulga rehabilitacyjna ; 

Pozostałe zmiany w PIT ; Wyłączenie podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami 

samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych ; Nowy przepis dotyczący wpłacania 
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zaliczek (art. 44 ust. 15 i 16 Ustawy PIT) ; Dostosowanie regulacji Ustawy PIT do nowej Klasyfikacji Środków 

Trwałych 2016 (KŚT) ; Ograniczenie możliwości opodatkowania 8,5 % ryczałtem od najmu do maksymalnego 

przychodu w wysokości 100 000 zł. ; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

239. Plan kont z komentarzem : handel, produkcja, usługi / Jerzy Gierusz, Katarzyna 

Koleśnik.- Wydanie 20. uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2018 r.- Gdańsk : 

ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Plan kont , Przedsiębiorstwo handlowe , Przedsiębiorstwo 

produkcyjne , Przedsiębiorstwo usługowe , Wykładnia prawa , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Założenia systemu rachunkowości finansowej: 1.1. Podmioty objęte ustawą o rachunkowości, 1.2. Nadrzędne 

zasady rachunkowości, 1.3. Polityka rachunkowości, 1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 1.5. Kategorie 

przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów, 1.6. Inwentaryzacja, 1.7. Badanie i publikowanie sprawozdań 

finansowych ; 2. Wykaz kont syntetycznych ; 3. Komentarz do planu kont: 3.1. Zespół 0 - Aktywa trwałe, 3.2. 

Zespół 1 - Inwestycje krótkoterminowe i kredyty bankowe, 3.3. Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia, 3.4. Zespół 3 

- Materiały i towary, 3.5. Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, 3.6. Zespół 5 - Koszty według 

typów działalności i ich rozliczenie, 3.7. Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe, 3.8. Zespół 7 - 

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, 3.9. Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, 

rezerwy i wynik finansowy ; 4. Długoterminowe umowy o usługę ; 5. Rozliczanie połączenia spółek ; 6. 

Rachunkowość zabezpieczeń ; Załącznik nr 1 - Zarządzenie kierownika jednostki o adaptacji "Planu kont" dla 

potrzeb Zakładowego Planu Kont. 

 

 

240. Po powiecie łańcuckim : przewodnik / Łukasz Bajda.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Edytorial, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powiat łańcucki (woj. podkarpackie) , Przewodnik turystyczny 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Łańcut (okręg) 

Regionalia:  Łańcut - Muzeum-Zamek , Łańcut - przewodnik , Łańcut - zamek , 

Łańcut (okręg) - przewodnik 

Nowości:  2018-09 

 

Informacje o powiecie, mieście i gminach ; Szlaki i ścieżki turystyczne w powiecie łańcuckim ; Z dziejów Łańcuta 

i okolicy: Muzeum-Zamek w Łańcucie, Spacer po Łańcucie ; Po powiecie łańcuckim (propozycje tras): Trasa 1 - 

W lasach ordynacji łańcuckiej, Trasa 2 - W Pradolinie Podkarpackiej i na Podgórzu Rzeszowskim, Trasa 3 - Po 

obu stronach Wisłoka, Trasa 4 - Na północnych rubieżach Pogórza Dynowskiego ; Informacje przydatne turyście. 
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241. Podatek od nieruchomości w praktyce / Michał Pacyga, Joanna Pacyga, Paweł 

Turek.- Stan prawny lipiec 2016.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek od nieruchomości , Polska , Komentarz do ustawy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Zagadnienia ogólne ; Przedmiot opodatkowania ; Podatnik podatku od nieruchomości ; Podstawa opodatkowania 

w podatku od nieruchomości ; Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ; Wysokość podatku ; 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

 

 

242. Podkarpacka Historia. Nr 7-8 (43-44) lipiec - sierpień 2018 r. / [redaktor 

naczelny Szymon Jakubowski].- Rzeszów : Tradycja, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo 

popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów (okręg) 

Nowości:  2018-09 

 

 

TEMAT NUMERU: 1. Miał na sumieniu setki tysięcy ofiar, 2. Bezkarny "kat Jarosławia" ; WYDARZYŁO SIĘ: 

1. Z kart historii policji, 2. Jak otwierano zaporę na Solinie, 3. Śmierć Jana Gerharda, 4. Lata 80. na lotnisku                  

w Jasionce ; PITAVAL: 1. Zemsta sierżanta, 2. Zabójstwo leśnego strażnika ; OKRUCHY HISTORII: 1. Jak 

żołnierze dawali się we znaki mieszkańcom, 2. Tragiczny lot przez Atlantyk, 3. Sensacyjna egzekucja                           

w Przemyślu, 4. Rzeź pod Mątwami ; HISTORIE ZAPOMNIANE: 1. Człowiek, który ocalił świat od tyfusu, 2. 

Słynna feministka w Łańcucie, 3. Ostatni "cichociemny", 4. Odnaleziony grób bohatera Września'39, 5. Tragiczny 

los pilota doświadczalnego ; SYLWETKI: 1. Marian Kister, 2. Stanisław Habdank Kowalski, 3. Bernard 

Łubieński, 4. Marian Chełmecki ; RELACJE: 1. Losy rodziny Pietrasów, 2. Kopalnie nafty w Bóbrce ; SMAKI 

GALICJI: 1. Chleb naszych przodków, 2. Dawnej kuchni czar ; Historyczny przegląd prasy ; Nowości historyczne 

; Kronika podkarpackiej historii ; Kalendarium. 

 

 

243. Podkarpackie : przewodnik + atlas / [autorzy przewodnika, redakcja, wybór 

informacji turystycznych Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek ; współautorzy Joanna 

Felicja Bilska, Sebastian Borkowski, Maja Walczak-Kowalska, Stanisław Kryciński, 

Sylwia Kulczyk, Krystyna Malik, Łukasz Mędrzycki, Adam Zakrzewski ; redakcja 

przewodnika Łukasz Mędrzycki, Piotr Wójcik ; opracowanie map Grzegorz Ajdacki i 

inni].- Warszawa : Demart, [2018]. 

(Polska Niezwykła) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Województwo podkarpackie (1999- ) , Przewodnik turystyczny ,  

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Rzeszów (okręg) 

Nowości:  2018-09 

 

"Polska Niezwykła" to seria, w której proponujemy odwiedzanie nie tylko miejsc powszechnie znanych, ale też 
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zapomnianych czy związanych z regionalnymi zwyczajami. Staramy się odkrywać lokalne uroki i klimaty 

województwa podkarpackiego związane z bogactwem kulturowym i przyrodniczym. W południowo-wschodniej 

Polsce mieszkała ludność rusińska, czyli Ukraińcy, Łemkowie i Bojkowie wysiedleni w ramach akcji Wisła pod 

koniec lat 40-tych XX wieku. Świadectwem ich obecności są cerkwie, w których dzisiaj rzadko odbywają się 

nabożeństwa prawosławne. Podkarpacie jako kolebka światowego przemysłu naftowego może poszczycić się 

licznymi zabytkami techniki i wieloma miejscami związanymi z Ignacym Łukasiewiczem. Po czasach 

Rzeczypospolitej Krakowskiej i panowania Austriaków pozostał m.in. niespotykany nigdzie indziej w Polsce 

kompleks zabytkowych cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej. Opisane miejsca są wskazane na 

mapie samochodowej w skali 1:325 000, co ułatwi dotarcie do nich. Ponadto w przewodniku podpowiadamy także 

gdzie można zjeść lub kupić regionalne specjały. Omawiamy szlaki turystyczne np. związane z architekturą 

drewnianą. Nasza publikacja to połączenie praktycznego przewodnika z atlasem i informatorem. Sprawdza się                

w samochodzie, a także w czasie eskapad pieszych czy rowerowych.  

 

 

244. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk : 

ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgowość , Rachunkowość , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI: Rachunkowość jako część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa ; 

Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania ; Bilans ; Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu ; 

Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych ; Dzielenie i łączenie kont ; Wynik finansowy ; 

Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości ; WYBRANE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI FINAN-

SOWEJ: Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe ; Rozrachunki ; Obrót 

materiałowy i towarowy ; Aktywa trwałe ; Wynagrodzenia ; Ewidencja i rozliczenie kosztów ; Ogólne zasady 

kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej ; Ewidencja produktów pracy ; Przychody i koszty związane                 

z ich osiągnięciem ; Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy ; Wynik finansowy i jego podział ; 

Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne ; Sprawozdanie finansowe ; Zasady ewidencji księgowej podatku od 

towarów i usług. 

 

 

245. Podręczny kodeks drogowy.- Wydanie 42, stan prawny: 17 stycznia 2018 r. (ze 

zmianami oczekującymi).- Warszawa : Grupa Image, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo o ruchu drogowym , Znaki i sygnały drogowe , Polska 

, Rozporządzenie , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

USTAWA - PRAWO O RUCHU DROGOWYM: I. Przepisy ogólne, II. Ruch drogowy, III. Pojazdy, IV. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, V. Kontrola ruchu drogowego, Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, Vb. Kary pieniężne, VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe ; 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ; WZORY ZNAKÓW                         

I SYGNAŁÓW DROGOWYCH. 
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246. Podstawy anatomii człowieka : podręcznik dla studentów / Bogusław K. Gołąb.- 

Wydanie 2, 6 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie do anatomii i nauk pokrewnych, 2. Elementy embriologii ogólnej, 3. Elementy cytologii                          

i histologii ogólnej, 4. Organizm jako całość, 5. Kości, połączenia i więzadła, 6. Mięśnie, 7. Układ krążenia, 8. 

Układ chłonny, 9. Układ oddechowy, 10. Układ trawienny, 11. Wątroba i trzustka, 12. Układ moczowo-płciowy, 

13. Gruczoły dokrewne, 14. Układ nerwowy, 15. Receptory i narządy zmysłów, 16. Powłoka wspólna. 

 

 

247. Pokochawszy : o miłości w języku / Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil w rozmowie z 

Karoliną Oponowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bralczyk, Jerzy (1947- ) , Kirwil, Lucyna , Język polski , 

Językoznawcy , Komunikacja interpersonalna , Miłość , Psycholodzy , Zakochanie , 

Życie seksualne , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2018-09 

 

 

Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil. Językoznawca i psycholog. Mąż i żona. Od 35 lat w nieustającej rozmowie – 

czasem poważnej, czasem całkiem niepoważnej, czasem spokojnej, czasem pełnej emocji, zawsze błyskotliwej                  

i nigdy nudnej. W książce Pokochawszy w rozmowie z Karoliną Oponowicz dyskutują o wszystkim tym, co                    

z miłością związane: romantycznych wyznaniach, zakochaniu i odkochaniu, seksie, kłótniach, listach miłosnych, 

czułych słowach, kiczu, rozstaniach i miłości dojrzałej. Patrzą na sprawy a to pod kątem języka, a to emocji.                  

A ponieważ te perspektywy nie zawsze się pokrywają, w wymianie zdań pomiędzy nimi nie brakuje ognia. Przy 

okazji Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil opowiadają, wspominają początki związku, najbardziej burzliwe kłótnie, 

językowe nieporozumienia czy małżeńskie rytuały. Czy mówienie, że miłość jest jak róża, to kicz? Jaka jest 

najpiękniejsza w literaturze scena oświadczyn? Co zrobić, żeby miłość trwała wiecznie? Dlaczego tyle 

seksualnych określeń ma związek z ptactwem? Jak się dobrze kłócić? Kiedy w łóżku rozmawiać, a kiedy milczeć? 

Czy profesor Bralczyk ogląda komedie romantyczne? Kto komu dał czarną polewkę? Dlaczego Lucyna Kirwil nie 

zwraca się do męża „Juruś”? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiedź pada w książce Pokochawszy.  

 

 

248. Pokonać mur : wspomnienia / Marina Abramović z Jamesem Kaplanem ; 

przełożyły Anna Bernaczyk i Magdalena Hermanowska.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Abramović, Marina (1946- ) , Performance , Sztuka nowych 

mediów , Artyści serbscy , Body art , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-7.071A/Z-Abramowić M.  

Nowości:  2018-09 

 

 

 



150 
 

Wybitna artystka, ikona performance’u, której udało się dotrzeć z często kontrowersyjnymi dziełami do 

szerokiego grona odbiorców, także spoza kręgów koneserów sztuki współczesnej. Doświadczyłam wolności 

absolutnej – czułam, że moje ciało nie zna ograniczeń, że ból nie ma żadnego znaczenia, że nic się nie liczy – i to 

mnie upoiło. W 2010 roku zdarzyło się coś niezwykłego – ponad 750 tysięcy ludzi ustawiło się w kolejce do 

nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, by wziąć udział w trwającym w sumie ponad 700 godzin 

performansie Mariny Abramović – usiąść naprzeciw niej i nawiązać z nią milczące porozumienie. Córka 

partyzantów, bohaterów drugiej wojny światowej, dorastała w Jugosławii rządzonej przez Titę. Mimo że zdążyła 

zdobyć międzynarodowy rozgłos i wyjść za mąż, wciąż mieszkała z matką, która kontrolowała ją i stawiała 

surowe ograniczenia. Nic nie zdołało jednak poskromić jej nienasyconej ciekawości świata, pragnienia kontaktu               

z ludźmi ani specyficznego, bałkańskiego poczucia humoru, którymi przesycone są jej życie i sztuka. Opowieść 

Mariny, poruszająca, pełna przygód i po prostu zabawna, to historia jej wyjątkowej kariery artystycznej związanej 

z poddawaniem ciała ekstremalnym próbom strachu, bólu, wyczerpania czy zagrożenia w dążeniu do 

emocjonalnej i duchowej przemiany, to także historia zgoła operowego romansu i dwunastoletniej współpracy 

artystki z performerem Ulayem - związku, który dobiegł dramatycznego końca na Wielkim Murze. O Marinie 

Abramović.  

 

 

249. Polscy terroryści / Wojciech Lada.- Wydanie 2.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizacja Bojowa PPS , Organizacje paramilitarne , 

Terroryzm , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

W akcji ; W drodze ; W laboratorium ; W domu ; W celi ; W spódnicy ; W spadku. TERRORYŚCI CZY 

PATRIOCI? PO TRUPACH DO WOLNOŚCI. W głośnym zamachu na pociąg w Bezdanach bierze udział 

Piłsudski i trzech późniejszych premierów Polski. Przyszły prezydent Mościcki konstruuje bomby. Zwykli 

robotnicy zabijają po godzinach. Polityczni awanturnicy porywają się na najbardziej brawurowe akcje. 

Charyzmatyczni liderzy organizują siatkę konspiracji i tajne kursy wojskowe. Wszyscy są gotowi zginąć za 

wolność Polski. Działali w tajemnicy. Wtapiali się w tłum. Uderzali z zaskoczenia. Przeprowadzali zamachy na 

rosyjskich przywódców, strzelali do carskiej policji. W domach produkowali bomby, pod łóżkami ukrywali broń, 

spiskowali pod nosem zaborcy. Mówili o sobie: bojownicy, rewolucjoniści. Dziś nazwalibyśmy ich terrorystami.  

 

 

250. Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary 

Banasiński ; [autorzy] Dariusz Aziewicz, Cezary Banasiński, Adrian Bielecki, 

Aleksander Braksator, Monika Bychowska, Fabian Elżanowski, Aleksandra Kłoczko, 

Tomasz Krzyżewski.- Stan prawny na 1 czerwca 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2018. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona konkurencji , Ochrona konsumenta , Prawo 

antymonopolowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

Rozdz. I. POWSTANIE, PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I CELE PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO; 

Rozdz. II. ZAKAZ ZAWIERANIA POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ; Rozdz. III. 

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ; Rozdz. IV. NADZÓR NAD KONCENTRACJAMI 
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PRZEDSIĘBIORCÓW; Rozdz. V. POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM UOKIK; Rozdz. VI. SANKCJE                 

W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM; Rozdz. VII. PRYWATNOPRAWNE STOSOWANIE PRAWA 

OCHRONY KONKURENCJI. 

 

 

251. Pomoc społeczna w praktyce : wzory decyzji i pism z komentarzem : (z 

suplementem elektronicznym) / Grzegorz Rajski.- Stan prawny kwiecień 2017 r., w 

suplemencie elektronicznym uwzględniono również zmiany w Kodeksie 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) obowiązujące od dnia 1 

czerwca 2017 r.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzja administracyjna , Korespondencja urzędowa , Opieka 

społeczna , Postępowanie administracyjne , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-349 

Nowości:  2018-09 

 

Cz. I. WZORY PISM I ROZSTRZYGNIĘĆ FORMUŁOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY; 

CZ. II. WZORY PISM I ROZSTRZYGNIĘĆ FORMUŁOWANYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRA-

CYJNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE 

USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

 

252. Poradnik dla służb bhp : zadania, uprawnienia, odpowiedzialność : z 

suplementem elektronicznym / Aleksandra Kaźmierczak.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Inspektorzy bhp , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

ROZDZ. 1. UTWORZENIE SŁUŻBY BHP W ZAKŁADZIE PRACY; ROZDZ. 2. ZAKRES DZIAŁAŃ                        

I UPRAWNIEŃ SŁUŻBY BHP W ZAKŁADZIE PRACY ; ROZDZ. 3. ORGANY KONTROLI Z ZAKRESU 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ; ROZDZ. 4. WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM 

PRACOWNIKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP. 

 

 

253. Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość / redakcja Krzysztof Owczarek, 

Magdalena Anna Łazarewicz.- Stan prawny na 1 września 2015 r.- Warszawa : 

Wolters Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilans życia , Higiena , Opieka długoterminowa , Opieka nad 

osobami starszymi , Osoby w wieku starszym , Pielęgniarstwo geriatryczne , 

Religijność , Starość , Starzenie się , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

OPIEKA NAD ZDROWYM SENIOREM; ZMAGANIE SIĘ Z CHOROBĄ SOMATYCZNĄ W WIEKU 

SENIORALNYM; SPECYFIKA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ Z ZARBURZENIAMI EMOCJONALNYMI 
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I POZNAWCZYMI; KU SCHYŁKOWI ŻYCIA; RELIGIA I JEJ ZNACZENIE W OKRESIE STAROŚCI; 

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE WIEKU SENIORALNEGO; ZADBAJ O SIEBIE. 

 

 

254. Postępowania reprywatyzacyjne / redakcja naukowa Krzysztof Wiktor ; 

[autorzy] Aleksandra Florek, Rafał Godlewski, Stefan Jacyno, Barbara Majewska, 

Magdalena Niziołek, Przemysław Szymczyk, Krzysztof Wiktor, Radosław 

Wiśniewski, Leszek Zatyka, Elżbieta Żywno.- Stan prawny na 1 marca 2018 r.- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Prawo w Praktyce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dekret Bieruta (1945) , Nieruchomości , Postępowanie 

administracyjne , Reprywatyzacja , Roszczenie , Wywłaszczenie , Zasiedzenie , 

Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 

 

I. Odzyskanie nieruchomości przejętej w trybie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej ; II. Dochodzenie 

roszczeń w związku z nacjonalizacją przemysłu ; III. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości ; IV. Odzyskanie 

nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m.st. Warszawy ; V. Rozliczenia po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości warszawskiej ; VI. 

Odszkodowanie za nieruchomość przejętą w trybie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. 

Warszawy ; VII. Odszkodowanie za sprzedane lokale w budynku dekretowym ; VIII. Odszkodowanie z tytułu 

zaniechania administracyjnego ; IX. Odszkodowanie na podstawie art. 215 u.g.n. za niektóre nieruchomości 

przejęte w trybie dekretu warszawskiego ; X. Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości reprywatyzowanej ; XI. 

Aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości jako strony postępowań 

reprywatyzacyjnych. 

 

 

255. Potrzebna cała wioska / Agnieszka Stein i Małgorzata Stańczyk w rozmowie.- 

Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia , Relacje międzyludzkie , Rodzicielstwo , Więź 

rodzinna , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Agnieszka Stein jest jedną z najbardziej inspirujących postaci polskiej psychologii. Pracując od kilkunastu lat                  

z rodzicami, zjednała sobie liczne grono czytelników i słuchaczy. Dotychczas wydane książki - „Dziecko z bliska” 

i „Dziecko z bliska idzie w świat” - doczekały się kilku dodruków i rozeszły w wielotysięcznych nakładach. Jej 

blog i fanpage śledzi stale rosnąca liczba osób, a ona sama połowę roku spędza w podróży po Polsce i Europie, 

prowadząc warsztaty dla rodziców i szkolenia dla profesjonalistów. Zanim jednak Agnieszka Stein stała się dla 

tysięcy osób autorytetem i otworzyła szeroko drzwi Rodzicielstwu Bliskości w Polsce, przeszła długą drogę - od 

młodej dziewczyny zafascynowanej naukami ścisłymi i nienawidzącej pisać, przez początkującą matkę 

wychowującą dziecko na wsi, aż do siebie dzisiaj. „Potrzebna cała wioska” to fascynująca relacja z tej podróży.   

W szczerej rozmowie z Małgorzatą Stańczyk, psychologiem z wykształcenia, dziennikarką i matką zafascynowaną 

Rodzicielstwem Bliskości, Agnieszka Stein mówi o zmianach, jakie zaszły w niej jako matce, kobiecie                            

i specjalistce pod wpływem doświadczeń, lektur oraz spotykanych po drodze ludzi - zarówno uznanych 

autorytetów, jak i zwykłych rodziców.  
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256. Powiedział mi wróżbita : lądowe podróże po Dalekim Wschodzie / Tiziano 

Terzani ; tłumaczył Jerzy Łoziński.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2008. 

(Naokoło Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terzani, Tiziano (1938-2004) , Astrologia , Duchowość 

buddyjska , Wróżbiarstwo , Azja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2018-09 

 

Tiziano Tarzani - wybitny, światowej klasy reportażysta - ostrzeżony w Hongkongu przez wróżbitę, że nadejdzie 

rok, gdy latanie samolotem będzie dla niego śmiertelnym zagrożeniem, postanowił przemieszczać się tradycyjnie, 

jak dawni podróżnicy. Powiedział później: "Decyzja okazała się znakomita, a rok 1993 - jednym z najbardziej 

niezwykłych. Przepowiedziano mi śmierć, a tymczasem odżyłem". Pieszo, łodzią, autobusem, samochodem                    

i pociągiem odwiedził Birmę, Tajlandię, Laos, Kambodżę, Wietnam, Chiny, Mongolię, Indonezję, Singapur                    

i Malezję. Wszędzie szukał kontaktów z wróżbitami, jasnowidzami i szamanami, co sprawiło, że z coraz 

większym zrozumieniem i szacunkiem odnosił się do dawnych zwyczajów i przekonań, dziś zagrożonych przez 

agresywne formy zachodniej nowoczesności.  

 

 

257. Pozytywność : naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia 

/ Barbara L. Fredrickson ; przełożyła Joanna Gilewicz.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Optymizm , Psychologia pozytywna , 

Samopoznanie , Szczęście , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

DOBRE STRONY POZYTYWNOŚCI: Przebudzenie do pozytywności ; Pozytywność: środki, a nie cele ; Czym 

jest pozytywność? ; Rozszerzanie umysłu ; Zbuduj swoją najlepszą przyszłość ; Podnoszenie się po życiowych 

ciosach ; Wskaźnik pozytywności ; ZWIĘKSZ WSKAŹNIK POZYTYWNOŚCI: Gdzie jesteś teraz? ; 

Zmniejszanie negatywności ; Zwiększanie pozytywności ; Nowy zestaw narzędzi ; Przepowiednia na przyszłość: 

rozkwit. 

 

 

258. Praca : jak ją znaleźć / Ewa Stacewicz.- Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 

[2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwanie pracy , Rozmowa kwalifikacyjna , Życiorys 

urzędowy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Rozważ własne cele, możliwości i oczekiwania ; 2. Gdzie szukać pracy? ; 3. List motywacyjny i curriculum 

vitae ; 4. Twój wybór ; 5. Przed rozmową kwalifikacyjną i w trakcie. 
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259. Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich : zatrudnianie, 

opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne / Lidia Agnieszka Rubińska.- Gdańsk : 

ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Białorusini , Gruzini , Mołdawianie , Ormianie , Podatek , 

Prawo pracy , Rosjanie , Ubezpieczenia społeczne , Ukraińcy , Zatrudnienie 

cudzoziemców , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

Zasady wjazdu oraz pobytu cudzoziemca w Polsce ; Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce ; Rezydencja 

podatkowa cudzoziemca pracującego w Polsce ; Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców wykonujących pracę                

w Polsce ; Zasady opodatkowania przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z cudzoziemcem ; Zasady 

opodatkowania wynagrodzenia cudzoziemca z pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku pracy ; 

Delegowanie cudzoziemców do pracy za granicę. 

 

 

260. Praktyczna kosmetologia krok po kroku : makijaż medyczny / Renata A. 

Godlewska.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetologia , Makijaż , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY ZMIAN DERMATOLOGICZNYCH; 2. TŁO HISTORYCZNE 

MAKIJAŻU MEDYCZNEGO; 3. WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO WYKONANIA MAKIJAŻU 

MEDYCZNEGO; 4. TECHNIKI CHARAKTERYZATORSKIE I ZABIEGOWE W MAKIJAŻU MEDYCZ-

NYM; 5. KOSMETYKI, MATERIAŁY I AKCESORIA STOSOWANE W MAKIJAŻU KOSMETYCZNYM; 6. 

MAKIJAŻ MEDYCZNY KROK PO KROKU; 7. REDUKCJA STRESU W ŁAGODZENIU PRZEBIEGU 

ZMIAN DERMATOLOGICZNYCH. 

 

 

261. Praktyczny poradnik networkingu : zbuduj sieć trwałych kontaktów biznesowych 

/ Grzegorz Turniak, Witold Antosiewicz.- Wydanie 2 rozszerzone.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Networking , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. NETWORKING: 1.1. Czym jest networking?, 1.2. Podstawa networkingu - zasada wzajemności, 1.3. 

Ekstrawertycy a introwertycy, 1.4. Po co?, 1.5. Marketing, networking, sprzedaż, 1.6. Mocne i słabe kontakty, 1.7. 

Online/offline, 1.8. Networking a płeć ; 2. PRZYGOTUJ SIĘ: 2.1. Wizerunek ; 3. JAK ZNALEŹĆ NOWEGO 

KLIENTA: 3.1. Telemarketing, 3.2. Ogłoszenia, 3.3. Networker w klubie i na evencie, 3.4. Rozmowa, 3.5. Dla 

partnerów, 3.6. Power team, 3.7. Gdzie jeszcze bywać?, 3.8. Co robić, aby cię polubili?, 3.9. Jak podtrzymywać 

kontakt?, 3.10. Zamień kontakty na kontrakty ; 4. TRUDNA SZTUKA REKOMENDACJI: 4.1. Decyzja..., 4.2. 
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Co robisz, aby cię polecano?, 4.3. Źródła rekomendacji, 4.4. Jeszcze raz o power teamie, 4.5. Błędy, których 

trzeba unikać ; 5. NARZĘDZIA I PORADY: 5.1. Baza kontaktów, 5.2. Arkusz monitorowania rekomendacji, 5.3. 

Profil online, 5.4. Idź z networkerem, 5.5. Aplikacje. 

 

 

262. Prawdziwa historia McDonald's : wspomnienia założyciela / Ray Kroc, Robert 

Anderson ; przełożyła Anna Zdziemborska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kroc, Ray (1902-1984) , McDonald's Corporation , Bary (lokale 

gastronomiczne) , Fast food , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-64  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Niewielu przedsiębiorców może poszczycić się tym, że radykalnie zmieniło styl życia ludzi, a Ray Kroc właśnie 

do nich należy. Jego rewolucja w funkcjonowaniu restauracji szybkiej obsługi, systemie franczyz, pomysły na 

ujednolicone szkolenia dla personelu i reklamę stawiają go w czołówce nawet wśród twórców biznesowych 

imperiów. Kroc nie był jednak typowym rekinem biznesu, swoją pierwszą franczyzę McDonald’s otworzył 

dopiero w wieku 52 lat. W Prawdziwej historii zaś spotykamy nie tylko Raya Kroca sprawnego biznesmena, lecz 

przede wszystkim Kroca człowieka kryjącego się za światowym gigantem w branży fast foodów.  

 

 

263. Prawo budowlane : warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi 

publiczne : ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze, rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ustawa o drogach publicznych, 

skorowidz / [opracowanie redakcyjne i merytoryczne Anna Prus].- Wydanie 3., stan 

prawny 1 września 2017 r.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drogi publiczne , Prawo budowlane , Polska , Materiały 

pomocnicze , Rozporządzenie , Ustawa 

Sygnatura:  WG-349 

Nowości:  2018-09 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ; Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ; Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych ; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                     

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ; Ustawa z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 
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264. Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa 

Wiesława Miemiec ; [autorzy] Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej 

Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł 

Lenio, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał 

Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka.- Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r.- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo finansów publicznych , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-347.7 

      Nowości:  2018-09 

 

System prawa finansów publicznych ; Podstawy prawne finansów publicznych ; Jednostki sektora finansów 

publicznych ; Budżet państwa i inne publiczne plany finansowe ; Procedura budżetowa w zakresie budżetu 

państwa ; Dług publiczny i deficyt budżetowy państwa ; Prawo finansów publicznych sektora samorządowego ; 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; Publiczne prawo bankowe i prawo rynku 

finansowego ; Podstawowe zasady finansowania zamówień publicznych Podstawowe zasady finansowania 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ; Zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych. 

 

 

265. Prawo finansów samorządowych / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał 

Bitner.- Stan prawny na 15 maja 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budżety terenowe , Finanse publiczne , Samorząd terytorialny 

, Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

Rozdz. 1. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SYSTEMU FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO;  Rozdz. 2. PRAWO BUDŻETOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO;  

Rozdz. 3. PRAWO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO;  

Rozdz. 4. WYDATKI BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO;  Rozdz. 5. DEFICYT               

I DŁUG JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; Rozdz. 6. AUDYT, KONTROLA I NADZÓR                

W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. 

 

 

266. Prawo podatkowe Unii Europejskiej / pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego, 

Marka Kalinowskiego ; [autorzy] Izabela Andrzejewska-Czernek, Bogumił 

Brzeziński, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, 

Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs, Jowita Pustuł, Adam Zalasiński.- Gdańsk : ODDK, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo podatkowe , Prawo wspólnotowe europejskie , Kraje 

Unii Europejskiej , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 

 

Prawo podatkowe Unii Europejskiej i jego źródła ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Wykładnia 

prawa podatkowego dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Swoboda przepływu 
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towarów a prawo podatkowe państw członkowskich ; Swobody traktatowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 

a podatki bezpośrednie ; Pomoc podatkowa państwa dla przedsiębiorców ; Harmonizacja podatku od wartości 

dodanej ; Harmonizacja akcyz ; Unijne prawo celne ; Opodatkowanie gromadzenia kapitałów ; Dyrektywa                    

o wspólnym systemie opodatkowania stosowanego w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych 

różnych państw członkowskich Unii Europejskiej ; Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 

operacji restrukturyzacyjnych ; Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatkowego dla spółek powiązanych 

różnych państw członkowskich z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz należności licencyjnych ; Konwencja 

Arbitrażowa ; Współpraca administracyjna i pomoc wzajemna w sprawach podatkowych ; Skutki naruszenia przez 

państwo prawa unijnego. 

 

 

267. Prawo upadłościowe.- 29. wydanie, stan prawny 22 stycznia 2018 r., zawiera 

zmianę wchodzącą w życie 30.4.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491).- Warszawa : 

Wydawnictwo C. H. Beck, copyright 2018. 

(Twoje Prawo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Upadłość , Polska , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017 r. 

(Dz.U. 2017, poz. 2344) (zm.: Dz.U. 2017, poz. 2491): Cz. 1. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym                  

i jego skutkach, Cz. 2. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego, Cz. 3. Odrębne 

postępowania upadłościowe, Cz. 4. (uchylona), Cz. 5. Przepisy karne, Cz. 6. Zmiany w przepisach obowiązują-

cych, przepisy przejściowe i przepisy końcowe. 

 

 

268. Prawo zamówień publicznych / [opracowanie redakcyjne i merytoryczne Lech 

Krzyżanowski].- Wydanie 4., stan prawny 5 stycznia 2018 r.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Od.Nowa, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo zamówień publicznych , Polska , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

269. Prawo zamówień publicznych : zbiór przepisów / [wydawca Małgorzata 

Stańczak ; redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński].- 7. wydanie, stan prawny na 6 

kwietnia 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Seria z Paragrafem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koncesja , Partnerstwo publiczno-prywatne , Usługi 

budowlane , Zamówienia publiczne , Materiały pomocnicze , Rozporządzenie , 

Ustawa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 
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PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH; POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH; INNE AKTY WYKONAWCZE; UMOWA KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB 

USŁUGI; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE. 

 

 

270. Proces rehabilitacji / Józef Sowa.- Wydanie 2. poprawione i uzupełnione.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z niepełnosprawnością , Pedagogika specjalna , 

Rehabilitacja medyczna , Monografia 

Sygnatura:  WG-37.013.82 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

I. METODOLOGICZNE PODSTAWY PROCESU REHABILITACJI; II. PROCES REHABILITACJI, JEGO 

STRUKTURA I DYNAMIKA; III. SWOISTE PROBLEMY PROCESU REHABILITACJI; IV. CZYNNIKI 

WSPOMAGAJĄCE PROCES REHABILITACJI. 

 

 

271. Profesjonalna fotografia ślubna : od perfekcyjnego warsztatu do 

dochodowego biznesu / Grzegorz "Moment" Płaczek.- Wydanie 2. zmienione.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografia cyfrowa , Fotografia ślubna , Techniki 

fotograficzne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-77 

Nowości:  2018-09 

 

1. Fotografia ślubna jako własny biznes, 2. Sprzedaż i oferta, 3. Marketing internetowy i sprzedaż online, 4. Blog 

internetowy fotografa ślubnego, 5. Kontakt z klientem, sprzedaż i metodologia działania, 6. Skuteczna sprzedaż               

i opieka nad parą, 7. Założenia do umowy, 8. Pierwsze zlecenie, 9. Co warto wiedzieć o sprzęcie i o czym 

pamiętać w dniu ślubu, 10. Dzień ślubu, czyli najważniejsze ujęcia do momentu zaślubin, 11. Zaślubiny                           

i przysięga małżeńska - kościół, cerkiew i urząd stanu cywilnego, 12. Praca fotografa po zaślubinach. Czy już 

opadły emocje?, 13. Budowanie własnego stylu pracy i kształtowanie rzeczywistości, 14. Zdjęcia plenerowe, 15. 

Archiwizacja, 16. Selekcja materiału, 17. Fotoalbum - moda czy powinność?, 18. Albumy klasyczne z wklejanymi 

zdjęciami, 19. Prezentacje multimedialne, 20. Po sezonie, czyli nauka i rozwój fotografa ślubnego, 21. Anegdoty             

i wspomnienia. 

 

 

272. Programista samouk : profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki 

kodowania / Cory Althoff ; [tłumaczenie Piotr Rajca].- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bash , Języki programowania , Programowanie 

(informatyka) , Programowanie obiektowe , Python (język programowania) , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

Jeśli chcesz być profesjonalistą i postanowiłeś nauczyć się wszystkiego, co jest do tego potrzebne, to wziąłeś do 
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ręki właściwą książkę. Zawiera ona znacznie więcej informacji niż proste wprowadzenie do konkretnego języka 

programowania. Opisano tu najpotrzebniejsze technologie, elementy kodu i zasady ich stosowania, sporo miejsca 

poświęcono obiektowości. Zapoznasz się również z najważniejszymi narzędziami programistycznymi i nauczysz 

się dobrych praktyk programistycznych. To wszystko czyni z tej książki świetną mapę umiejętności, dzięki którym 

szybko i sprawnie staniesz się prawdziwym profesjonalistą!  

 

 

273. Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; 

[tłumaczenie Tomasz Walczak].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Języki programowania , Programowanie (informatyka) , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Niniejszy samouczek pozwala przyswoić podstawy programowania w ciągu 24 godzinnych lekcji, umożliwia 

solidne opanowanie podstaw i uczy poprawnego projektowania programów. Nie pominięto tu szczególnie 

ważnego przygotowania się do programowania ani zasad tworzenia oprogramowania w korporacjach,                           

a równocześnie pokazano sposoby korzystania z najważniejszych technik programistycznych oraz kluczowe cechy 

najczęściej wykorzystywanych języków programowania.  

 

 

274. Programowanie robotów : sterowanie pracą robotów autonomicznych / Cameron 

Hughes, Tracey Hughes ; [tłumaczenie Konrad Matuk].- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Roboty i manipulatory 

przemysłowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-007 

Nowości:  2018-09 

 

 

W tej książce przedstawiono wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia samodzielnej pracy z programo-

waniem różnych robotów: od tych całkiem prostych aż po zaawansowane, wielofunkcyjne urządzenia. 

Wyjaśniono metody programowania telerobotów, robotów autonomicznych, a także strategie programowania 

robotów hybrydowych. Przedstawiono zasady programowania ruchów robota za pomocą silników i obsługi 

różnego rodzaju czujników. Zawarto również opis technik programowania algorytmów podejmowania decyzji 

przez robota, wyjaśniono też kwestie przekładania instrukcji (poleceń) z języka ludzi na język zrozumiały dla 

robota.  

 

 

275. Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / redakcja naukowa 

Zdzisław Kubot, Sebastian Kowalski ; autorzy Jarosław Błaszczak, Michał 

Błaszczyszyn, Sebastian Kowalski, Zdzisław Kubot, Barbara Serafinowska, Rafał 

Skarul, Edyta Smolarczyk.- Stan prawny na 31 marca 2018 r.- Warszawa : Wolters 

Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Przedsiębiorstwo jednoosobowe , Rynek pracy , 

Zatrudnienie , Polska , Praca zbiorowa 
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Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

Zdzisław Kubot - Przeciwdziałanie niedopuszczalnemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu ; 

Edyta Smolarczyk - Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia ze stanowiska NSZZ "Solidarność" 

; Barbara Serafinowska - Działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy przeciw ukrywaniu 

zatrudnienia pracowniczego ; Rafał Skarul - Działania podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych                  

w zakresie kwalifikacji prawnych stosunków zatrudnienia ; Sebastian Kowalski - Wykroczenia związane                       

z nieujawnieniem nawiązania stosunku pracy ; Jarosław Błaszczak, Sebastian Kowalski - Wpływ ustalenia 

istnienia stosunku pracy w postępowaniach dotyczących czynów zabronionych lub w postępowaniu prowadzonym 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy ; Michał 

Błaszczyszyn - Zagadnienia kontroli podstawy prawnej zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym. 

 

 

276. Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz 

nieruchomości : fuzje przedsiębiorstw : aspekty prawne, finansowe, podatkowe i 

organizacyjne / Krzysztof Czerkas.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse przedsiębiorstwa , Fuzja przedsiębiorstw , Prawo 

gospodarcze , Przejęcie przedsiębiorstwa , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-346  

Nowości:  2018-09 

 

 

Cele nabycia przedsiębiorstw, ZCP oraz nieruchomości komercyjnych. Charakterystyka przedmiotu transakcji ; 

Pojecie i formy zakupu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości. Problemy 

transferu praw własności. Asset deal vs share deal ; Przebieg i analizy związane z nabywaniem przedsiębiorstw, 

ZCP oraz akcji lub udziałów ; Wykorzystanie efektów analizy w nabywaniu przedsiębiorstw, ZCP oraz 

nieruchomości. Wycena i klauzule w umowie zakupu ; Nabywanie przedsiębiorstw, ZCP oraz nieruchomości                 

a proces pozyskiwania finansowania. Specyfika procesu pozyskiwania finansowania na zakup. Instrumenty 

finansowania zakupu ; Fuzje przedsiębiorstw. Działania integracyjne. 

 

 

277. Przewlekłość postępowania sądowego / redakcja Olga M. Piaskowska, Piotr F. 

Piesiewicz ; słowo wstępne Łukasz Piebiak ; grafiki Arkadiusz Krupa.- Stan prawny 

na 1 marca 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przewlekłość postępowania sądowego , Polska , Materiały 

konferencyjne , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-09 

 

 

Instytucja przewlekłości postępowania. Wprowadzenie do problematyki ; PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO - ZAGADNIENIA OGÓLNE; SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA                            

W POLSKIM SYSTEMIE; PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA - ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE; 

PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA WIDZIANA ŚLEPYM OKIEM TEMIDY. 
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278. Przewodnik po upadłości konsumenckiej : praktyczny komentarz do przepisów, 

wzory wniosków o upadłość konsumencką / Michał Hajduk.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Upadłość konsumencka , Polska , Komentarz do ustawy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Upadłość konsumencka ; 2. Konsumencka zdolność upadłościowa ; 3. Przesłanki ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej ; 4. Wniosek o upadłość konsumencką ; 5. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku ; 6. 

Skutki ogłoszenia upadłości ; 7. Organy postępowania upadłościowego ; 8. Przebieg postępowania upadłościo-

wego ; 9. Plan spłaty wierzycieli ; 10. Układ ; Załączniki. 

 

 

279. Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja / Piotr K. Oleś.- 

Wydanie 1, 2 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobowość , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. DOROSŁOŚĆ - ZARYS ZAGADNIEŃ, ZAŁOŻENIA; 2. WYZWANIA ŻYCIA DOROSŁEGO; 3. ZMIANY 

OSOBOWOŚCI W OKRESIE ŻYCIA DOROSŁEGO; 4. SPECYFIKA PRZEMIAN W BIEGU ŻYCIA; 5. 

PRZEŁOM POŁOWY ŻYCIA; 6. NIETYPOWE ZJAWISKA W BIEGU ŻYCIA; 7. DOJRZAŁOŚĆ - 

MĄDROŚĆ - BILANS ŻYCIA; 8. SATYSFAKCJA I SENS ŻYCIA; 9. OSOBOWOŚĆ W PROCESIE 

ROZWOJU. 

 

 

280. Python 3 : proste wprowadzenie do fascynującego świata programowania / Zed 

A. Shaw ; [tłumaczenie Lech Lachowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Python (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Python jest dojrzałym, elastycznym i bardzo wszechstronnym językiem programowania. Nadaje się do budowy 

przeróżnych aplikacji, a także do tworzenia programów służących do bardzo specyficznych zastosowań, takich jak 

badania naukowe. Aby jednak w pełni wykorzystać te imponujące możliwości, musisz pisać dobry kod: 

przejrzysty, zwięzły, działający poprawnie. Niestety, nie jest łatwo nauczyć się dobrego programowania. To coś 

więcej niż przyswojenie zestawu poleceń i słów kluczowych. Wymaga czasu, wysiłku, sporego zaangażowania i... 

dobrego przewodnika na tej trudnej ścieżce. Niniejsza książka jest właśnie takim dobrym przewodnikiem dla 

początkujących programistów. Napisana łatwym językiem, wciągająca, duży nacisk kładzie na analizę tworzonego 

kodu. Jeśli tylko skoncentrujesz się na wykonywanych zadaniach, zdobędziesz się na zaangażowanie i dokładność, 
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zrozumienie znaczenia każdej linii programu przyjdzie łatwo. Wartościowym elementem książki są wskazówki, 

jak zepsuć napisany kod, a następnie go zabezpieczyć - co przygotuje Cię do unikania błędów w trakcie 

programowania. Dzięki tej książce zdobędziesz trzy najważniejsze umiejętności każdego programisty: czytania                

i pisania ze zrozumieniem, dbałości o szczegóły oraz dostrzegania różnic. Najważniejsze zagadnienia: 

przygotowanie kompletnego środowiska programistycznego, organizowanie, pisanie, psucie i naprawianie kodu, 

programowanie obiektowe, projektowanie programu i testowanie kodu, podstawy budowy aplikacji internetowych 

i prostszych gier. 

 

 

281. Python, C++, JavaScript : zadania z programowania / Marek Luliński & 

Gniewomir Sarbicki.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C++ (język programowania) , JavaScript , Języki 

programowania , PASCAL (język programowania) , Python (język programowania) , 

Ćwiczenia i zadania , Materiały pomocnicze 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

C++, JavaScript, Python i Pascal - oto zbiór języków, które przećwiczysz dzięki zadaniom w tej książce. Każdy              

z nich ma nieco inne zastosowania, wszystkie zaś są lub będą w najbliższym czasie wykorzystywane na lekcjach 

informatyki i na egzaminach, a ich użycie w obliczu realnych problemów może wydatnie uprościć Ci życie. Jak 

najłatwiej i najszybciej nauczyć się programować w tych językach? Oczywiście dzięki ćwiczeniom! Z tą książką 

napiszesz konkretne programy rozwiązujące zadania numeryczne, logiczne i matematyczne - w każdym                          

z powyższych języków. Z praktycznym zestawem zawartych tu zadań spróbujesz znaleźć permutacje zbioru, 

zaszyfrować tekst szyfrem Cezara, zbudować trójkąt Pascala i wskazać punkty kratowe wewnątrz koła                            

o promieniu r. Napiszesz według własnego pomysłu programy odpowiadające na postawione w zadaniach pytania. 

Jeśli jesteś uczniem, będziesz mógł w ten sposób ćwiczyć nie tylko umiejętności programistyczne, lecz także 

matematyczne. Jeśli jesteś nauczycielem, znajdziesz tu wiele inspiracji do pracy z uczniami. Gotowy pogram 

będziesz mógł później porównać z rozwiązaniami proponowanymi przez autorów. Dogadaj się z komputerem -               

w każdym z czterech języków!  

 

 

282. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń : (z suplementem elektronicznym) / 

Rafał Nawrocki.- Stan prawny: kwiecień 2018 r.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizacje pozarządowe (NGO) , Prawo gospodarcze , 

Przedsiębiorstwo społeczne , Rachunkowość , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. RACHUNKOWOŚĆ A SPECYFIKA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; 2. PROWADZENIE 

KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH; 3. RACHUNKOWOŚĆ 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PRAKTYCE; 4. ZAMKNIĘCIE ROKU, OBOWIĄZKI PODAT-

KOWE; 5. RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ; 6. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. 
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283. Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami / 

Danuta Małkowska.- Wydanie 13.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rachunkowość , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Majątek przedsiębiorstwa jako przedmiot rachunkowości ; Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku 

przedsiębiorstwa ; Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach ; Podział i łączenie kont ; Ewidencja 

kształtowania się wyniku w różnych rodzajach działalności gospodarczej ; Koszty podstawowej działalności 

operacyjnej - ewidencja uproszczona ; Inwestycje krótkoterminowe ; Rozrachunki ; Materiały/towary ; Środki 

trwałe ; Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia ; Koszty podstawowej działalności operacyjnej - ewidencja 

pełna ; Produkty pracy ; Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego a warianty sprawozdawcze rachunku zysków 

i strat. 

 

 

284. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej / Anna 

Zysnarska.- Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2016 r.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budżety terenowe , Sprawozdawczość finansowa , Polska , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Cz. 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, RACHUNKOWOŚĆ 

WYKONYWANIA BUDŻETU, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW 

BUDŻETOWYCH ORAZ RACHUNKI BANKOWE JEDNOSTEK; Cz. 2. CHARAKTERYSTYKA                             

I EWIDENCJA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, OPERACJI WYNIKOWYCH, 

WYNIKU FINANSOWEGO, FUNDUSZY I REZERW; Cz. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETU, 

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ZWIĄZANA Z NIĄ ANALIZA FINANSOWA. 

 

 

285. Radiofonia w Polsce : zarys dziejów / Marcin Hermanowski.- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radiofonia , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-7.096/097 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

I. POCZĄTKI RADIA ; CZ. I. DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE (1918-1939) ; II. OKRES 

PRERADIOFONICZNY OD LISTOPADA 1918 DO KWIETNIA 1926 ROKU ; III. OKRES BUDOWY 

PODSTAW POLSKIEJ RADIOFONII OD KWIETNIA 1926 DO LISTOPADA 1929 ROKU ; IV. OKRES 

ROZPOWSZECHNIANIA OD LIPCA 1929 DO LIPCA 1935 ROKU ; V. OKRES ETATYZACJI RADIOFONII 
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POLSKIEJ OD LIPCA 1935 DO SIERPNIA 1939 ROKU ; CZ. II. II WOJNA ŚWIATOWA I CZAS PRL-u  

(1939-1989) ; VI. OKRES WOJENNY OD WRZEŚNIA 1939 DO SIERPNIA 1944 ROKU ; VII. OKRES 

ODBUDOWY OD SIERPNIA 1944 DO LIPCA 1949 ROKU ; VIII. OKRES ROZBUDOWY OD LIPCA 1949 

DO PAŹDZIERNIKA 1956 ROKU ; IX. OKRES POSZERZANIA OFERTY PROGRAMOWEJ OD 

PAŹDZIERNIKA 1956 DO GRUDNIA 1960 ; X. OKRES WSPÓŁISTNIENIA Z TELEWIZJĄ OD GRUDNIA 

1960 DO SIERPNIA 1980 ROKU ; XI. OKRES STABILIZACJI I PIERWSZYCH PRÓB PRZEŁAMANIA 

MONOPOLU PAŃSTWA W ETERZE OD SIERPNIA 1980 DO CZERWCA 1989 ROKU ; CZ. III. POLSKA 

RADIOFONIA PO 1989 ROKU:  XII. OKRES PRZEKSZTAŁCANIA SIĘ RYNKU RADIOWEGO OD 

CZERWCA 1989 DO GRUDNIA 1992 ROKU ; XIII. OKRES PORZĄDKOWANIA RADIOFONII OD 

STYCZNIA 1993 DO PAŹDZIERNIKA 1996 ROKU ; XIV. OKRES STABILIZACJI, KONCENTRACJI, 

KOMERCJALIZACJI I CYFRYZACJI OD LISTOPADA 1996 ROKU. 

 

 

286. React w działaniu : tworzenie aplikacji internetowych / Stoyan Stefanov ; 

[tłumaczenie Joanna Zatorska].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , React.js , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Witaj, świecie ; 2. Życie komponentu ; 3. Excel - komponent eleganckiej tabeli ; 4. JSX ; 5. Konfiguracja na 

potrzeby rozwoju aplikacji ; 6. Budowanie aplikacji ; 7. Lint, przepływ, testowanie, powtarzanie ; 8. Flux. 

 

 

287. Reguła przetrwania / Vitus B. Dröscher ; przełożyła Anna Danuta Tauszyńska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etologia , Psychologia zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Mistrz opowieści o zwierzętach, znawca ich nierzadko zagadkowych zachowań i niezwykłych obyczajów, 

niemiecki etolog Vitus B. Dröscher powraca. W "Regule przetrwania", jednej ze swoich najsłynniejszych książek, 

pokazuje, w jaki sposób zwierzęta radzą sobie z niebezpieczeństwami, jak udaje im się przetrwać i jak przeżywają 

pojawiające się wraz z zagrożeniem emocje. Barwnym językiem opisuje tajemniczy świat zwierząt, śmiało 

porównując go z naszym, ludzkim, o wiele mniej odmiennym, niż nam się zazwyczaj wydaje.  

 

288. Remote : pracuj zdalnie, biuro jest zbędne / Jason Fried, David Heinemeier 

Hansson ; [tłumaczenie Przemysław Janicki].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Telepraca , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2018-09 
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Praca zdalna jest jedną z obietnic przyszłości, które pojawiły się w konsekwencji burzliwego rozwoju technologii. 

Wydaje się jednak, że taka forma zatrudnienia nie jest dogodnym rozwiązaniem dla każdej firmy. Wielkie 

korporacje oparte na sztywnych strukturach i projektach wyliczonych co do godziny wyraźnie niechętnie sięgają 

po tę możliwość. Korzystają z niej raczej startupy czy firmy programistyczne. Jednak niemal każdy przyzna, że 

nie można bagatelizować korzyści płynących z modelu pracy zdalnej: brak potrzeby utrzymywania dużego biura, 

łatwiejsze prowadzenie biznesu w różnych strefach czasowych, prostszy dostęp do utalentowanych pracowników - 

to tylko te najbardziej oczywiste. Trzymasz w rękach inspirujący zbiór porad praktyków w dziedzinie telepracy. 

Dzięki tej książce przekonasz się, jak łatwo dziś można współpracować z ludźmi znajdującymi się w różnych 

zakątkach świata. Poznasz korzyści z wdrożenia pracy zdalnej, takie jak uwolnienie się od uciążliwych dojazdów 

czy zwiększona wydajność i kreatywność pracowników. Dowiesz się, jakie narzędzia i techniki ułatwią 

maksymalne korzystanie z możliwości telepracy. Co istotne, w publikacji wskazano również wady takiego modelu 

działania, co pozwoli na w pełni świadome podjęcie decyzji. W końcu idea pracy zdalnej ma być sposobem nie 

tyle na cięcie kosztów zatrudnienia, ile na poprawę jakości pracy i zwiększenie satysfakcji z jej wykonywania!             

W tej książce: Dlaczego warto przejść na pracę zdalną i jak się za to zabrać, Telepraca: prawdziwe wady i głupie 

wymówki, Metody pozyskiwania najlepszych współpracowników, Techniki zarządzania pracownikami zdalnymi, 

Niezbędnik telepracownika.  

 

 

289. Renowacja : metody konserwacji antyków i starych przedmiotów / Julia de 

Bierre, James Bain Smith ; [tłumaczenie Agnieszka Chodkowska-Gyurics].- 

Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo RM, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drewno , Meble , Konserwacja zabytków , Majsterkowanie 

, Remont , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-745/749 

Nowości:  2018-09 

 

Poradnik zawiera: 18 dokładnie opisanych metod konserwacji, wskazówki, jak naprawić typowe uszkodzenia                 

i odnowić zniszczone powierzchnie, dokładny wykaz niezbędnych materiałów i narzędzi.  

 

 

290. Responsive Web Design : modernizacja witryny / Inayaili de León ; [tłumaczenie 

Maksymilian Gutowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Projektowanie stron WWW , Responsywne strony WWW , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Projektowanie responsywnych stron WWW (ang. Responsive Web Design) jest dziś standardem. Wynika to                    

z rosnącej liczby przeróżnych urządzeń mobilnych, wykorzystywanych przez rzeszę użytkowników. Nowoczesne 

podejście do RWD wymaga zmiany sposobu myślenia. Utrzymywanie oddzielnych wersji witryny jest 

nieefektywne. Zamiast tego należy utworzyć jeden, spójny i responsywny projekt strony. Na takiej stronie cały 

układ będzie ulegał płynnym przekształceniom, aby zapewnić komfort przeglądania niezależnie od wymiarów 

wyświetlacza. Oczywiście dotyczy to również stron istniejących, które powinny zostać zmodernizowane. 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób, które planują zmodernizowanie swojej witryny w celu zapewnienia 

jej responsywności. Przedstawiono tu mnóstwo praktycznych wskazówek pozwalających na wdrożenie nowej 

wersji witryny, nawet gdy brakuje czasu i środków. Dowiesz się, jak rozplanować adaptację projektów i wzorców 

przy różnych breakpointach oraz jak zadbać o responsywność obrazów. Opisano tu takie techniki, jak 

przekształcanie siatek stałych w siatki płynne, stosowanie komponentów wielokrotnego użytku, korzystanie                  
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z zapytań medialnych. Pokazano, jak korzystać z przydatnych wzorców projektowych, na przykład wzorców 

nawigacji. Dzięki tej praktycznej książce zmodernizowanie witryny będzie o wiele łatwiejsze i... mniej stresujące!. 

 

 

291. Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw : od ugód bilateralnych do 

postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych / Krzysztof Czerkas, Barbara 

Teisseyre.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oddłużenie , Prawo restrukturyzacyjne , Przedsiębiorstwo , 

Upadłość , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

WPROWADZENIE DO RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA W WARUNKACH POLSKICH: Ogólne tło 

restrukturyzacji zadłużenia w Polsce ; Prawo restrukturyzacyjne z perspektywy przedsiębiorstwa ; KRYZYS 

PRZEDSIĘBIORSTWA I RESTRUKTURYZACJA: Kryzys i przygotowanie do restrukturyzacji ; Wdrażanie 

restrukturyzacji zadłużenia w praktyce ; Podatkowe skutki wybranych działań restrukturyzacyjnych dla 

przedsiębiorcy i jego wierzycieli ; Współpraca przedsiębiorcy z bankiem w procesie restrukturyzacji. 

 

 

292. RODO : ogólne rozporządzenie o ochronie danych : komentarz / redakcja 

naukowa Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz ; [autorzy] Edyta Bielak-Jomaa, 

Witold Chomiczewski, Michał Czerniawski, Piotr Drobek, Urszula Góral, Magdalena 

Kuba, Dominik Lubasz, Joanna Łuczak, Paweł Makowski, Katarzyna Witkowska-

Nowakowska, Natalia Zawadzka.- Stan prawny na 1 października 2017 r.- Warszawa 

: Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Komentarze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona danych osobowych , Prawo krajowe a prawo 

wspólnotowe europejskie , Prawo wspólnotowe europejskie , Rozporządzenie , Polska 

, Komentarz 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2018-09 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1): Przepisy ogólne ; Zasady ; Prawa osoby, której dane dotyczą ; Administrator i podmiot 

przetwarzający ; Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ; 

Niezależne organy nadzorcze ; Współpraca i spójność ; Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje ; 

Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem ; Akty delegowane i akty wykonawcze ; 

Przepisy końcowe. 
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293. RODO : prawo unijne i krajowe : teksty aktów prawnych obowiązujących od 

dnia 25 maja 2018 r. : Rozporządzenie 2016/679, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych.- Stan prawny 25 maja 2018 r.- Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona danych osobowych , Prawo krajowe a prawo 

wspólnotowe europejskie , Prawo wspólnotowe europejskie , Polska , 

Rozporządzenie , Ustawa 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2018-09 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119                      

z 4.05.2016). 

 

 

294. Rosyjska ruletka : jak Putin zhakował Amerykę i wygrał wybory za Donalda 

Trumpa / Michael Isikoff, David Corn ; przełożyła Barbara Gadomska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Trump, Donald (1946- ) , Wybory 

prezydenckie w Stanach Zjednoczonych (2016) , Politycy , Kampania wyborcza 

prezydencka , Polityka zagraniczna , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-324/328 

Nowości:  2018-09 

 

"Rosyjska ruletka" Michaela Isikoffa i Davida Corna jest niczym współczesny "House of Cards". To 

opowiedziana jak najlepszy kryminał wielowątkowa historia polityczna, szpiegowska, finansowa, dyplomatyczna   

i obyczajowa ukazująca, jak amerykańska demokracja została zahakowana przez Moskwę w tajnej operacji, której 

celem było wsparcie Donalda trumpa w uzyskaniu prezydentury. Autorzy prześledzili rosyjskie interesy Trumpa             

i prześwietlili zaskakujące powiązania jego bliskich współpracowników. Zrekonstruowali śledztwa w sprawie 

rosyjskiego hakowania, w tym głośnego włamiania do komputerów Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej, 

określanego jako nowa wersja Watergate, opisali aferę z mailami Clinton i szefa jej sztabu Podesty, ujawnili 

wstrząsające taktyki i statystyki dotyczące infiltracji amerykańskiego internetu przez rosyjskie służby specjalne. 

Książka analizuje też skutki, które może mieć ten nowy rodzaj wojny w przyszłości. Jak się bronić w świecie,                      

w którym fake newsy mogą stanowić "absolutny dynamit" zdolny wysadzić go w powietrze?  

 

 

295. Rozmaryn i róże : podróż do samej siebie / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert 

Wolański i Agnieszka Maciąg.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maciąg, Agnieszka (1969- ) , Kobieta , Samorealizacja , Sens 

życia , Szczęście , Liguria (Włochy) , Lazurowe Wybrzeże (Francja) , Prowansja 

(Francja ; kraina historyczna) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2018-09 

 

 

„Rozmaryn i róże. Podróż do samej siebie” to książka o życiu, tej najważniejszej podróży - do swojego serca. 

Agnieszka Maciąg dzieli się z czytelniczkami przemyśleniami i inspiracjami dotyczącymi wewnętrznego rozwoju, 
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aby mogły odnaleźć w sobie siłę do spełniania marzeń i potrafiły dostrzec w każdym zdarzeniu, nawet trudnym, 

wartość i sens.  

 

 

296. Rozmowa kwalifikacyjna : o czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety 

rekrutujących / Angelika Śniegocka.- Wydanie 4.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozmowa kwalifikacyjna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.108 

Nowości:  2018-09 

 

 

CZĘŚĆ I: Rozdz. 1. O micie dobrego sprzedawania się, Rozdz. 2. Proces rekrutacji jako proces sprzedaży, Rozdz. 

3. 7 sekretów rozmowy kwalifikacyjnej, Rozdz. 4. 4 kluczowe pytania rekrutującego, Rozdz. 5. 5 rodzajów 

wywiadów - 10 wskazówek dotyczących postępowania, Rozdz. 6. Cała prawda o rekrutujących, Rozdz. 7. 

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 6 krokach, Rozdz. 8. 40 niezmiennych zasad kandydata 

odnoszącego sukcesy, Rozdz. 9. Czy zawsze warto negocjować?, Rozdz. 10. Jestem po - i co dalej? ; CZĘŚĆ II: 

Rozdz. 11. Pytania służące nawiązaniu kontaktu, Rozdz. 12. Pytania otwierające rozmowę, Rozdz. 13. Pytania               

o możliwości i umiejętności, Rozdz. 14. Pytania o zaangażowanie, czyli motywację, Rozdz. 15. Pytania                      

o dopasowanie do organizacji, czyli o to, kim jesteś, Rozdz. 16. Pytanie o oczekiwania finansowe, Rozdz. 17. 

Twoje pytania do pracodawcy.  

 

 

297. Samoleczenie metodą diagnostyki karmicznej / Marjan Ogorevc ; tłumaczenie z 

języka słoweńskiego Ewa Bremec.- Katowice : Wydawnictwo Kos, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samoleczenie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Karma ; Diagnostyka karmiczna i leczenie energiami ; W jaki sposób możemy pomóc sobie sami ; Świadome                   

i podświadome odczuwanie siebie i środowiska ; Podświadome uzależnienia ; Co wpływa na to, kim jesteśmy                

w chwili obecnej ; Uroki, przekleństwa i czarna magia ; Inność u ludzi ; Przykłady problemów i chorób ; 

Holistyczne podejście do leczenia. 

 

 

298. Sekretne życie jelit : 21 sposobów na zdrowe odżywianie / [przekład Barbara 

Wnęk].- Kraków : M Wydawnictwo, copyright 2017. 

(Zdrowe Zdrowie) 

(Smaki zdrowia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu pokarmowego , Jelita , Zdrowe żywienie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 
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Wstęp: Jelita - centrum organizmu ; 1. Strefa bezglutenowa ; 2. Probiotyki ; 3. Leczenie candida ; 4. Leczenie 

zespołu jelita drażliwego ; 5. Błonnik a regularność wypróżnień ; 6. Zapalenie ; 7. Choroby autoimmunologiczne ; 

8. Superpokarmy dla zdrowia jelit ; 9. Witaminy ; 10. Suplementy ; 11. Aktywność fizyczna ; 12. Niesamowita 

woda ; 13. Choroba refluksowa przełyku ; 14. Zdrowe odtruwanie jelit ; 15. Nadwrażliwość pokarmowa ; 16. 

Jedzenie pod wpływem emocji ; 17. Pozbądź się zawiści, zazdrości i złości ; 18. Zaburzenia koncentracji                           

i osłabiona czujność ; 19. Rozumna obróbka żywności i uważne jedzenie ; 20. Przepisy dla zdrowia jelit ; 21. 

Skontroluj się. 

 

 

299. Sekrety wiecznie młodych kobiet : boginie nigdy się nie starzeją / Christiane 

Northrup ; [tłumaczenie Ischim Odorowicz-Śliwa].- Białystok : Wydawnictwo Vital, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena , Kobieta , Starzenie się , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Czy starzenie się musi być nieprzyjemne? Uważasz, że wraz z wiekiem pogarsza się wygląd, zdrowie                                

i samopoczucie? Od teraz to Ty o tym decydujesz! Stan zdrowia w znacznie większym stopniu dyktowany jest 

przekonaniami aniżeli biologią. Doktor Northrup stara się zmienić postrzeganie procesu starzenia się i pokazać 

wszystkim kobietom, że są uprawnione do tego, by do swoich najpóźniejszych lat oczekiwać życia pełnego energii 

i zdrowia. Wyjaśnia przy tym, w jaki sposób zachować wysoki standard wszystkich sfer codzienności - od 

zawodowej po intymną. W tej książce połączyła osobiste doświadczenia i ćwiczenia praktyczne z najnowszymi 

badaniami naukowymi. Teraz Ty również zrozumiesz wagę świadomego wybierania pożywienia i rezygnacji                  

z przetworzonej żywności. Nauczysz się uwalniać zablokowane emocje i akceptować swoją zmysłowość. Na 

piękno nigdy nie jest za późno.  

 

 

300. Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold 

Wrotek.- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Kurs) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sieć komputerowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Jak zaprojektować sieć komputerową? 2. Jak wykonać okablowanie? 3. Jak wybrać, zainstalować i sprawdzić 

kartę sieciową? 4. Jak połączyć urządzenia sieciowe? 5. Jak uruchomić router? 6. Jak zabezpieczyć router? 7. Jak 

skonfigurować protokół sieciowy? 8. Jak wykrywać i usuwać uszkodzenia sieci? 9. Jak zarządzać użytkownikami 

i grupami? 10. Jak udostępniać pliki i foldery? 11. Jak udostępniać drukarki? 12. Jak skonfigurować 

zabezpieczenia systemowe? 13. Jak chronić komputery przed wirusami? 14. Jak blokować wyświetlanie reklam? 

15. Jak wykorzystać zaporę sieciową? Dodatek A - Odpowiedzi na pytania, Dodatek B - Lista serwerów proxy, 

Dodatek C - Wybrane polecenia ułatwiające pracę w sieci. 
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301. Skazany na sukces : znajdź pracę marzeń / Chris Guillebeau ; [tłumaczenie 

Arkadiusz Romanek].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Onepress) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Praca , Poszukiwanie pracy , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Książka składa się z szeregu konkretnych i użytecznych rad, praktycznych narzędzi, ćwiczeń oraz opowieści ludzi, 

którzy znaleźli swoje zawodowe przeznaczenie. Dowiedz się, jak: mądrze zmodyfikować Twoje dotychczasowe 

obowiązki służbowe, aby dopasować je do Twoich oczekiwań, zidentyfikować pracę marzeń i określić idealne 

warunki pracy, tworzyć plany, dzięki którym ograniczysz ryzyko związane z rozwojem kariery, znaleźć 

dodatkowe źródło zysku, stworzyć własne imperium biznesowe, stać się „gwiazdą rocka” dzięki swoim 

działaniom i stworzeniu stabilnej bazy fanów i sojuszników.  

 

 

302. Skin doctor : biblia zdrowej cery / Izabela Lenartowicz.- Kraków : Chilli 

Books - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby skóry , Kosmetologia , Kosmetyka , Skóra 

(anatomia) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Skuteczny sposób na zdrową cerę niezależnie od wieku Cera Joanny jest poszarzała i pozbawiona blasku, a skóra 

Alicji straciła jędrność i staje się sucha. Problemy z cerą ma większość kobiet. Jak temu zaradzić? Izabela 

Lenartowicz – światowej sławy lekarz – udziela sprawdzonych porad na temat leczenia i pielęgnacji cery, 

kosmetyków i zabiegów medycznych. To skuteczny program w walce z powszechnymi problemami skóry. 

Przekonasz się, jak wyleczyć AZS, jak pozbyć się trądziku, jak przywrócić jędrność skórze po trzydziestce oraz 

jak poradzić sobie z przebarwieniami i cerą naczynkową. Ponadto dowiesz się, jak cera zmienia się z wiekiem, 

które kosmetyki zawierają w swoim składzie probiotyki, jak pielęgnować skórę męską, kiedy warto zrobić 

mikrodermabrazję i o co chodzi z mezoterapią. To BIBLIA ZDROWEJ CERY, w której znajdziesz wskazówki na 

temat diety i stylu życia, poznasz działanie hormonów oraz wpływ psychiki na skórę. Obowiązkowa pozycja, 

dzięki której zyskasz nie tylko zdrową skórę, ale także pewność siebie i większe poczucie własnej wartości.  

 

 

303. Skuteczna sprzedaż : model, który zwiększy Twoje zyski / Sasin Maciej.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Techniki sprzedaży , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658.6/.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

12 aspektów skutecznej sprzedaży. To nie jest kolejna teoretyczna książka o sprzedaży, chociaż jest skierowana do 
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związanych z nią osób. Ta publikacja dotyka kluczowych obszarów i kompetencji stojących za technikami                       

i strategiami od wieków stosowanymi w sprzedaży. Autor - socjolog, trener, konsultant, ale także aktywny 

sprzedawca - zawarł je w modelu kryjącym się pod angielskim akronimem: Pro Sell Tools. Model ten stanowi 

swego rodzaju listę kontrolną obszarów, które są istotne podczas wdrażania aktywnej sprzedaży w firmie, 

zwiększania obrotów czy w codziennej pracy z klientem. Pro Sell Tools pomoże zarówno w projektowaniu nowej 

strategii sprzedażowej, jak i przeprojektowywaniu tej już istniejącej. Celem modelu jest wyprowadzenie 

konkretnych taktyk, które pomogą firmie odnieść sukces finansowy. Co istotne, Pro Sell Tools sprawdza się i w 

tradycyjnie zarządzanych przedsiębiorstwach, i w startupach.  

 

 

304. Smak kwiatów pomarańczy : rozmowy o kuchni i kulturze / Tessa Capponi-

Borawska, Agnieszka Drotkiewicz ; z ilustracjami Mroux.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Capponi-Borawska, Tessa (1959- ) , Kucharstwo , Kuchnia 

włoska , Kultura , Sztuka , Pamiętniki mówione 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

„Smak kwiatów pomarańczy” to książka, w której patrzymy na świat przez pryzmat kuchni – jej związków ze 

sztuką, historią, muzyką i architekturą. To kolekcja pięknych kulinarnych wspomnień (chrupiące karczochy we 

Florencji, tuńczykowe ragu z Palermo, cukierki o smaku kwiatów pomarańczy w Rzymie) oraz ich powiązań ze 

sztuką (La Brioche Chardina, wiersz Pasoliniego przywołujący wspomnienie zapachu jaśminu i gorącej zupy). Co 

można zjeść, przemierzając rzymskie uliczki w blasku wschodzącego słońca? Jakie danie przypomina „Wariacje 

Goldbergowskie”? Jak przez lata zmieniała się rola kobiety w kuchni? W jaki sposób jedzenie wpłynęło na 

zjednoczenie Włoch? A jak przeobrażenia ostatnich dwudziestu pięciu lat w Polsce wpłynęły na polską kuchnię?   

Z czego robić chleb, kiedy nie ma mąki? Rozmawiamy o tym, co nas zachwyca, bawi i głęboko porusza. O tym, 

co jest w jedzeniu – więc także i w życiu – najważniejsze. Autorki  

 

 

305. Smartfony dla seniorów : prostsze życie ze smartfonem / Witold Wrotek.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Smartfon , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.39 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Każde urządzenie oferuje niezwykłe możliwości i potrafi znacznie ułatwić życie. Ta książka pomoże Ci 

zaprzyjaźnić się z Twoim smartfonem i podpowie, jak korzystać z najbardziej przydatnych aplikacji. W dodatku 

wcale nie musisz czytać jej od deski do deski - możesz sprawdzać w niej tylko to, co interesuje Cię w danej chwili. 

Zdecydowana większość tabletów i smartfonów działa pod kontrolą systemu Android, który został omówiony                 

w tym poradniku. Znajdziesz tu ogólne zasady postępowania z Twoim sprzętem w różnych sytuacjach - na 

przykład wtedy, gdy wpadnie Ci do wody - a także wskazówki dotyczące ustawiania dzwonków, zapisywania 

nowych kontaktów, konfigurowania połączenia z siecią. Bardzo przydatne mogą okazać się także proponowane tu 

aplikacje: autor podpowiada, skąd je ściągnąć i jak ich używać, by twój smartfon stał się czymś w rodzaju 

wielofunkcyjnego ułatwiacza życia codziennego. Sprawdź, jak wiele czynności może za Ciebie wykonać!  
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306. Snajperki : dziewczyny z Armii Czerwonej / Luba Winogradowa ; wstęp Anna 

Reid ; przekład Dorota Bal.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Czerwona , Front wschodni (1941-1945) , Kobieta , 

Strzelcy wyborowi , ZSRR , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4  

Nowości:  2018-09 

 

 

Książka dr Luby Winogradowej o snajperkach walczących podczas II wojny światowej w Armii Czerwonej to 

dzieło nie tylko unikalne. To fascynujące, pełne detali świadectwo ich życia i szkolenia, opis przyjazdu na front, 

zdobywania niezbędnych dla snajpera umiejętności, zabijania Niemców, obrony przed molestowaniem 

seksualnym ze strony sowieckich oficerów (nazywały to "walką na dwa fronty"), godzenia się z utratą koleżanek, 

właściwie każdego aspektu ich życia i śmierci. Musiały radzić sobie z brudem, wszami, rozkładającymi się 

ciałami, koniecznością pozostawania bez ruchu na przenikliwym mrozie oraz uczuciami, jakie nimi targały, gdy 

po raz pierwszy w życiu zabijały człowieka. Wyraźnie widoczna w celowniku twarz ofiary sprawiała, że 

większość snajperek przeżywała traumę, zmuszając się do pociągnięcia za spust. Ale "eliminacja faszystowskiej 

bestii" przychodziła im już później dużo łatwiej. Antony Beevor 

 

 

307. Socjotechnika : sztuka zdobywania władzy nad umysłami / [Christopher 

Hadnagy ; przedmowa Paul Wilson ; tłumaczenie Magda Witkowska].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Onepress Exlusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Socjotechnika , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-304 

Nowości:  2018-09 

 

 

Poznaj pierwszy na świecie model socjotechniki. Autor tej książki definiuje, wyjaśnia i rozkłada go na cząstki 

elementarne, a następnie ilustruje całe zagadnienie, przytaczając analizy i prawdziwe historie. Poznaj zjawiska 

psychologiczne, które wykorzystują socjotechnicy, odkryj sekrety perswazji, jakie socjotechnika rozgryzła dawno 

temu, przekonaj się, do czego można wykorzystać kamery, urządzenia GPS i identyfikację numeru, dowiedz się, 

jak niesamowite informacje można znaleźć w internecie, zapoznaj się krok po kroku z przebiegiem ataku 

socjotechnicznego.  

 

 

308. SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / 

Jerzy Domański.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konstrukcje , Maszyny , Programy graficzne , SolidWorks , 

Projektowanie wspomagane komputerowo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Cz. I: PRACA Z PROGRAMEM: 1. Wprowadzenie do programu SolidWorks, 2. Podstawy pracy w programie 

SolidWorks, 3. Podstawowe błędy w modelowaniu, 4. Pierwszy model - od bryły do dokumentacji, 5. Ćwiczenia 
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w modelowaniu części, 6. Modelowanie złożenia, 7. Przykłady wybranych wiązań, 8. Badanie ruchu złożenia, 9. 

Wielowariantowość projektu - konfiguracje, 10. Automatyzacja wstawiania części do złożenia, 11. Modelowanie 

części w kontekście złożenia, 12. Właściwości plików, 13. Dokumentacja techniczna, 14. Szablony dokumentów               

i format rysunku, 15. Wykonywanie rysunków płaskich bezpośrednio w arkuszu, 16. Krzywe, 17. Przykłady 

zastosowania wybranych operacji, 18. Podstawy zastosowania równań, 19. Konstrukcja spawana, 20. Konstrukcja 

blaszana, 21. Biblioteka operacji i szkiców, 22. Modelowanie powierzchniowe, 23. Zapisywanie modeli w innych 

formatach, 24. Podstawy projektowania form, 25. Podstawy tworzenia własnych aplikacji, 26. Tworzenie 

własnego polecenia ; Cz. II: PRZYKŁADY: 1. Obliczenia z zastosowaniem tabeli konfiguracji, 2. Projekt klatki              

z profili hutniczych, 3. Projekt klatki samochodu rajdowego, 4. Projekt więźby dachowej, 5. Projekt rurociągu                   

z blach zwijanych, 6. Projekt zawierający ramę z profili i wypełnienie z blach, 7. Projekt myszki komputerowej, 8. 

Uproszczony projekt koła zębatego, 9. Projekt układu hydrauliki siłowej, 10. Zastosowanie makr. 

 

 

309. Spółka celowa : tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie : 

instrukcja obsługi / Krzysztof Czerkas.- Stan prawny na 30.06.2017.- Gdańsk : 

ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo gospodarcze , Ryzyko gospodarcze , Spółki osobowe , 

Spółki specjalnego przeznaczenia , Zarządzanie ryzykiem , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7  

Nowości:  2018-09 

 

 

Spółka celowa - podstawowe pojęcia, charakterystyka atrybutów, tworzenie i funkcjonowanie ; Spółka celowa                

w finansowaniu specjalistycznym. Projekty inwestycyjne, finansowanie nieruchomości i operacje gospodarcze ; 

Wybrane zastosowania spółki celowej. 

 

 

310. Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji : praktyczny poradnik / Michał 

Koralewski.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo spółek handlowych , Spółki z o.o , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Podstawowe informacje ; Powstanie spółki z o.o. ; Umowa spółki z o.o. ; Kapitał zakładowy ; Organy spółki z o.o. 

; Dokumentacja w spółce z o.o. ; Jestem wspólnikiem spółki ; Rozwiązanie spółki z o.o. ; Odpowiedzialność                   

w spółce z o.o. ; Formularze sądowe. 

 

 

311. Sprawa honoru : Dywizjon 303 Kościuszkowski : zapomniani bohaterowie II 

wojny światowej / Lynne Olson, Stanley Cloud ; z angielskiego przełożyli Małgorzata i 

Andrzej Grabowscy.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza 

Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Bitwa o Anglię (1940) , Lotnicy wojskowi , Lotnictwo wojskowe , Wojna lotnicza , 

Polska , Wielka Brytania , Opracowanie 
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Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2018-09 

 

Losy pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 303, którzy weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych 

lotników wojennych. Towarzyszymy im w czasie szkolenia przed wojną, ich dramatycznej ewakuacji do Francji,     

a później do Wielkiej Brytanii, w której - początkowo pogardliwie potraktowani przez RAF - odegrali kluczową 

rolę, a ich brawura i umiejętności w bezpośrednich starciach z niemieckimi messerschmittami przeszły do 

legendy. Poznajemy także ich powojenne losy, gdy marzenia o niepodległości zostały brutalnie rozwiane, a Polska 

oddana Związkowi Radzieckiemu. "Sprawa honoru" odkrywa chwalebną historię Polski w czasie II wojny 

światowej. Opowiada o bezustannych zmaganiach z Hitlerem i Stalinem, długiej walce o niepodległość i o 

oszustwie, które boleśnie dotknęło Polskę.  

 

 

312. Sprawny senior : jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych / Anna 

Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa ; patronat merytoryczny Komitet 

Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Osoby w wieku starszym , Sprawność 

fizyczna , Starzenie się , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

NA CZYM POLEGA PROCES STARZENIA SIĘ? ; WPŁYW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NA CODZIENNE 

FUNKCJONOWANIE SENIORÓW ; WPŁYW SPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ NA CODZIENNE FUNKCJO-

NOWANIE SENIORÓW ; WPŁYW CHORÓB NEUROLOGICZNYCH, KARDIOLOGICZNYCH                            

I UROLOGICZNYCH NA SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ I POZNAWCZĄ OSÓB STARSZYCH; WSPOMA-

GANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - PORADY PRAKTYCZNE; WSPOMAGANIE SPRAWNOŚCI 

UMYSŁOWEJ - PORADY PRAKTYCZNE; TANIEC SPOSOBEM NA USPRAWNIANIE OSOB STAR-

SZYCH; MUZYKA SPOSOBEM NA USPRAWNIANIE OSÓB STARSZYCH ; ADAPTACJE I PORADY 

UŁATWIAJĄCE SAMODZIELNE FUNKCJONOWANIE RUCHOWE I POZNAWCZE SENIORÓW. 

 

 

313. Stalking / redakcja Marek Mozgawa ; autorzy Katarzyna Nazar, Marek 

Mozgawa, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Wiesław Kozielewicz, Aneta Michalska-

Warias, Marek Kulik, Mikołaj Seńko, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Jacek Sobczak, 

Ksenia Kakareko, Monika Płatek, Magdalena Budyn-Kulik, Dominik Jędrek, 

Arkadiusz Gil, Marek Marczewski, Agnieszka Szczekala, Aleksandra Nowosad, 

Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stalking , Europa , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , 

Materiały konferencyjne , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-09 

 

Katarzyna Nazar - Prawnokarna ocena nękania przed wejściem w życie art. 190a § 1 i 3 k.k ; Marek Mozgawa - 

Analiza ustawowych znamion przestępstwa uporczywego nękania ; Patrycja Kozłowska-Kalisz - Przestępstwo 

nękania - wybrane zagadnienia zbiegu przepisów ustawy ; Wiesław Kozielewicz - Uporczywe nękanie                         

w orzecznictwie Sądu Najwyższego ; Aneta Michalska-Warias - Przestępstwo stalkingu w prawie angielskim                     

i amerykańskim ; Marek Kulik - Stalking w wybranych państwach europejskich systemu kontynentalnego ; 

Mikołaj Seńko - Zjawisko stalkingu i odpowiedzialność karna za stalking na Ukrainie ; Małgorzata Wąsek-

Wiaderek - Obowiązki państwa w zakresie ochrony przed nękaniem w świetle art. 8 Europejskiej konwencji praw 
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człowieka i innych standardów Rady Europy ; Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko - Nękanie w Internecie ; Monika 

Płatek - Stalking - reforma prawa czy dogmatyczny (d)efekt genderowych uchybień zasadzie neutralności prawa ; 

Magdalena Budyn-Kulik - Wybrane psychologiczne aspekty nękania ; Dominik Jędrek - Stalking w świetle badań 

empirycznych ; Arkadiusz Gil - Policja a przestępstwo stalkingu. Podstawowe założenia taktyki wykrywania 

(zagadnienia wstępne) ; Marek Marczewski - Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) w świetle danych 

statystycznych ; Agnieszka Szczekala - Cywilnoprawne aspekty stalkingu ; Aleksandra Nowosad - Nękanie                   

w filmie i literaturze ; Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski - O normatywnych przesłankach tożsamości czynu 

zabronionego z art. 190a § 1 k.k. - kilka uwag na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16.11.2015 r., V KK 329/15. 

 

 

314. Stommizm : biografia polityczna Stanisława Stommy / Radosław Ptaszyński.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stomma, Stanisław (1908-2005) , Tygodnik Powszechny 

(1945- ) , Czasopismo polskie , Czasopismo społeczno-kulturalne , Intelektualiści , 

Parlamentarzyści , Prawnicy , Kościół a państwo , Znak (środowisko katolickie) , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2018-09 

 

Kiedy 10 lutego 1976 roku w sejmie głosowano nad zmianami w Konstytucji PRL, był jedynym, który 

powiedział: nie. Nie – PZPR nie jest kierownicza silą narodu, nie – Polska nie jest państwem socjalistycznym 

działającym pod dyktando ZSRR, nie – prawa obywateli nie mogą być uzależnione od wypełniania obowiązków 

wobec socjalistycznego państwa. Przeszło dwadzieścia lat wcześniej jako jeden z redaktorów „Tygodnika 

Powszechnego” odmówił zamieszczenia nekrologu Stalina, a w 1968 roku głośno protestował przeciw agresji 

władz wobec zrewoltowanej młodzieży. Jego postawa sprzeciwu, zarazem głęboko rozważna i perspektywiczna, 

burzyła spokój i zadowolenie decydentów. Uznany za jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX 

wieku Stanisław Stomma był patronem opozycji w PRL i budowniczym demokracji III RP.  

 

 

315. Strategia UX : jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z 

uznaniem rynku / Jaime Levy ; [tłumaczenie Bartosz Sałbut].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , Interfejs użytkownika , User 

experience (UX) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Strategia UX - co to takiego? ; 2. Cztery elementy składowe strategii UX ; 3. Weryfikacja propozycji wartości ; 

4. Badania na potrzeby analizy konkurencji ; 5. Analiza konkurencji ; 6. Innowacja w zakresie wartości na 

scenopisie obrazkowym ; 7. Tworzenie prototypów na potrzeby eksperymentów ; 8. Partyzanckie badania                        

z udziałem użytkowników ; 9. Projektowanie pod kątem konwersji ; 10. Stratedzy w swoim środowisku 

naturalnym ; 11. Na zakończenie. 
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316. Subtelnie mówię f*ck : sprzeczna z logiką metoda na szczęśliwe życie / Mark 

Manson ; [tłumaczenie Leszek Sielicki].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2018. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Samoakceptacja , Samopostrzeganie , 

Samopoznanie , Samowychowanie , Szczęście , Wartość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-09 

 

Czy chcesz być lubiany, popularny i akceptowany? Musisz więc być fit, cool i trendy, musisz mieć lepsze ciuchy, 

nowszego fona, szybszą furę. Niezależnie od tego, czy leje deszcz, czy ściska kilkunastostopniowy mróz, musisz 

rano przed pracą zaliczyć swój jogging. W pracy musisz dawać z siebie więcej niż wszystko, a wyjazd na wakacje 

musi być koniecznie bardziej ekskluzywny i niesamowity niż wyjazd kolegi z pokoju obok. Twoja dziewczyna 

obowiązkowo musi być piękna i doskonale wystylizowana. Ale to nie wszystko. Aby być szczęśliwym                            

i zadowolonym, musisz jeszcze...  STOP! Trzymasz w ręku książkę, dzięki której położysz kres temu szaleństwu                        

i nauczysz się przykładać wagę do tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Dowiesz się, że trzeba umieć 

rozpoznawać sprawy istotne i przejmować się właśnie nimi i tylko nimi. Przekonasz się, że wystarczy znaleźć                 

w sobie odwagę i wolę, aby więcej nie dać się wkręcać w niekończącą się spiralę „musisz mieć” czy „musisz być”. 

Autor w bardzo dosadny (a przy tym dowcipny) sposób rozprawi się z Twoimi problemami, obawami                            

i oczekiwaniami, bez mdłej papki pozytywnego myślenia, którą karmią Cię różni modni guru. Jeśli przejdziesz 

przez to bolesne doświadczenie, być może uda Ci się zacząć myśleć nieco inaczej. Odzyskasz kontrolę nad tym, 

co „musisz”, przestaniesz przejmować się bzdurami, a w efekcie będziesz nieco szczęśliwszym człowiekiem. Sam 

zdecyduj, czy warto. Dzięki tej książce: zastanowisz się nad tym, czym jest szczęście i dlaczego jego osiągnięcie 

stanowi problem, przekonasz się, że poddawanie się tyranii wyjątkowości jest wyjątkową głupotą, przemyślisz 

kwestie dokonywania wyborów i przestaniesz bać się porażki, docenisz zalety mówienia „nie”, poszukasz 

jaśniejszej strony własnego przemijania.  

 

 

317. Swift od podstaw : praktyczny przewodnik / Paweł Pasternak.- Gliwice : Helion, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Swift (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Jeśli chcesz poznać najnowszą wersję języka Swift oraz środowisko programistyczne Xcode, sięgnij po tę książkę! 

Dzięki niej opanujesz przejrzystą składnię Swifta, typy danych oraz sposoby deklarowania stałych i zmiennych. 

Dowiesz się, jak tworzyć instrukcje warunkowe i pętle oraz jak korzystać z operatorów, funkcji, tablic, 

słowników, krotek i klas. Poznasz elementy interfejsu użytkownika, nauczysz się zarządzać danymi w swoich 

aplikacjach i posługiwać się komentarzami. Zrozumiesz także, jak działają narzędzia oferowane przez środowisko 

Xcode, i zyskasz wiedzę o podstawach pisania testów jednostkowych. 
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318. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015/ Marek Bugdol.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Normy ISO 9001 , Zarządzanie jakością , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1. KONTEKST ORGANIZACJI; ROZDZIAŁ 2. PRZYWÓDZTWO; ROZDZIAŁ 3. PLANOWA-

NIE; ROZDZIAŁ 4. WSPARCIE; ROZDZIAŁ 5. DZIAŁANIA OPERACYJNE; ROZDZIAŁ 6. OCENA 

EFEKTÓW DZIAŁANIA; ROZDZIAŁ 7. DOSKONALENIE; SUPLEMENT. 

 

 

319. Szczęśliwe jelita : program oczyszczania, który pomoże ci wyeliminować ból, 

pozbyć się toksyn i pasożytów oraz schudnąć / Vincent Pedre ; [przełożyła Anna 

Gąsowska].- Białystok : Wydawnictwo Vivante - Illuminatio Łukasz Kierus, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby jelita cienkiego , Choroby jelita grubego , Jelita , 

Zdrowe żywienie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

Czy wiesz, że nasz drugi mózg znajduje się w jelitach? To właśnie tam powstaje ponad 90% serotoniny 

produkowanej przez organizm człowieka. Dlatego też przedstawiciele świata medycyny i naukowcy tak gorąco 

zachęcają nas do dbania o nasze życie wewnętrzne. Chore jelita mogą powodować m.in. depresję, przewlekłe 

zmęczeniem uporczywe wzdęcia, trudną do zrzucenia nadwagę i alergie. Dr. Vincent Pedre przychodzi na pomoc 

wszystkim tym, którzy podobnie jak on cierpią na zespół jelita drażliwego lub odczuwają powyższe symptomy. 

Wykorzystując zdobytą przez lata praktyki lekarskiej wiedzę oraz doświadczenie swoich pacjentów, opracował 

uniwersalny program, który pomaga przywrócić prawidłową pracę jelit i uczynić je szczęśliwie zdrowymi. 

Zastosuj 28-dniowy plan oczyszczania, łączący jogę i dobrze zbilansowaną dietę, dzięki któremu: wyeliminujesz 

stymulatory nieprawidłowej pracy jelit, które znajdują się w twoim jedzeniu ; oczyścisz jelita z nagromadzonych 

substancji chorobotwórczych ; pożegnasz się z uczuciem przelewania i bulgotania w żołądku, wzdęciami i bólem 

związanym z trawieniem ; wprowadzisz do swojej diety skuteczne probiotyki i składniki odżywcze pomocne                 

w odbudowie jelit. To idealna metoda zarówno dla tych, którzy chcą wzmocnić swoją odporność, odbudowując 

florę bakteryjną jelit, wyleczyć się z przewlekłych problemów z trawieniem, spadkami nastroju, alergiami, a także 

dla tych, którzy chcą zadbać o swoje życie wewnętrzne zanim będzie na to za późno.  

 

 

320. Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia / Agata Napiórska.- Warszawa : 

Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilkoń, Józef (1930- ) , Graficy polscy , Malarstwo polskie , 

Rysunek polski , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-73  

Nowości:  2018-09 
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Mistrz ilustracji i rzeźby, autor scenografii i gobelinów, historyk sztuki. Także mistrz życia. Józef Wilkoń 

opowiada i dzieciństwie, nauce, domu, miłości, przyrodzie, jedzeniu, książkach... Oraz o roli przypadku w jego 

życiu, bo Józef Wilkoń zbyt wiele razy w życiu doświadczył wpływu przypadku, żeby nie wierzyć w jego moc. 

Jego matka mówiła, że jest urodzony w czepku. I rzeczywiście, są na to dowody: te jego przypadki były 

szczęśliwe. Urodziła się 12 lutego 1930 roku w Bogucicach koło Wieliczki. Mieszka i pracuje w Zalesiu Dolnym. 

Miał w swoim życiu kilkaset wystaw zbiorowych i indywidualnych, dostał także dziesiątki nagród i wyróżnień. 

Należy do grona najwybitniejszych artystów w Polsce i na świecie zajmujących się ilustracją. Na jego dorobek             

w tej dziedzinie składa się blisko dwieście książek zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.  

 

 

321. Sztuka odmładzania i długowieczności : zen makrobiotyczny / Georges Ohsawa 

(Nyoiti Sakurazawa) ; [przekład Zofia Piątkowska-Wolska].- Katowice : 

Wydawnictwo Kos, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Długowieczność , Makrobiotyka , Potrawy jarskie , Zen , 

Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

Makrobiotyka i medycyna wschodnia ; Moja terapia ; Siedem warunków dobrego zdrowia i szczęścia ; Wiara - 

dzięki niej wszystko jest możliwe ; Jin i jang ; Kuchnia makrobiotyczna - 10 sposobów właściwego odżywiania 

się ; Podstawowe produkty ; Produkty dodatkowe ; Dania specjalne ; Sugestie postępowania w kilku wybranych 

chorobach ; Porady dietetyczne przy niektórych chorobach ; Pożywienie dla niemowląt ; Kilka spostrzeżeń. 

 

 

322. Szybciej, wyżej, dalej : skandale Volkswagena / Jack Ewing ; przełożył Maciej 

Szymański.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Volkswagen AG (Wolfsburg) , Kontrola zarządcza , Oszustwo , 

Przedsiębiorstwo produkcyjne , Przemysł motoryzacyjny , Skandale , Zarządzanie , 

Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-656  

Nowości:  2018-09 

 

 

Gdy we wrześniu 2015 roku rozpoczęła się afera spalinowa związana z tzw. „czystym dieslem” Volkswagena,                 

z dnia na dzień największy producent samochodów na świecie stał się symbolem chciwości i kłamstwa. Klienci 

byli oburzeni, inwestorzy wpadli w panikę, a firma musiała stawić czoło widmu bankructwa. Książką Szybciej, 

wyżej, dalej Jack Ewing zrywa kurtynę, którą próbowano spuścić na ten niebywały skandal. Opisuje długą drogę 

Volkswagena od skromnego nazistowskiego „samochodu ludowego” aż po dni chwały - powstanie jednej                         

z najbardziej prestiżowych globalnych marek, która chlubi się ekologicznym wizerunkiem. Maluje też żywe 

portrety osób odpowiedzialnych za sukces koncernu, prezesa Ferdinanda Piëcha oraz dyrektora naczelnego 

Martina Winterkorna, stawiając tezę, iż to ich nienasycona ambicja zmusiła pracowników do sięgnięcia po 

nielegalne metody. Ewing przedstawia mechanizm wielkiego skandalu: to, jak kultura „sukcesu za wszelką cenę” 

doprowadziła do jednego z największych oszustw w dziejach biznesu, grożącego wręcz niewyobrażalnymi 

konsekwencjami gospodarczymi. Przyszłość jednej z najpotężniejszych firm świata pozostaje niepewna, my zaś 

mamy wyjątkową sposobność przyjrzeć się historii wizerunkowej katastrofy Volkswagena.  
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323. Szybkie pisanie na klawiaturze komputerowej metodą bezwzrokową 

dziesięciopalcową / Joanna Ryba.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Kadr, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisanie na komputerze , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-003 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Organizacja miejsca pracy przy komputerze ; Układ ciała podczas pisania ; Pozycja zasadnicza palców i technika 

uderzenia w klawisze ; Ćwiczenia usprawniające dłoni i palców ; Dziesięciopalcowa bezwzrokowa metoda pisania 

na klawiaturze komputerowej ; Klawiatura literowa komputera ; Uwagi wstępne do ćwiczeń ; Ćwiczenia ; 

Sposoby dokonywania korekty. 

 

 

324. Szybkie projektowanie : zapanuj nad chaosem zadań i presją czasu / Steve 

McConnell ; [tłumaczenie Krzysztof Sawka].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Projektowanie , Zarządzanie 

czasem pracy , Zarządzanie projektami , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

Książka ta jest praktycznym, zdroworozsądkowym poradnikiem metod projektowania. Opisane w niej strategie 

pracy pozwolą na usprawnienie i przyśpieszenie procesu projektowego. Przedstawiono tu również takie 

zagadnienia, jak zarządzanie ryzykiem, podstawy projektowania aplikacji oraz planowanie cyklu życia projektu. 

Mimo że nie są bezpośrednio związane z metodami szybkiego projektowania, to jednak mają kluczowe znaczenie 

dla produktywności zespołu. Naturalnie, nie istnieje jedna magiczna metoda przydatna w każdych warunkach -                

w tej książce opisano i krytycznie przeanalizowano najprzydatniejsze rozwiązania z różnych branż tworzenia 

oprogramowania.  

 

 

325. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych : (z 

suplementem elektronicznym) / Izabela Świderek.- Stan prawny na styczeń 2017 r.- 

Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo gospodarcze , Rachunkowość budżetowa , Środki 

trwałe , Wartości niematerialne i prawne , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-09 

 

 

Definicja i cechy charakterystyczne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ; Środki trwałe               

i wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostki budżetowej ; Inwestycje w jednostkach budżetowych ; 

Istota i zasady dokonywania odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) ; Zasady inwentaryzacji środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
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326. Świadczenia rodzinne, 500+ i "Za życiem" : procedura postępowania, wzory 

dokumentów, praktyczny komentarz : (z suplementem elektronicznym) / Magdalena 

Ługiewicz.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka prorodzinna , Świadczenia społeczne , Zasiłek 

wychowawczy , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-349 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Procedury wspólne dla wszystkich świadczeń ; 2. Ustalanie wysokości dochodu. Zasada "złotówka za 

złotówkę" ; 3. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego ; 4. Świadczenia opiekuńcze ; 5. Świadczenia 

związane z rodzicielstwem ; 6. Koordynacja świadczeń ; 7. Decyzje. Odwołanie od decyzji. Wzruszenie decyzji 

ostatecznej ; 8. Świadczenia nienależnie pobrane. Zwrot świadczeń. Wstrzymanie wypłaty świadczeń ; Wzory. 

 

 

327. Świt robotów : czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? / Martin Ford ; 

tłumaczenie Katarzyna Łuniewska.- Wydanie 2.- Warszawa : CDP, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cybernetyka , Futurologia , Postęp techniczny , Praca , 

Prognozy , Programowanie ewolucyjne , Roboty i manipulatory , Rynek pracy , 

Sztuczna inteligencja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2018-09 

 

 

Jedna z 12 ważnych książek popularnonaukowych w 2015 roku wg. Portalu NBCNEWs.com. Czy praca 

księgowego zostanie zastąpiona przez komputer? Czy nadal potrzeba będzie ludzkiej myśli i refleksji, aby napisać 

artykuł? Kto szybciej i sprawniej będzie programował? Człowiek, maszyna, komputer, sztuczna inteligencja? 

Według Martina Forda, przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej każda praca, która wpisuje się w paradygmat zer                   

i jedynek, prawdy i fałszu, zasad, schematów i twardych wytycznych, może zostać nam odebrana. W "Świcie 

robotów" autor przedstawia nam swoją wizję przyszłości, popierając ją solidnymi argumentami i wiedzą z zakresu 

biznesu czy gospodarki. Do jakich osiągnięć zdolna jest robotyka i jak wpłynie na nasz świat? Co się wydarzy                

w momencie, w którym SI stanie się bardziej innowacyjne i ciekawskie, niż nasze umysły?  

 

 

328. Tabele składu i wartości odżywczej żywności = Food composition tables / 

Hanna Kunachowicz, Beata Przygoda, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow.- 

Wydanie 2. zmienione.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wartość odżywcza , Zdrowe żywienie , Żywność , Tablice 

i wzory 

Sygnatura:  WG-64 

Nowości:  2018-09 

 

 

Tabele składu i wartości odżywczej żywności zawierają dane o wartości energetycznej i zawartości kilkudziesięciu 

składników odżywczych w produktach spożywczych oraz potrawach. Dane te umożliwiają ocenę wartości 

odżywczej posiłków i całych diet, co jest niezbędne w ich planowaniu zgodnie z zalecanymi normami żywienia. 

Wiedza na ten temat staje się coraz bardziej potrzebna w aspekcie zapobiegania chorobom dzietozależnym 

(otyłości i przewlekłym chorobom niezakaźnym). 
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329. Tacierzyństwo : zostajesz tatusiem i wszystko się zmienia / Daniel W. Driscoll ; 

przełożył Jakub Kołacz.- Wydanie 3., wznowienie.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 

2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicyzm , Ojcostwo , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Ciasteczka i zupki ; Pytanie i odpowiedź ; Spoglądając w mrok ; Zależność od miłości ; Czas kolacji ; "A tatuś 

powiedział, że mogę" ; Walka na pachnące miecze ; Pielgrzymki po lody ; Ona dzisiaj znalazła swą duszę ; 

Zapuszczanie korzeni. Czy chciałbyś, by dziecko mówiło do ciebie "tatusiu"? By z utęsknieniem czekało na twój 

powrót z pracy i rzucało ci się na szyję? Jeśli tak, ta książka jest skierowana właśnie do ciebie. W barwny sposób 

opowiada o tym, jak stawać się tatusiem. Bycie tatusiem to wspólne patrzenie na gwiazdy, zabawy na podłodze                 

i oglądanie dziecięcych filmów. To także uczenie szacunku wobec innych, wrażliwości na przyrodę                             

i bezwarunkowej miłości. Daniel Driscoll doświadczył takiego właśnie wejścia w dziecięcy świat z nadzieją, że 

stanie się dla dzieci przykładem, do którego będą się odnosić przez całe swoje życie. Daniel, jak każdy ojciec, 

doświadczył też wielu trudów i niepowodzeń. Czasem zachowanie dzieci doprowadzało go do łez i rezygnacji. Ale 

nad tym wszystkim górowało poczucie, że "czymś wyjątkowym jest bycie tatusiem".  

 

 

330. Tai chi na co dzień : budzenie uśpionej energii / Robert Parry ; [tłumaczenie 

Marcin Dorosz].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tai chi chuan , Podręcznik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Tai chi coraz szybciej zyskuje nowe grupy entuzjastów. O popularności tej formy ćwiczeń przesądza fakt, że 

pozwala ona zachować dobrą kondycję zarówno ciała, jak i ducha - i to bez względu na wiek. To nie tylko 

energetyzujące ćwiczenia, ale również sztuka walki - w dodatku całkiem skuteczna! Codzienne ćwiczenia 

poprawią Twoje samopoczucie i pomogą uporać się ze stresem związanym ze współczesnym stylem życia. Naucz 

się uwalniać niezmierzone pokłady uśpionej w Tobie energii. Dowiedz się, jak zachować dobre zdrowie                           

i samopoczucie, zrelaksować się, a nawet powstrzymać pewne destrukcyjne skutki działania czasu. Na początku 

przyswoisz sobie podstawowe ruchy, a następnie, kiedy już się z nimi zapoznasz, dowiesz się, jak poskładać je                

w spójną całość - w ten sposób stworzysz przepiękną, płynną sekwencję, tak charakterystyczną dla tai chi. Twój 

cel: zrelaksowane, jędrne, gibkie ciało. Twoja kuracja: skuteczne ćwiczenia i terapie, zamknięte w serii czterech 

treściwych, bogato ilustrowanych książeczek. Pozostałe książki z serii: Joga na co dzień, Masaż na co dzień, 

Pilates na co dzień.  
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331. Techniki medytacji : poradnik praktyczny / Osho ; [tłumaczenie z języka 

angielskiego Mariusz Włoczysiak].- Katowice : Wydawnictwo Kos, 2004. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Medytacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Największa radość ; Świt: śmiech, ruch, katharsis ; Poranek: świętowanie, praca, zabawa ; Południe: siedzenie, 

patrzenie i słuchanie ; Wieczór: drżenie, taniec i śpiew ; Noc: fantazja, modlitwa i miłość ; Jedyna droga ; Nie ma 

drogi na skróty ; Muzyka medytacyjna ; Osho mediation (www) ; Osho ; Kurort medytacji Osho ; Indeks technik 

medytacyjnych. Ta książka jest zbiorem technik medytacyjnych, które Osho przekazywał przez wiele lat; są tu 

fragmenty i cytaty z książek zawierających jego poranne wykłady i wieczorne darshany. Niektóre techniki 

(vipassana, nadabrahma, wirowanie) od wieków znane są medytującym wielu tradycji. Inne (dynamiczna, 

kundalini, gourishankar) odzwierciedlają mądrość tych tradycji i odkrycia współczesnej psychologii, stanowiąc 

niepowtarzalną receptę Osho dla zaspokojenia potrzeb człowieka współczesnego. Jeśli ktoś podejmie praktykę 

trwającą siedem dni, pod koniec tego okresu powinien zacząć odczuwać, że coś się z nim stało. W ciągu siedmiu 

dni powinien stać się innym człowiekiem... Dlatego mówię, żebyś dzisiaj podjął praktykę, a rezultaty odczujesz 

natychmiast. Mamy teraz epokę odrzutowców, medytacja nie może być procesem powolnym. Musi nabrać tempa.  

 

 

332. Thinking in Java : edycja polska / Bruce Eckel ; [tłumaczenie Przemysław 

Szeremiota].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Java (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie w świat obiektów, 2. Wszystko jest obiektem, 3. Operatory, 4. Sterowanie przebiegiem 

wykonania, 5. Inicjalizacja i sprzątanie, 6. Kontrola dostępu, 7. Wielokrotne wykorzystanie klas, 8. Polimorfizm, 

9. Interfejsy, 10. Klasy wewnętrzne, 11. Kolekcje obiektów, 12. Obsługa błędów za pomocą wyjątków, 13. Ciągi 

znaków, 14. Informacje o typach, 15. Typy ogólne, 16. Tablice, 17. Kontenery z bliska, 18. Wejście-wyjście, 19. 

Typy wyliczeniowe, 20. Adnotacje, 21. Współbieżność, 22. Graficzne interfejsy użytkownika ; Dodatek A. 

Materiały uzupełniające, Dodatek B. Zasoby. 

 

 

333. Tigerfeeling : trening mięśni dna miednicy dla niej i dla niego / Benita Cantieni 

; redakcja wydania polskiego Edward Saulicz ; [tłumaczenie z języka niemieckiego 

Mariola Saulicz].- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gimnastyka lecznicza , Metoda Cantienica , Miednica , 

Mięśnie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 
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SIŁA, KTÓRA POCHODZI Z WNĘTRZA Tigerfeeling® działa szybko. Jest bezpieczny. Sprawia radość. 

Wyczuwalny i widoczny efekt pojawia się już po pierwszym treningu. A wymierne zmiany dostrzega się po trzech 

tygodniach. Naturalny, energiczny wdzięk – ćwiczenie dna miednicy w celu uzyskania większej sprężystości, 

giętkości, ochoty do życia i radości z seksu. Terapeutyczny Fitness – ukierunkowane na dno miednicy ćwiczenia 

m.in. przeciw osłabieniu pęcherza moczowego, nietrzymaniu moczu, trudnościom z osiąganiem orgazmu, 

dolegliwościom ze strony pleców. Dla mężczyzn i kobiet.  

 

 

334. Tlenowa przewaga : trenuj efektywnie, popraw wydolność, wzmocnij zdrowie / 

Patrick McKeown ; przekład Piotr Pazdej.- Łódź : Galaktyka, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Ćwiczenia oddechowe , Fizjologia człowieka , 

Oddychanie , Trening sportowy , Wydolność fizyczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Zdobądź tlenową przewagę! Oddech oznacza życie – ile jednak powietrza powinniśmy wdychać? Jeśli twoim 

celem jest lepsze dotlenienie całego ciała, to ostatnie, czym należy się sugerować, to podejście w stylu: „Weź 

głęboki wdech i wypełnij płuca powietrzem”. Świat medycyny dawno już zrozumiał, jak duże znaczenie dla 

naszego zdrowia ma ograniczenie spożywanych kalorii, odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczna. Następna 

rewolucja zdrowotna polega na świadomym oddychaniu, które pozwoli ci utrzymać optymalne stężenie dwutlenku 

węgla we krwi. Dowiedz się, w jaki sposób możesz: • zwiększać intensywność ćwiczeń, zmniejszając 

jednocześnie poziom wysiłku i zachowując kontrolę nad oddechem, • osiągnąć idealną masę ciała, tłumiąc apetyt 

w naturalny sposób, • poprawić poziom energii i zdolność koncentracji, • wspiąć się na szczyt swoich sportowych 

możliwości. Wszystko to w zaledwie kilka tygodni i tylko dzięki zmianie sposobu oddychania.  

 

 

335. Trening spartańskiego wojownika : filmowa muskulatura w 30 dni / Dave 

Randolph ; [tłumaczenie Piotr Cieślak].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trening sportowy , Ćwiczenia siłowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2018-09 

 

Treningi w kulturystyce czy w podnoszeniu ciężarów najczęściej powodują wykształcenie okazałej muskulatury, 

jednak wielkie, masywne mięśnie wymagają dużych ilości energii, często spowalniają ruchy i ograniczają ich 

zakres. Ideałem powinno być smukłe, gibkie, elastyczne i zdrowe ciało, i właśnie takich wyników powinniśmy 

oczekiwać od treningu. W tym celu poza doborem sprzętu konieczne są ćwiczenia, które wymagają panowania 

nad całym ciałem, koordynacji i świadomości. Należy też włączyć intensywny trening interwałowy oraz 

funkcjonalne ćwiczenia angażujące całe ciało. Nagrodą za ten wysiłek jest siła i wytrzymałość pozwalające stawić 

czoło ekstremalnym próbom! Dzięki tej książce dowiesz się, jak przygotować program treningowy spełniający te 

wyśrubowane kryteria. Znajdziesz tu także praktyczne wskazówki dotyczące aktywnego odpoczynku, treningu 

zapobiegającego kontuzjom oraz diety. To wszystko doda Ci energii niezbędnej do przekraczania granic własnych 

możliwości i poprawiania kondycji. Nawet jeśli nie umiesz się podciągnąć czy wykonać idealnej pompki, 

znajdziesz tu ćwiczenia składające się na zaprawę kondycyjną oraz programy treningowe, dzięki którym staniesz 

się silniejszy i szybszy, a przy okazji pozbędziesz się nadmiaru tłuszczu. Co więcej, widoczne wyniki osiągniesz 

po zaledwie 30 dniach rzetelnej pracy!  
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336. Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016 / 

redakcja naukowa Ryszard Piotrowski, Andrzej Szmyt ; [autorzy] Jerzy Ciapała, Leon 

Kieres, Teresa Liszcz, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Tomasz Pietrzykowski, 

Ryszard Piotrowski, Andrzej Szmyt, Maciej Szpunar, Mirosław Wyrzykowski.- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 

(Monografie,  ISSN 1897-4392) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trybunał konstytucyjny (Polska) , Prawo konstytucyjne , 

Sądownictwo konstytucyjne, Polska , Materiały konferencyjne 
Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2018-09 

 

Andrzej Szmyt - Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce ; Wojciech Łączkowski - Trybunał Konstytu-

cyjny jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji ; Maciej Szpunar - Polska                        

w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ; Leon Kieres - Trybunał Konstytucyjny na straży 

samorządowej Rzeczypospolitej ; Ewa Łętowska - Własność jako wartość konstytucyjna ; Ryszard Piotrowski - 

Trybunał Konstytucyjny na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji ; Tomasz Pietrzykowski - Trybunał 

Konstytucyjny na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy ; Jerzy Ciapała - Trybunał Konstytucyjny 

na straży gospodarki rynkowej ; Teresa Liszcz - Wolność od ubóstwa w orzecznictwie Trybunału Konstytu-

cyjnego ; Mirosław Wyrzykowski - Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem. 

 

 

337. Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla 

małych i średnich przedsiębiorstw / Marcin Żukowski.- Wydanie 2.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing elektroniczny , Marketing społecznościowy , 

Media społecznościowe , Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2018-09 

 

Jeśli właśnie zakładasz profil swojej firmy w serwisie Faceboook albo jeśli już go prowadzisz, ale czujesz, że 

możesz to robić lepiej, ta książka powinna być Twoją lekturą do poduszki i... do klawiatury. Znajdziesz tu m.in. 

dane i informacje o funkcjach dostępnych w poszczególnych kanałach, ale przede wszystkim wiele porad, 

inspiracji i gotowych do zastosowania pomysłów na działanie. Dowiesz się, jak przygotować kampanię skrojoną 

idealnie na swoje potrzeby. Co więcej, powrócisz do sedna, praprzyczyny, dla której media społecznościowe                 

w ogóle powstały - do człowieka. Przeczytasz o tym, jak prowadzić z innymi dialog w wirtualnej rzeczywistości, 

ale także poznasz sposoby na to, jak jeszcze mocniej zaprząc social media do rozwijania Twoich pomysłów 

biznesowych - teraz jest to możliwe znacznie bardziej niż dawniej. Nie trać czasu, tylko wykorzystaj okazję.  

 

 

338. Ukryta perswazja : psychologiczne taktyki wywierania wpływu / Kevin Hogan 

[oraz] James Speakman ; [tłumaczenie Daria Kuczyńska-Szymala].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Onepress Power) 

(Książki Klasy Business) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Perswazja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2018-09 
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1. Ukryta perswazja zaczyna się w głowie ; 2. Od "nie" do "tak" ; 3. Ukryte strategie służące zmienianiu 

przekonań ; 4. Ukryta perswazja: taktyki ; 5. Słowa ukrytej perswazji ; 6. Nastawienie na wynik ; 7. Dwadzieścia 

sposobów na zastosowanie ukrytej perswazji w opowiadaniu historii ; 8. Zastosowanie pytań w ukrytej perswazji ; 

9. Zastosowanie emocji w ukrytej perswazji ; 10. Dwadzieścia siedem obserwacji na temat ludzi oraz możliwości 

stosowania wobec nich ukrytej perswazji ; 11. Wszystko razem ; Dodatek. Arkusze robocze ukrytej perswazji. 

 

 

339. Unity w akcji / Joseph Hocking ; [tłumaczenie Robert Górczyński].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C# (język programowania) , Gry komputerowe , 

Programowanie (informatyka) , Unity (informatyka) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób, które osiągnęły biegłość w programowaniu i teraz chcą pisać gry za 

pomocą Unity. Wyczerpująco przedstawiono kolejne kroki podejmowane podczas pisania gry w Unity. Nauka 

została oparta na przykładach: w książce znalazło się kilka projektów różnych gier. Opisano również metody 

wdrażania gier na różnych platformach, między innymi internetowej i mobilnej - Unity jest środowiskiem w pełni 

niezależnym od platformy sprzętowej. Nie zabrakło też informacji o narzędziach przydatnych do projektowania 

grafiki 3D oraz o innych zasobach, dzięki którym praca programisty staje się efektywna i bardzo 

satysfakcjonująca!  

 

 

340. Urobieni : reportaże o pracy / Marek Szymaniak.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prekariat , Rynek pracy , Wyzysk , Zmiana społeczna , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2018-09 

 

 

Ponad półtora miliona ludzi pracujących w Polsce żyje w ubóstwie. Przeciętny Polak przepracowuje w roku 

niemal dwa tysiące godzin, co daje nam drugie miejsce w rankingu najbardziej zapracowanych krajów w Unii 

Europejskiej. Choć spędzamy w pracy prawie jedną trzecią swojego życia, wciąż niewiele wiemy o mechanizmach 

rynku pracy i nierównościach panujących wśród zatrudnionych w innych branżach. Pracownik fabryki, ochroniarz 

na osiedlu nowych bloków, właściciel budki z zapiekankami, szefowa związku zawodowego w sieci 

hipermarketów, kierownik call center i wielu innych - to właśnie oni, niewidzialni pracownicy, choć wciąż słyszą 

zapewnienia o perspektywie poprawy swojego losu, nie czują się beneficjentami systemu, w którym przyszło im 

żyć. Bo jak powiedział jeden z bohaterów: "jesteśmy tylko trybikami. Zbiór reportaży "Urobieni" ujawnia 

niewygodną prawdę o polskim rynku pracy. Opowiada historie zarówno tych, którzy w 1989 zostali siłą wtłoczeni 

w nowy model gospodarczy, jak i tych, których ukształtował dziki, nadwiślański kapitalizm lat dziewięćdzie-

siątych. Niepewność jutra, spychający w ubóstwo wyzysk, pogarda dla słabszych i rosnąca frustracja tworzą 

gorzką opowieść o codzienności milionów Polaków.  
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341. Ustawa deweloperska : komentarz / Tomasz Czech.- 2. wydanie, stan prawny na 

20 stycznia 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Komentarze Praktyczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nieruchomości , Prawo lokalowe , Polska , Komentarz do 

ustawy 

Sygnatura:  WG-347.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

USTAWA Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 r. - O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO 

LUB DOMU JEDNORODZINNEGO: Przepisy ogólne ; Mieszkaniowy rachunek powierniczy ; Wypłata środków 

z mieszkaniowego rachunku powierniczego ; Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa ; Obowiązki 

dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej ; Umowa deweloperska ; Odstąpienie od umowy 

deweloperskiej ; Przepisy karne ; Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy. 

 

 

342. Ustawa o Policji / [wydawca Aneta Flisek].- 15. wydanie, stan prawny 1 lutego 

2018 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, copyright 2018. 

(Twoje Prawo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja , Prawo , Polska , Rozporządzenie , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179) ; 2. Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

do służby w Policji z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 432). 

 

 

343. Uzdrowienie po udarze : cofanie skutków i zapobieganie kolejnym udarom / 

Mike Dow, David Dow oraz Megan Sutton ; [tłumaczenie Katarzyna Stolba].- 

Białystok : Wydawnictwo Vital, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy po udarze mózgu , Leczenie , Rehabilitacja medyczna 

, Udar mózgu , Zachowania prozdrowotne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

Kilka słów od Davida do pacjentów po udarze ; INFORMACJE OGÓLNE: Zrozumieć udar ; Postępowanie przy 

udarze ; Czego należy się spodziewać ; REHABILITACJA: Odzyskiwanie mobilności ; Rehabilitacja ręki                           

i ramienia ; Rehabilitacja funkcji poznawczych ; Rehabilitacja zdolności komunikacyjnych ; Maksymalizacja 

efektów leczenia ; TWOJE ŻYCIE: Powrót do optymalnego zdrowia ; Powrót do dawnego stylu życia ; Powrót do 

samego siebie ; TWOJA RODZINA I PRZYSZŁOŚĆ: Obawy opiekunów ; Przyszłość leczenia udaru ; 

Wskazówki końcowe ; Zasoby wspomagające proces rekonwalescencji ; O platformie Tactus Therapy ; O fundacji 

dla afatyków Aphasia Recovery Connection ; Nasi eksperci. 
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344. VAT 2018 : komentarz dla praktyków / Katarzyna Judkowiak (red.), Justyna 

Pomorska-Porębska, Monika Bartosiewcz.- Stan prawny na dzień 1 lipca 2018 r.- 

Gdańsk : ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek od towarów i usług , Prawo podatkowe , Polska , 

Komentarz do ustawy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-09 

 

 

Przepisy ogólne ; Zakres opodatkowania ; Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi ; Obowiązek 

podatkowy ; Miejsce świadczenia ; Podstawa opodatkowania ; Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu 

towarów ; Wysokość opodatkowania ; Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe ; Rejestracja. Deklaracje 

i informacje podsumowujące. Zapłata podatku ; Dokumentacja ; Procedury szczególne ; Zmiany w przepisach 

obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. 

 

 

345. Vue.js 2 : tworzenie reaktywnych aplikacji WWW / Olga Filipova ; [tłumaczenie 

Krzysztof Wołowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , Framework (platforma 

programistyczna) , Vue.js (framework) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Vue.js jest jednym z najnowszych frameworków. Dzięki swojej prostocie i wszechstronności wzbudza ogromne 

zainteresowanie twórców aplikacji internetowych. Służy do budowy efektywnych, reaktywnych, złożonych                     

i skalowalnych aplikacji WWW, przy czym pozwala na korzystanie z komponentów wielokrotnego użytku. 

Framework Vue.js powstał jako narzędzie do szybkiego prototypowania, a teraz rozwija się i ewoluuje, dzięki 

czemu liczba dostępnych funkcji stale rośnie. Vue jest na tyle elastyczny i neutralny względem struktury aplikacji, 

że z całą pewnością można go uznać za framework wspierający budowę kompleksowych aplikacji WWW. Dzięki 

tej książce dowiesz się, jak rozpocząć pracę z tym znakomitym narzędziem. Zrozumiesz, czym jest Vue.js,                        

i sprawdzisz, jakie ma możliwości. Będziesz też mieć okazję do przetestowania ich podczas tworzenia kilku 

ciekawych aplikacji. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów przekonasz się, jak wykorzystać potencjał Vue.js do 

tworzenia niezwykle wydajnych, reaktywnych interfejsów WWW. Nie musisz być przy tym wybitnym 

deweloperem. Dzięki tej książce poznasz wszystkie etapy budowania interaktywnej aplikacji WWW za pomocą 

Vue.js: od planowania struktury aż do pełnego wdrożenia!  

 

 

346. W życiu jak w kinie czyli Filmy na kozetce u Kasi / Katarzyna Miller, 

Magdalena Chorębała.- Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-791 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 



188 
 

Kino to bilet wstępu do świata, do którego nigdy byśmy nie trafili. Możliwość poznania ludzi, których nigdy 

byśmy nie spotkali. Film często pozostawia ślad w naszym życiu - pozwala przyjrzeć się własnym emocjom, 

pomaga w zrozumieniu siebie i innych. Kino stanowi rodzaj ucieczki, lekarstwa i terapii. Może się stać punktem 

wyjścia do przemyśleń, których wartość jest nie do przecenienia. W rozmowach o filmach Katarzyna Miller, 

znana, lubiana i ceniona psycholożka, przygląda się naszym życiowym problemom i dylematom przez pryzmat 

losów filmowych bohaterów. 

 

 

347. Warszawskie dziewczyny, kanały i gołębiarze / Stefan Rassalski ; wybór i 

opracowanie tekstów Bożydar Rassalski.- Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powstanie warszawskie 1944 , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Pierwsze godziny ; Niemieckie mieszkania ; Dzieci ; Kolejny odparty atak na Politechnikę ; Bój o gmach 

ambasady niemieckiej ; Warszawskie dziewczyny ; Dialogi i monologi ; "Gołębiarze" ; Kanały ; Zadrutowane ; 

Patrol ; Jeńcy ; Fotoreportaż ; Exodus ; Dziennik (fragmenty). Zebrane w książce reportaże Fotograficznego 

Sprawozdawcy Wojennego obrazują kilkadziesiąt epizodów z walk powstańczych w rejonie Śródmieścia 

Południowego. Przedstawiają sylwetki walczących warszawianek i warszawiaków oraz żołnierzy i dywersantów 

niemieckich. Pokazują akty bohaterstwa, ale też szalonej brawury. Oddają dramatyczną, choć w owym czasie 

normalną sytuację życiową uczestników walk i ludności cywilnej. Przybliżają różne postaci powstańców - od 

typowych warszawskich cwaniaków, co to przed niczym "nie pękają", po doświadczonych żołnierzy, znających 

granice ryzyka. Odtwarzają radość z chwilowych sukcesów, ale także momenty rozterek i zwątpienia w sens 

walki.  

 

 

348. Wenecja : biografia / Peter Ackroyd ; tłumaczenie Tomasz Bieroń.- Poznań : Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wenecja (Włochy) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(450) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Miasto z morza ; Miasto św. Marka ; Nawa państwowa ; Republika handlowa ; Imperium handlowe ; Wieczne 

miasto ; Miasto żywe ; Sztuka życia ; Miasto święte ; Cienie historii ; Miasto mitów. 
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349. Weź wyjdź : sztuka aktywnego odpoczywania przez cały rok / Patryk Świątek ; 

ilustracje Agata Kafarska.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Aktywny wypoczynek , Polska , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Z perspektywy kanapy ; Wielkopolska. Arkady Fiedler, wujek lodowiec i opuszczona stacja ; Kaszuby. Teodora 

Gulgowska, malowane szafy i musztrowanie szczupaków ; Podkarpacie. Ignacy Łukasiewicz, gorączka czarnego 

złota i dziadek z maczetą ; Podlasie. Simona Kossak, prastara puszcza i kruk terrorysta ; Dolny Śląsk. Jan 

Dzierżon, miodek, dużo sów i Baba Szmaterlok ; Wyspa Wolin. Wiedźmin, black smoker i kikimora ; Warmia. 

Jacek Karpiński, psiankny Ukiel i polski superkomputer ; Podhale. Helena Marusarzówna, Dolina Pyszniańska                  

i herbata z brusznicą ; Łódź. Antoni Cierplikowski, królowie bawełny i wielokulturowe podwórko ; Gdziekolwiek 

zechcesz, czyli zrób to sam. 

 

 

350. Węgry : na ostro i na słodko / [Monika Chojnacka ; współpraca i aktualizacja 

Waldemar Kugler].- Wydanie 4.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Seria Bezdroża Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Węgry , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(439) 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Lubisz podróżować samodzielnie? Chciałbyś poznać historię, kulturę i przyrodnicze atrakcje odwiedzanych 

krajów, regionów i miast? Seria Bezdroża Classic powstała z myślą o Tobie! Ten przewodnik pomoże Ci 

zaplanować wyjazd, stanie się Twoim wiernym towarzyszem podróży i zapewni pasjonującą lekturę także po 

powrocie! W przewodniku: niezbędne informacje praktyczne i krajoznawcze ; szczegółowe opisy regionów, 

miejscowości, zabytków i obiektów przyrodniczych ; kalendarium wydarzeń kulturalnych ; liczne ciekawostki ; 

przydatny słowniczek ; 20 planów i map ; 75 ramek z ciekawostkami ; 8 tras zwiedzania kraju.  

 

 

351. Wielka księga dobrych manier / Elisabeth Bonneau ; [tłumaczenie Magdalena 

Jatowska].- Wydanie 4.- Warszawa : Wydawnictwo RM, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Savoir-vivre , Poradnik 

Sygnatura:  WG-395 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Etykieta na co dzień ; Przy stole ; Zadowoleni goście, udana uroczystość ; Odpowiedni stój ; Etykieta w pracy ; 

Doskonała forma komunikacji ; Pewnie i z klasą, także w podróży. 
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352. Wielka księga ogrodnika i działkowca / Wolfgang Kawollek ; tłumaczenie 

Joanna Mikołajczyk.- Poznań : Publicat, copyright 2017. 

(Praktyczny Poradnik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krzewy , Ogrodnictwo , Ogródki działkowe i przydomowe , 

Rośliny ozdobne , Sztuka ogrodowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-635 

Nowości:  2018-09 

 

 

Od pustej działki do wymarzonego ogrodu ; Podstawy ogrodnictwa ; Struktura ogrodu wyznaczona przez drzewa, 

krzewy i pnącza ; Ogród pełen kwiatów ; Sad ; Ogród warzywny i ziołowy ; Zieleń w donicach i skrzyniach. 

 

 

353. Wielki przewodnik po medycynie naturalnej : ponad 800 kuracji na 250 

najczęstszych dolegliwości / Andrzej Szymański.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Medycyna niekonwencjonalna , Zdrowy styl 

życia , Ziołolecznictwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: Wiek i związane z nim dolegliwości ; Przyczyny choroby ; Cechy ogólne choroby ; 

Ziołolecznictwo ; Czym jest homeopatia ; Czym jest hydroterapia ; Rodzaje zabiegów stosowanych w leczeniu 

wodą ; Okłady gorące (kataplazmy) ; Lewatywy (płukanie jelit) ; Zabiegi napotne ; Inne zabiegi naturalne ; 

Leczenie głodem ; Naturalna apteczka domowa. CZĘŚĆ DRUGA: Dolegliwości nosa, gardła i płuc ; Dolegliwości 

uszu ; Dolegliwości oczu ; Dolegliwości jamy ustnej ; Dolegliwości przełyku ; Dolegliwości żołądka ; 

Dolegliwości jelit ; Dolegliwości wątroby i dróg żółciowych ; Dolegliwości śledziony ; Dolegliwości serca ; 

Dolegliwości naczyń ; Dolegliwości wywołane złą przemianą materii ; Dolegliwości nerek ; Dolegliwości 

pęcherza moczowego i dróg moczowych ; Leczenie kompleksowe dolegliwości gośćcowych (reumatycznych) ; 

Leczenie kompleksowe dny (podagry) ; Dolegliwości nerwowe ; Dolegliwości skóry ; Dolegliwości okresu 

klimakterycznego ; Dolegliwości różne. 

 

 

354. Windows 10 PL od środka / Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson ; [tłumaczenie 

Adam Bąk, Piotr Rajca, Piotr Pilch].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Systemy operacyjne , Windows 10 , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I. WINDOWS 10 - ZACZYNAMY!; CZĘŚĆ II. PRACA I ZABAWA W WINDOWS 10; CZĘŚĆ III. 

KONSERWACJA SYSTEMU I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW; CZĘŚĆ IV. SYSTEM WINDOWS 10 

DLA EKSPERTÓW I INFORMATYKÓW; DODATKI. 
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355. Windows od środka : architektura systemu, procesy, wątki, zarządzanie pamięcią 

i dużo więcej / Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, David A. 

Solomon ; [tłumaczenie Piotr Pilch, Zbigniew Waśko].- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Systemy operacyjne , Windows 10 , Windows 2016 Server , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

1. ZAGADNIENIA I NARZĘDZIA; 2. ARCHITEKTURA SYSTEMU; 3. PROCESY I ZADANIA; 4. WĄTKI; 

5. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ; 6. SYSTEM OPERACJI WEJŚCIA-WYJŚCIA; 7. BEZPIECZEŃSTWO. 

 

 

356. Wprowadzenie do WPF : tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C# / 

Anna Kempa.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C# (język programowania) , WPF , XAML , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Technologia Windows Presentation Foundation firmy Microsoft to jedno z najlepszych rozwiązań do tworzenia 

aplikacji działających pod kontrolą systemu Windows. WPF integruje interfejs użytkownika, grafikę, multimedia     

i dokumenty oraz ułatwia implementację wzorców projektowych, które oddzielają warstwę logiczną od warstwy 

prezentacji. Dużą zaletę tej technologii stanowi możliwość kompozycji i adaptacji poszczególnych elementów,              

z których budowany jest interfejs. Jeśli uczysz się programowania od niedawna i chcesz tworzyć aplikacje 

desktopowe przy użyciu technologii WPF, to jest to książka dla Ciebie! Z jej pomocą szybko rozpoczniesz pisanie 

programów. W ten sposób, tworząc kolejne aplikacje okienkowe, będziesz poznawać kluczowe możliwości tej 

platformy. Podręcznik nie przedstawia wszystkich podstawowych funkcji zapewnianych przez WPF, ponieważ nie 

są one potrzebne na początkowym etapie nauki. Opracowanie prostej aplikacji o charakterze biznesowym nie 

wymaga wykorzystania grafiki 3D czy animacji, nieodzowna jest tu natomiast znajomość podstawowych 

kontrolek, paneli oraz kluczowych mechanizmów, takich jak wiązanie danych. I właśnie tego nauczysz się, pisząc 

z tą książką swoje pierwsze programy z użyciem WPF!  

 

 

357. Wspólnota mieszkaniowa w praktyce : powstanie, funkcjonowanie, 

dokumentacja : (z suplementem elektronicznym) / Michał Substyk.- Wydanie 2.- 

Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wspólnota mieszkaniowa , Polska , Poradnik , Wzory 

dokumentów 

Sygnatura:  WG-349 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej ; 2. Nieruchomość wspólna, lokale oraz 

członkowie wspólnoty ; 3. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej ; 4. Statut wspólnoty mieszkaniowej ; 5. Prawa                

i obowiązki członków wspólnoty ; 6. Zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej ; 7. Zebrania wspólnoty ; 8. 
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Pierwsze zebranie ; 9. Sprawozdawczość wspólnot ; 10. Przejęcie nieruchomości ; 11. Wspólnota a inne nierucho-

mości ; 12. Zakup, sprzedaż i podział nieruchomości ; 13. Samorząd terytorialny we wspólnocie ; 14. Problemy 

wspólnot ; Wzory dokumentów. 

 

 

358. Wstrząsy : głupota i wiedza w XXI wieku / Bernard Stiegler ; przekład Michał 

Krzykawski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia kultury , Filozofia nauki , Filozofia społeczna , 

Kapitalizm , Kryzys kultury , Poststrukturalizm , Społeczeństwo informacyjne , 

Szkolnictwo wyższe , Uniwersytety , Wiedza , Esej 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2018-09 

 

 

Jeśli wierzyć Stieglerowi, a po lekturze tej książki nie sposób postąpić inaczej, cyfryzacja prowadzi do 

radykalnego przewrotu w polu wytwarzania, przekazywania i odbioru wiedzy, a jej nieredukowalnie 

farmakologiczny charakter stanowi główną stawkę polityczną naszych czasów. Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI 

wieku to pierwsza przetłumaczona na język polski książka francuskiego filozofa, która jest doniosłą próbą 

filozoficznej krytyki ekonomii politycznej w warunkach świata zaawansowanych technologii i w obliczu 

panowania bezmyślności na skalę planetarną. To swoista „mapa drogowa”, która precyzyjnie kreśli scenariusz 

pokojowej walki z głupotą prowadzonej za pomocą narzędzi cyfrowych oraz przy wykorzystaniu na nowo 

odczytanej francuskiej i niemieckiej filozofii. Wiodącą rolę w tej walce odgrywa uniwersytet, który musi 

jednakowoż na nowo się określić względem techne, a także tego, co do uniwersytetu nie przynależy. Ów 

uniwersytet nie jest, jak u Derridy, uniwersytetem bezwarunkowym, lecz uniwersytetem uwarunkowanym, co 

oznacza, że musi on nie tylko rozpoznać głupotę jako coś, co mu nieustannie zagraża z zewnątrz, lecz przede 

wszystkim uznać swoją własną głupotę jako warunek wszelkiej wiedzy. „Jeżeli filozofia zawsze przychodzi za 

późno, to mimo tego nigdy nie jest za późno” - czytamy we Wstrząsach. Doprawdy trudno wyobrazić sobie lepszy 

moment na uważną lekturę tej książki. Stiegler przywraca wiarę w czasach upowszechnionej dyskredytacji wiedzy 

wywołanej przez nieszczęsny splot konserwatywnej rewolucji, rujnującej wszelką ekonomię finansjeryzacji                     

i popędowego konsumpcjonizmu, które doprowadziły do utraty wszelkiego kredytu zaufania. Pokazuje 

alternatywę tym, którzy twierdzą, że jej nie ma, a także tym, którzy wiedzą, że jest, ale nie potrafią powiedzieć na 

czym miałaby ona polegać.  

 

 

359. Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych : zbiór 

zadań / Barbara Gierusz, Roman Nilidziński.- Gdańsk : ODDK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rachunkowość finansowa , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

Wykaz kont "księgi głównej" ; Aktywa pieniężne i rozrachunki ; Materiały i towary ; Aktywa trwałe ; 

Wynagrodzenia ; Produkty gotowe ; Wynik finansowy - ustalanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym. 
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360. Wygraj z Alzheimerem : pierwszy skuteczny program w profilaktyce i leczeniu 

zaburzeń funkcji poznawczych / Dale E. Bredesen ; przekład Katarzyna Babicz.- Łódź : 

Galaktyka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroba Alzheimera , Leczenie , Profilaktyka zdrowotna , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2018-09 

 

 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI ALZHEIMERA: Początek końca demencji ; Pacjent zero ; Na drugą stronę lustra i z 

powrotem ; Spraw sobie alzheimera: poradnik praktyczny ; ROZŁÓŻMY ALZHEIMERA NA CZYNNIKI 

PIERWSZE: Próba cierpliwości: z kliniki do laboratorium i z powrotem ; Boski gen i trzy typy alzheimera ; 

OCENA INDYWIDUALNEGO STANU ZDROWIA I SPERSONALIZOWANA ŚCIEŻKA TERAPII: 

"Kognoskopia" - na czym stoisz? ; ReCODE: odwrócenie postępu zaburzeń funkcji poznawczych ; Sukces i moc 

mediów społecznościowych: dwa programy w praktyce ; ZWIEKSZ SWOJĄ SZANSĘ NA SUKCES: Łączymy 

wszystkow w całość: uda ci się! ; Ale to nie takie proste! - sprawdzone strategie i taktyki ; Opór przed zmianą - 

Machiavelli kontra Feyman. 

 

 

361. Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra 

Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekład Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, 

Izabela Walczak.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Uzależnienie od komputera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kto czuje wiatr zmian, może się ociągać albo rozwinąć żagle. Jak przepracowanie swoich problemów podczas 

psychoterapii może pomóc w przezwyciężeniu uzależnienia od komputera i internetu ; Jak można powstrzymać 

kogoś, kto zrozumiał swoje położenie? Czym różni się normalne korzystanie z komputera/internetu od 

problematycznego i chorobliwego oraz po czym można je rozpoznać ; Wiesz, czego chcesz, ale czy wiesz też, 

czego potrzebujesz? Jaką rolę odgrywa samoświadomość w powstawaniu i przezwyciężaniu uzależnienia od 

komputera/internetu ; Uczucia i rozum - są nam tak samo potrzebne. Jaką rolę odgrywają uczucia i rozum                       

w patologicznym korzystaniu z komputera/internetu i jak można pomóc w zdrowieniu ; Ja i inni - często 

skomplikowana historia. Jak kontakty społeczne i korzystanie z komputera/internetu wpływają na siebie nawzajem 

; Apatia? Tylko komputer? Jak uzależnienie od komputera i internetu blokuje siły życiowe oraz jak można je na 

nowo rozbudzić ; Biopsychospołeczny model stresu. Jaki jest związek pomiedzy stresem i chorobliwym 

korzystaniem z komputera i internetu oraz co poradzić na zbyt dużą dawkę stresu ; Wszystkimi zmysłami. Jak 

można przywrócić życiu radość i koloryt ; Rodzina i komputer. Jak rodzina lub relacja małżeńska (partnerska) 

mogą pomóc uwolnić się od uzależnienia od komputera i internetu ; Gdzie szukać pomocy? Czy to my mamy 

komputer i Internet, czy też komputer i Internet mają nas?  Spotkanie ze znajomymi na czacie, szukanie miłości na 

portalach randkowych, a do tego bogaty świat gier. W jednej chwili mogę stać się fascynującym rozmówcą, 

atrakcyjnym towarzyszem życia, a nawet superbohaterem ratującym świat. W wirtualnym świecie łatwo 

zafałszować rzeczywistość albo ulec urokowi pozornie bezproblemowego życia. Może więc wyłącz zanim będzie 

za późno? W tej książce terapeuci omawiają symptomy, przyczyny i skutki uzależnienia od komputera i internetu. 

Opisują też autentyczne doświadczenia i terapie swoich pacjentów. Wnikliwie wyjaśniają słownictwo używane                 

w grach komputerowych i na różnych portalach oraz wpływ kryjących się za nim treści na ludzką psychikę. 

Całość została wzbogacona materiałami graficznymi obrazującymi poszczególne zagadnienia.  

 



194 
 

362. Wypadek przy pracy - i co dalej? : poradnik dla pracownika służby bhp i pracodawcy / 

Aleksandra Kaźmierczak.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wypadki przy pracy , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

I. POJĘCIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPADKU PRZY PRACY; II. BADANIE WYPADKU PRZY PRACY - 

KROK PO KROKU; III. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY; IV. 

ŚRODKI ODSZKODOWAWCZE DLA PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY; V. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP ZA ZAISTNIAŁY WYPADEK 

PRZY PRACY ; VI. BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PODCZAS POSTĘPOWANIA POWYPADKO-

WEGO I PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI. 

 

 

363. Z pamięci bieszczadnika : Bieszczady w latach 1918-1939 / Witold 

Mołodyński.- Rzeszów : Wydawnictwo "Carpathia", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mołodyński, Witold (1928- ) , Brzegi Dolne (woj. 

podkarpackie) , Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie ; okręg) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2018-09 

 

 

Pierwsze dziesięciolecie XX-wiecznej historii Ustrzyk zostało opisane we "Wspomnieniach ustrzyckich" pani 

Marii Dziurzyńskiej, zamieszczonych w roczniku BIESZCZAD nr 4. Następne dziesięciolecie stanowiło "białą 

plamę" w dziejach tego wyludnionego po wojnie środowiska. Czułem się w obowiązku napisać dalszą część 

wspomnień aż do wybuchu II wojny światowej. Doszedłem do wniosku, że wspomnienia te należałoby rozwinąć 

w czasie, przestrzeni i treści w taki sposób, ażeby stanowiły zarys historyczny stosunków społecznych, które tutaj 

przed wojną panowały, poszerzony o wiadomości o mojej rodzinie, pracy, szkole i wychowaniu patriotycznym. 

Pod koniec 2017 r. rękopis został uzupełniony profesjonalną opinią pana Macieja Augustyna. Z początkiem 

następnego roku, doszedł Suplement w kilku obrazkach z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Witold 

Mołodyński. 

 

 

364. Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu : Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy, 

Cyganie / Andrzej Potocki.- Wydanie 3. poprawione i rozszerzone.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Książkowe "Carpathia", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bojkowie , Cyganie , Etnografia , Niemcy za granicą , Polacy 

, Stosunki etniczne , Żydzi , Bieszczady (góry) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Bieszczady 

Nowości:  2018-09 

 

 

Tutejszość w Bieszczadach, czyli o współistnieniu na pograniczu kulturowym, Lesko polsko-żydowsko-ruskie, 

Historia bardzo odległa, Na linii frontu, Wojna o Bieszczady, Bezdroża nienawiści, Prawda i fikcja o generale 
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Świerczewskim ; BOJKOWIE: Wędrowni pasterze wołów, Zbójeckie pasje Wołochów, Bojkowska ojcowizna, 

Granice polskiej Bojkowszczyzny, Życie codzienne, Bojkowskie jestestwo: Urodziny i chrzest, Ślub i wesele, 

Śmierć i pogrzeb, Bojkowskie cerkwie, Ikona, Obrzędy świąteczne, Zabobony i zwyczaje, Maryjne sanktuarium 

bojkowskie, Zapomniane cmentarze ; ŻYDZI: Tutejsza Ziemia Obiecana, Religia i zwyczaje, Chasydzi, 

Tajemnica leskiej synagogi, Galicyjska karczma żydowska, Zagłada i pamięć, Cmentarze i symbolika nagrobków ; 

POLACY: Bieszczadzka szlachta zagrodowa ; NIEMCY ; CYGANIE: Szlachcic zawinił, Cygana powiesili, Leska 

szubienica, Zbójecka pieczara, Cyganie w dawnej lokalnej literaturze. 

 

 

365. Zamień chemię na energię : zdrowie i siła na wynos / Julita Bator.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe żywienie , Książka kucharska , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Julita Bator, która zrewolucjonizowała nawyki żywieniowe Polaków i pokazała, jak jeść bez chemii i nie 

zbankrutować, teraz powraca z pierwszą książką o potrawach proteinowych. To ponad 50 przepisów na przekąski 

o wysokiej zawartości białka, błonnika oraz węglowodanów złożonych. Są szybkie w przygotowaniu, bardzo 

sycące, dodają energii, wspomagają odporność oraz mają niski indeks glikemiczny. W przeciwieństwie do 

gotowych sklepowych produktów są tanie, smaczne, zdrowe i nie zawierają emulgatorów ani konserwantów. To 

idealne rozwiązanie dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia, osób na diecie, ale także dla wszystkich, którzy 

szukają zdrowego jedzenia. Znakomite również dla dzieci. To doskonałe produkty na wynos, które możesz 

przygotować w większej ilości na zapas. Sprawdzają się na wycieczce, w pracy, w szkole czy na siłowni.  

 

 

366. Zarys psychologii penitencjarnej : pomiędzy teorią a praktyką / Robert Poklek.- 

Warszawa : Difin, 2018. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia penitencjarna , Służba więzienna , Więźniowie , 

Więziennictwo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

Psychologia penitencjarna jako nauka praktyczna ; Środowisko więzienne i jego wpływ na funkcjonowanie 

więźniów ; Więzienie jako miejsce pracy personelu więziennego. 

 

 

367. Zarządzanie nieruchomościami : praktyczny poradnik / Łukasz Bernatowicz, 

Marcin Nosiński.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nieruchomości , Wspólnota mieszkaniowa , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.2 

Nowości:  2018-09 
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Status prawny zarządcy nieruchomości ; Zarządzanie małą wspólnotą mieszkaniową ; Zarządzanie dużą wspólnotą 

mieszkaniową (powyżej siedmiu lokali) ; Inne rodzaje zarządzania nieruchomością. 

 

 

368. Zarządzanie projektami dla początkujących : jak zmienić wyzwanie w proste 

zadanie / Marcin Żmigrodzki.- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie projektami , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-09 

 

 

W myśleniu projektowym kluczowe jest właściwe planowanie. Dlatego autor tego poradnika, project manager                  

z kilkunastoletnim doświadczeniem, reprezentuje takie właśnie podejście. Prezentowaną przez siebie metodę 

wielokrotnie sprawdził osobiście podczas prac nad małymi i średnimi projektami - takimi, jakie zwykle powierza 

się debiutantom. Całość jest czytelna i prosta do przełożenia na praktykę. Drugie wydanie książki zostało 

wzbogacone o omówienie tematu planowania jakości metodą Kano, kontroli projektów metodą wartości 

wypracowanej oraz zarządzania portfelem projektów. Poradnik zawiera także przydatne szablony najczęściej 

spotykanych dokumentów projektowych. Wstęp, czyli co zrobić, aby realizacja projektów w końcu stała się 

nudna? ; 1. Uzasadnienie projektu, 2. Sponsor i otoczenie, 3. Zgromadź wiedzę, 4. Zaplanuj zakres, 5. Uzgodnij 

jakość, 6. Wybierz zespół, 7. Zaplanuj harmonogram, 8. Zaplanuj budżet, 9. Przygotuj się na niespodzianki, 10. 

Kontroluj i komunikuj, 11. Gromadź wiedzę, 12. Portfel projektów, czyli jak poukładać firmę, gdy mamy wiele 

projektów, 13. Szablony dokumentów ; Parę słów o certyfikatach w zarządzaniu projektami. 

 

 

369. Zarządzanie rozwojem pracowników : kompleksowe i praktyczne ujęcie / 

Małgorzata Mitoraj-Jaroszek.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2014. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doskonalenie zawodowe , Psychologia pracy , Zarządzanie 

zasobami ludzkimi (HRM) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2018-09 

 

 

1. Rozwój zasobów ludzkich ; 2. Strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji ; 3. Zarządzanie szkoleniami 

w firmie ; 4. Rozwój kariery w organizacji ; 5. Planowanie sukcesji ; 6. Ocena pracy a rozwój zasobów ludzkich ; 

7. System wynagrodzeń a rozwój zasobów ludzkich w organizacji ; 8. Rola kadry kierowniczej w procesie 

rozwoju zasobów ludzkich. 

 

 

370. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, 

Mołdawii, Rosjii, Ukrainy, państw UE : (z suplementem elektronicznym) / 

Przemysław Ciszek (red.), Michał Nocuń, Grzegorz Ziomkowski.- Gdańsk : ODDK, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Białorusini , Gruzini , Mołdawianie , Ormianie , Podatek , 

Prawo pracy , Rosjanie , Ubezpieczenia społeczne , Ukraińcy , Zatrudnienie 

cudzoziemców , Kraje Unii Europejskiej , Polska , Poradnik 
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Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

PROCEDURY LEGALIZUJĄCE POBYT I PRACĘ CUDZOZIEMCÓW: Wprowadzenie ; Ogólne zasady 

legalizacji pracy w Polsce ; Wybrane przypadki niewymagające legalizacji pracy ; Legalizacja pracy obywateli 

Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy w procedurze uproszczonej - oświadczenia o zamiarze 

powierzenia pracy cudzoziemcowi ; Zezwolenie na pracę w podmiocie polskim ; Procedura ubiegania się                       

o zezwolenie na pracę cudzoziemca w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do 

KRS lub spółki kapitałowej w organizacji (typ B) ; Zezwolenie na pracę sezonową - typ S ; Obowiązki podmiotów 

delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy ; Legalizacja pobytu cudzoziemców 

wykonujących pracę w Polsce ; Ruch bezwizowy ; Kłopotliwy "stempel" ; Procedura ubiegania się o zezwolenie 

na pobyt czasowy ; Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji - "niebieska karta UE" ; Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową ; 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 

(wewnątrzkorporacyjne) ; Pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności (mobilność wewnątrzkorporacyjna) ; 

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ; Zagadnienia podatkowe ; Odrębności w zakresie umów i dokumentacji. 

 

 

371. Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Sylwia Puzynowska.- Gdańsk : 

ODDK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca czasowa , Prawo pracy , Zatrudnienie elastyczne , 

Polska , Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Zagadnienia ogólne ; Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym ; Rozwiązanie stosunku pracy                            

z pracownikiem tymczasowym ; Obowiązki i uprawnienia ; Urlop pracownika tymczasowego ; Kwestia 

odpowiedzialności ; Zagadnienia praktyczne - odpowiedzi na pytania pracodawców użytkowników. 

 

 

372. Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE / Ewa Podgórska-Rakiel, Michał 

Szypniewski.- Stan prawny na 1 maja 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo , Zatrudnienie cudzoziemców , Polska , Opracowanie , 

Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-09 

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców - uwagi terminologiczne ; Kompetencje starosty w związku z zatrudnieniem 

cudzoziemców ; Decyzje wojewody wydawane w związku z zatrudnieniem cudzoziemców ; Wybrane aspekty 

prawa pracy związane z zatrudnianiem cudzoziemców ; Organy właściwe do kontroli legalności zatrudnienia 

cudzoziemców ; Modele zatrudniania cudzoziemców / zatrudnianie cudzoziemców krok po kroku ; Najczęściej 

popełniane błędy. 
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373. Zatrzymaj czas : poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu : młodość 

bez granic / Deepak Chopra ; [tłumaczenie Olaf Budek].- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Starzenie się , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-09 

 

 

Starość to tylko stan umysłu. Możesz czuć się starcem, mając zaledwie dwadzieścia lat, możesz również żyć 

pełnią życia, będąc już w wieku emerytalnym. Starzenie się jest bowiem procesem odwracalnym. Pewnie teraz                  

z niedowierzaniem kręcisz głową, pamiętaj jednak o istnieniu rzeczy, które nie śniły się filozofom, a także 

sceptykom. Świat należy do ludzi odważnych, gotowych otworzyć się na to, co nieznane, szczególnie jeśli dzięki 

temu możliwe jest odzyskanie żywotności, kreatywności, entuzjazmu i dynamiki młodości. Dr Chopra jest 

uważany za współczesnego Hipokratesa z powodu swojego nowatorskiego podejścia łączącego starożytne tradycje 

uzdrawiające ze współczesnymi badaniami. Nie oferuje szamańskich praktyk ani myślenia magicznego. Proponuje 

za to praktyczny zestaw ćwiczeń i wskazówek dla Twoich codziennych zdrowych nawyków. Dzięki nim zdołasz 

zachować sprawność fizyczną, emocjonalną i duchową na jeszcze wiele długich lat młodości, które na Ciebie 

niecierpliwie czekają. Pozytywne czynniki, które opóźniają proces starzenia się, długowieczność a Twoja 

aktywność fizyczna, sposoby walki ze starzeniem się Twojego mózgu, właściwe odżywianie i suplementy diety, 

metody usuwania toksyn z organizmu.  

 

 

374. Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara 

Gierusz.- Gdańsk : ODDK, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgowość , Rachunkowość , Materiały pomocnicze 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

 

 375. Zbrodnie roślin : chwast, który zabił matkę Abrahama Lincolna, i inne 

botaniczne okropieństwa / Amy Stewart ; przełożył Dariusz Wójtowicz ; akwatinty 

Briony Morrow-Cribbs ; pozostałe ilustracje Jonathon Rosen.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rośliny trujące , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-582 

Nowości:  2018-09 

 

 

O tym, że tytoń zabija co roku kilka milionów ludzi, wie każdy. Działanie krzewu kokainowego jest z grubsza 

znane. Nazwa szaleju mówi sama za siebie. Ale żeby uważać na konwalie, hiacynty albo chryzantemy? I co 

szkodliwego może być w groszku? Owoce nasączone trucizną, nasiona zatrzymujące pracę serca, paraliżujące 

gałązki albo bluszcze duszące niczym węże boa - rośliny okazują się bardziej niebezpieczne niż niejeden 

drapieżnik. A na pewno działają w sposób dużo bardziej wyrafinowany: kaleczą, parzą, kłują, drapią, porażają, 

wydzielają toksyny, wywołują wysypki i swędzenie, powodują zaburzenia oddychania, bóle głowy i wymioty. 
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Mają nieprawdopodobne możliwości. Amy Stewart, prowadząc nas przez ten zdradliwy gąszcz, opowiada historie 

i dykteryjki, które zmrożą krew w żyłach nawet najbardziej nieustraszonego ogrodnika. Lepiej przyjrzyjcie się 

uważnie, jacy złoczyńcy czają się w pobliżu waszego domu. I pamiętajcie: strzeżcie się tulipanów!  

 

 

376. Zdrowa tarczyca : twoja droga do równowagi hormonalnej / Karolina i Maciej 

Szaciłło.- Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ajurweda , Choroby tarczycy , Tarczyca , Zdrowe 

żywienie , Żywienie chorych , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

O TARCZYCY: Królowa gruczołów wydzielania wewnętrznego, Jak zdiagnozować niedoczynność i przewlekłe 

zapalenie gruczołu tarczowego (hashimoto)?, Czy jesteś w grupie ryzyka?, Do czego może prowadzić przewlekłe 

zapalenie i niedoczynność tarczycy? ; O EMOCJACH: Czakra gardła, czyli wdzięczność i żal, Dlaczego 

najczęściej chorują kobiety?, Zrób krok wstecz..., Czym jestem?, Najważniejsza osoba w twoim życiu ;                        

O TOKSYNACH: Naturalna ewolucja, W jaki sposób toksyny obecne w pożywieniu, środowisku i kosmetykach 

upośledzają pracę tarczycy?, Na jakie substancje powinieneś w szczególności uważać?, Czy napromieniowanie 

środowiska może również zagrażać twojej tarczycy?, Czy radykalne i przedwczesne odtruwanie organizmu może 

zaszkodzić?, Kosmetyki, które możesz zjeść... ; PRZYGOTUJ SIĘ: PrzyGOTUJ się do... zmiany stylu życia, 

PrzyGOTUJ się do... zmiany stylu odżywiania, Pieczywo ; TWÓJ POWRÓT DO RÓWNOWAGI: Co powinieneś 

jeść, aby wrócić do RównoWAGI?, Co na temat niedoczynności tarczycy i jej przewlekłego zapalenia typu 

hashimoto twierdzi ajurweda?, Co powinieneś pić? Napoje, Jak powinieneś komponować swoje menu?, Menu 

wiosenno-letnie, Menu jesienno-zimowe, Jak poza dietą możesz wspomóc pracę tarczycy? 

 

 

377. Zdrowy kręgosłup / Piotr Józefowski, Anna Kołcz-Trzęsicka, Anna Żurowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo SBM, copyright 2015. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gimnastyka lecznicza , Choroby kręgosłupa , Stres , Poradnik 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2016-09 

 

 

Układ mięśniowy i kostny człowieka ; Fizjologia stresu ; Rozwój ontogenetyczny kręgosłupa ; Ból kręgosłupa ; 

Stabilność kręgosłupa. XXI wiek oprócz postępu cywilizacji, niesie ze sobą szeroki wachlarz chorób 

cywilizacyjnych. Główną przyczyną licznych schorzeń jest zmiana stylu życia, stres, siedzący tryb pracy, brak 

aktywności fizycznej, zła dieta i wiele innych czynników. Szczególnie narażony jest układ ruchu. Warto 

uświadomić sobie, że przy niewielkim wysiłku jesteśmy w stanie utrzymać nasz organizm we właściwej kondycji   

i wspomóc jego funkcjonowanie. Książka "Zdrowy kręgosłup" zawiera porady, jak zapobiegać dolegliwościom 

kręgosłupa oraz jak sobie z nimi radzić. Wskazówki opracowane przez zespół specjalistów fizjoterapeutów 

pomogą opracować właściwą strategię rehabilitacji, a bogato ilustrowane opisy funkcjonowania poszczególnych 

elementów kręgosłupa pozwolą zrozumieć, jak działa nasz układ ruchu i co mu szkodzi. Zaproponowane 

ćwiczenia wzmacniające, rozluźniające i korygujące przeznaczone do wykonywania w domu umożliwią z kolei 

poprawienie funkcjonowania kręgosłupa na co dzień.  

 

 



200 
 

378. Zielone koktajle odchudzające i dietetyczne / [redaktor prowadzący Eleonora 

Mierzyńska-Iwanowska].- Poznań : Publicat Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta koktajlowa , Dieta odchudzająca , Koktajle , Zdrowe 

żywienie , Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

KOKTAJLE ODCHUDZAJĄCE: Naturalne wspomagacze odchudzania ; Dodatki wspomagające odchudzanie ; 

Koktajle osłabiające łaknienie ; Miski koktajlowe ; Odchudzające koktajle warzywne ; Odchudzające koktajle 

owocowe ; KOKTAJLE DIETETYCZNE. 

 

 

379. Żeń-szeń - źródło witalności / Giuseppe Maffeis ; [tłumaczenie Sonia 

Gluźniewicz].- Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, copyright 

2016. 

(Dr Jadwiga Górnicka Poleca : dla zdrowia, w kuchni, dla urody) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka , Ziołolecznictwo , Żeń-szeń , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-09 

 

 

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które 

potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”. W [...] serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny                    

i owoce - cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowania ich  

w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu. ŻEŃ-SZEŃ - Jakie substancje decydują, że dodaje 

witalności? Czy rzeczywiście poprawia libido? Dzięki jakim właściwościom chroni przed miażdżycą i chorobą 

Alzheimera? Dlaczego zaleca się go sportowcom? Czym kierować się przy zakupie preparatów z żeń-szeniem?  

 

 

380. Żywienie w sporcie : kompletny przewodnik / Anita Bean ; przełożyła Ewa 

Wojtczak.- Wydanie 2.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odżywianie , Sportowcy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

1. Żywienie w sporcie - ogólny zarys, 2. Energia do ćwiczeń, 3. Odżywianie przed treningiem, w trakcie i po nim, 

4. Znaczenie białka w sporcie, 5. Witaminy i minerały, 6. Suplementy sportowe, 7. Nawodnienie, 8. Tkanka 

tłuszczowa a tłuszcze w pożywieniu, 9. Utrata masy ciała, 10. Przyrost masy ciała, 11. Sportsmenki, 12. Młody 

sportowiec, 13. Sportowiec wegetarianin, 14. Odżywianie w trakcie zawodów, 15. Osobisty program odżywiania, 

16. Przepisy ; ANEKSY: 1. Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny, 2. Słowniczek witamin i minerałów. 
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Audiobook 
 

 
1. A ja żem jej powiedziała... / Katarzyna Nosowska.- Warszawa : Wielka Litera, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Instagram , Kultura masowa , Piosenkarze 

polscy , Życie codzienne , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-KM/775/316 

Nowości:  2018-09 

 

Ta książka to petarda! Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy pojawiła się ona. Śmieszna 

gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owijania w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez 

pouczania. Ciepło, z doświadczeniem i życiową mądrością. Mówi o show-biznesie, celebrytach, współczesnych 

snobizmach, fobiach i modach. O druzgocącym wpływie portali społecznościowych na nasze życie, o dylematach 

partnerstwa, problemach w okiełznaniu nastolatków, o miłości do jedzenia i terrorze rynku reklamowego. O tym 

jak kochać i nie kochać. O tym, że czarny nie wyszczupla, a seks tantryczny nie polega tylko na faszerowaniu, 

faszerowaniu, faszerowaniu. Nossowska jest szczerą, dojrzałą i oryginalną obserwatorką rzeczywistości. I ma to, 

czego brakuje teraz wszystkim - dystans do samej siebie. 

 

 

2. Bill Clinton : biografia polityczna : kulisy Waszyngtonu / Piotr Napierała, 

Łukasz Tomys.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Clinton, Bill (1946- ) , Politycy , Prezydenci , Stany 

Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/773/32 

Nowości:  2018-09 

 

Bill Clinton to człowiek pełen sprzeczności i paradoksów. Odważny reformator, a zarazem lawirant i seksoholik. 

Dzięki jego reformom budżet Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 1969 r. odnotował nadwyżkę budżetową, 

ale był też prezydentem, którego kadencja zakończyła się licznymi ułaskawieniami, w tym co najmniej jednym 

bardzo kontrowersyjnym, a poza USA znany jest głównie z romansu z Moniką Lewinsky. Audiobook odpowiada 

na pytania: Kim jest pierwszy prezydent USA pokolenia powojennego? Jak wyglądało jego trudne dzieciństwo                

i początki w polityce? Dlaczego imigranci z Kuby o mało nie pogrzebali jego kariery politycznej? Czy 

amerykański establishment polityczny chodzi na pasku lobbystów, korporacji i państw o wątpliwej reputacji? 

Duży nacisk położony został na gospodarkę, która była oczkiem w głowie prezydenta Clintona. Opisano także,            

w jaki sposób Clinton zdobył pokaźną fortunę w ciągu zaledwie kilkunastu lat od opuszczenia Białego Domu. Ten 

budzący kontrowersje temat był niezwykle istotny, gdy Hilary Clinton toczyła bój o prezydenturę z Donaldem 

Trumpem.  
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3. Błękit / Maja Lunde ; [polish translation by Anna Marciniakówna].- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona środowiska , Ojcowie i córki , Susza , Uchodźcy 

klimatyczni , Woda , Francja , Norwegia , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/770/F 

Nowości:  2018-09 

 

Signe i David. Ona - norweska aktywistka środowiskowa, on - francuski uchodźca klimatyczny. Ona żyje                      

w naszych czasach, on w niedalekiej przyszłości. Ona chce uchronić planetę przed ludzką zachłannością, on 

ponosi konsekwencje krótkowzroczności poprzednich pokoleń. Ich losy złączy niespodziewany splot wydarzeń. 

I... woda. Rok 2017: Signe skonczy niebawem 70 lat, lecz wyprawy morskie nie są jej straszne. Samotnie 

opuszcza rodzinną miejscowość w zachodniej Norwegii i wyrusza w rejs, by spotkać się z mężczyzną, którego 

niegdyś kochała. Tylko ona, łódź i osobliwy ładunek. Rok 20141: David czuje się nieprzygotowany do roli ojca,               

a mimo to musi sam zaopiekować się swoją małą córką. Razem uciekają przez nękaną suszą Europę. Kiedy                   

w opuszczonym ogrodzie w głębi lądu znajdują żaglówkę, wszystko się zmienia.  

 

 

4. Cherem / Dariusz Domagalski.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Gdynia (woj. pomorskie) , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść , 

Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/760/K , WG-KM/788/K 

Nowości:  2018-09 

 

Biblia, Sumerowie, kamienne tablice, Aniołowie Zagłady, ABW i mafia… w Gdańsku. Wciągająca mieszanka 

kryminału, fantastyki i rozprawy filozoficznej, z maleńką szczyptą romansu. Czy odważysz się zdemaskować 

silnego przeciwnika, a wraz z nim… fundamenty Kościoła katolickiego? Trójmiasto, środek lata. Gdy w jednym               

z kontenerów znaleziono tajemnicze starożytne artefakty, na miejsce przybywa agent z Departamentu Zwalczania 

Sekt Religijnych. Już od początku sprawa ta wydaje się najdziwniejsza w dotychczasowej karierze oficera 

Kamińskiego. W dodatku COŚ depcze mu po piętach zostawiając po sobie krwawy ślad.  

 

 

5. Cień ponurego Wschodu / Antoni Ferdynand Ossendowski.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rasputin, Grigorij (1872-1916) , Magia , Przesądy , 

Przestępczość , Rosjanie , Sekty i nowe ruchy religijne , Rosja , Felieton 

Sygnatura:  WG-KM/776/316 

Nowości:  2018-09 

 

O niezmierzonej Rosji i wielkim rosyjskim narodzie powiedziano i napisano już bardzo wiele. Zbiór felietonów 

Ossendowskiego jest wyjątkowy. Obnaża „rosyjską duszę zbiorową” i ujawnia, jak dalece gusła, zabobony                     

i mistyka wpływają na działania i decyzje tej jednej z największych grup etnicznych na świecie. Autor uchwycił 

Rosję w ciekawym momencie - przed rewolucją bolszewicką, kiedy to sekty i grupy religijne przybrały na sile. 

Barwnym stylem opowiedziano o burłakach, jamszczyźnie czy Griszce Rasputinie.  
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6. Cuchnący Wersal / Elwira Watała.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Faworyty i faworyci , Władcy , Życie seksualne , Francja , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-KM/781/316 

Nowości:  2018-09 

 

Oparty na różnorodnych źródłach z epoki wstrząsający obraz obyczajów panujących w Wersalu w czasach 

regencji po śmierci Ludwika XIII oraz panowania Ludwika XIV, Ludwika XV i Ludwika XVI. Autorka 

przedstawia plejadę słynnych królewskich metres, wśród których wyróżniały się m.in. markiza Montespan, 

markiza Maintenon, markiza Pompadour, księżna du Barry. Poznajemy ich intrygi, bezwzględne postępowanie 

wobec rywalek, nieznające jakichkolwiek hamulców erotyczne namiętności. Opisany przez Watałę wersalski dwór 

to miejsce targane brutalnymi, często krwawymi dramatami, perwersyjnymi rozrywkami, nieposkromionymi 

żądzami.  

 

 

7. Dymy nad Birkenau / Seweryna Szmaglewska.- [Katowice] : Aleksandria, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szmaglewska, Seweryna (1916-1992) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Więźniowie obozów , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/778/929-051 

Nowości:  2018-09 

 

 

"Dziś Oświęcim razem z okolicami jest pusty. Międzynarodowy cmentarz, ciągnący się na przestrzeni kilkunastu 

kilometrów. Okoliczna ziemia czerwieni się kroplami jarzębin - nieprzeliczonymi jak krople krwi, które na nią 

padały przez szereg lat." O najciemniejszej karcie historii ludzkości pisze Seweryna Szmaglewska, która po 

aresztowaniu przez gestapo w roku 1942 za udział w konspiracji, trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz 

Birkenau. Wspomnienia Autorki spisane zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej zostały dołączone do 

materiałów oskarżenia przeciw oprawcom hitlerowskim podczas Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze. 

Tę reportażową powieść warto wysłuchać nie tylko ze względu na plastyczność opowieści, sugestywny styl, czy 

bogactwo myśli lecz przede wszystkim ze względu nad historię w niej zapisaną. Odarte z powieściowej 

fikcyjności wspomnienie jest świadectwem Zagłady ale także przestrogą dla kolejnych pokoleń.  

 

 

8. Intrigo / Håkan Nesser ; [przekład Małgorzata Kłos].- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/774/K 

Nowości:  2018-09 

 

 

Intrigo to zbiór wybranych najlepszych opowiadań Hakana Nessera obejmujący utwory: Rein, Droga Agnes!, 

Wężowy kwiat z Samarii, Wszystkie informacje w sprawie oraz najnowszą nowelę autora - Tom. Fabuła rozgrywa 

się w fikcyjnym mieście Maardam oraz jego okolicach i krąży wokół motywów takich jak ucieczka, wina, zemsta, 

pojednanie czy tajemnice sprzed lat, które dopiero teraz wychodzą na światło dzienne. Kobieta planująca odwet na 

niewiernym mężu; zdradzony mąż, któremu - jak sądził - udało się zemścić na chcącej go opuścić żonie; 
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dziewczyna, która przed trzydziestu laty zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystkie opowieści, choć 

niesplecione ze sobą w oczywisty sposób, w mroczny sposób łączą przeszłość z teraźniejszością, odkrywając przy 

tym psychologiczne tło zbrodni. Nesser w typowym dla siebie stylu, krok po kroku prowadzi czytelnika do 

tajemnicy kryjącej się w każdej z tych historii.  

 

 

9. Kredziarz / C. J. Tudor ; [przekład Piotr Kaliński].- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy dziecięce , Mężczyzna , Prowincja , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/780/S 

Nowości:  2018-09 

 

To Kredziarz podsunął dwunastoletniemu Eddiemu pomysł, by porozumiewać się z przyjaciółmi za pomocą 

rysunków kredą. To był ich kod, do czasu gdy symbole doprowadziły ich do ciała dziewczynki. Wtedy zabawa się 

skończyła. Trzydzieści lat później Eddie dostaje kopertę. Znajduje w niej tylko kawałek kredy i rysunek człowieka 

z pętłą na szyi. Zdaje sobie sprawę, że gra sprzed lat nigdy się nie skończyła...  

 

 

10. Latarnia umarłych / Leszek Herman.- Warszawa : Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziennikarze , Śledztwo i 

dochodzenie , Tajemnica , Pomorze , Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; 

okolice) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/766/S 

Nowości:  2018-09 

 

Pewnego wiosennego dnia do redakcji popularnego szczecińskiego dziennika przychodzi wiadomość od nikomu 

nieznanego staruszka. W jego kolejnych listach nieprawdopodobne wspomnienia i sensacyjne szczegóły 

przeplatają się z urojeniami z czasów wojny. Zajmująca się tematem dziennikarka Paulina Weber zaczyna wątpić 

w zdrowie psychiczne nadawcy. Gdy w ostatnim liście staruszek zdradza, że od wielu lat ukrywa zakopane                   

w piwnicy zwłoki, jest już pewna, że zwariował... Pozostawione przez niego archiwalne dokumenty z wolna 

zaczynają odsłaniać mroczne wydarzenia, które w czasie drugiej wojny światowej rozegrały się w sennej 

nadmorskiej scenerii...  

 

 

11. Misery / Stephen King ; [przełożył Robert P. Lipski].- Warszawa : Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawne pozbawienie wolności , Osoby zaginione , 

Pielęgniarki i pielęgniarze , Pisarze , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/767/G 

Nowości:  2018-09 

 

Paul Sheldon jest autorem poczytnych tandetnych romansideł. Jego cykl o Misery Chastain zdobył ogromną 

popularność. Autor miał jednak już dość swojej bohaterki i w ostatniej powieści ją uśmiercił. Teraz postanowił 

zająć się pisaniem poważniejszych książek. Pewnego razu podczas zamieci śnieżnej jadąc po pijanemu 

samochodem uległ poważnemu wypadkowi. Odzyskał przytomność dopiero w stojącym na odludziu domu Annie 

Wilkes, byłej pielęgniarki uwielbiającej jego książki o Misery. Pobyt w domu Annie zamienia się w prawdziwy 
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koszmar, gdy kobieta wraca z miasta z ostatnią książką Paula…  Powieść została zekranizowana w 1990 roku, zaś 

Kathy Bates za rolę przerażającej Annie otrzymała Oscara.  

 

 

12. Muszę to wiedzieć / Karen Cleveland ; [przełożyła Agnieszka Walulik].- 

Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , Kłamstwo , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Szpiegostwo , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/759/S 

Nowości:  2018-09 

 

Idealny mąż. Idealny ojciec. Idealny… kłamca? Vivian Moore to kochająca matka czwórki dzieci, szczęśliwa żona 

idealnego ojca i męża, Matta. Jednocześnie to również analityczka CIA zajmująca się rozpracowywaniem 

działalności rosyjskich szpiegów w USA. Pewnego dnia dociera do zawartości komputera potencjalnego 

rosyjskiego współpracownika. To, co tam znajduje, zagraża wszystkiemu, co dla niej ważne - jej rodzinie, jej 

pracy, jej samej… Vivian obiecała bronić swojego kraju przed wszystkimi wrogami, obcymi i domowymi. Ale 

teraz stoi przed niemożliwymi wyborami. Rozdarta między lojalnością a zdradą, miłością a podejrzliwością, komu 

może zaufać.  

 

 

13. Najpiękniejsze lata / Józef Hen.- [Piaseczno] : bHeraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hen, Józef (1923- ) , Polacy za granicą , Pisarze polscy , 

Żydzi , ZSRR , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/764/94(438) 

Nowości:  2018-09 

 

Józef Hen opisuje czasy swojej wojennej tułaczki po bezkresach Związku Radzieckiego w latach ‘40. Sploty 

przypadków spowodowały, że Autor przetrwał dramatyczne czasy. Epizody przesuwają się jak w kalejdoskopie. 

Opisom tamtych wydarzeń towarzyszy duża doza refleksji, sarkazmu i wzruszeń. Wlokę się po tym holu i widzę, 

że z przeciwnej strony wyłania się i zbliża do mnie jakiś wynędzniały facet… Boże, myślę, ale go załatwiono, 

chyba ja aż do tego nie dojdę. Ale czemu nie ustąpi mi drogi?... Omal na niego nie wpadłem. I nagle stoję jak 

wryty. Miałem przed sobą lustro, a ten nędzarz to byłem ja. Lustro na całą ścianę. Stałem ciężko oddychając.  

 

 

14. Nowolipie / Józef Hen.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hen, Józef (1923- ) , Żydzi , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/765/929-051 

Nowości:  2018-09 

 

Warszawska ulica jest dla Józefa Hena zaczarowaną krainą szczęśliwego dzieciństwa. Autor snuje wzruszającą 

opowieść o własnym dorastaniu, o rodzinnym mieście, o swojej ulicy - miejscu najczystszych doznań                             

i najodważniejszych marzeń. Bardzo osobista proza o świecie, którego już nie ma. Józef Hen czytając "Nowolipie" 

ponownie przeżywa wspomnienia zapisane na kartach książki. To nie jest zwykła opowieść. To wielka 

przypowieść o życiu.  
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15. Nowy car : wczesne lata i rządy Władimira Putina / Steve Lee Myers ; z jęz. ang. 

przeł. Maciej Potulny.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Politycy , Polityka wewnętrzna , 

Przywódcy i głowy państw , Rosja , ZSRR , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/772/32 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Napisana z wielkim rozmachem, kompletna biografia aktualnego prezydenta Rosji, która śledzi jego losy od 

spowitego tajemnicą, pozbawionego wygód dzieciństwa aż do dzisiejszych czasów, kiedy jest jednym z najbar-

dziej konsekwentnych i nieodgadnionych przywódców we współczesnej historii świata. Jej autorem jest były szef 

moskiewskiej redakcji „The New York Timesa”. W porywającej opowieści o tym, w jaki sposób Putin zdobywał 

kolejne szczeble władzy, by w końcu zostać prezydentem Rosji, Steven Lee Myers wspomina jego najmłodsze lata 

przeżyte w skrajnej nędzy w Leningradzie, awanse w hierarchii KGB i wreszcie pełnię władzy. Towarzyszące jego 

karierze, znane czytelnikowi wydarzenia, takie jak zamach 11 września, wojna w Gruzji w 2008 roku, aneksja 

Krymu w 2014 roku czy też wciąż trwający konflikt na Ukrainie, zostały ukazane z zupełnie nowej perspektywy. 

Książka napisana jest przystępnym językiem i poparta bogatym materiałem źródłowym, adresowana dla 

wszystkich tych, których interesuje świat, i chcą się dowiedzieć, co nowo odzyskana asertywność Rosji może 

znaczyć dla jego przyszłości.  

 

 

16. Numer telefonu / Anna Kucharska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Śmierć rodzica , Poczucie straty , Relacje 

międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/769/O 

Nowości:  2018-09 

 

Zuzanna Piątek dwa lata temu straciła matkę, swoją powierniczkę i najlepszą przyjaciółkę. Nie potrafi otrząsnąć 

się z tragedii, unika kontaktów z ludźmi, uciekając w pracę, której nienawidzi. Ma jednak swój codzienny rytuał - 

w chwilach słabości dzwoni pod numer telefonu, który wyrył się w jej sercu jak pacierz. Pewnego dnia, ku 

zdumieniu Zuzanny, telefon odbiera sympatyczna nieznajoma. Rozmowa przynosi ukojenie i z czasem kobiety 

zaprzyjaźniają się. Gdy Zuzia traci pracę, Teresa zaprasza ją do siebie, nad morze. Z pewnymi oporami 

dziewczyna rusza na drugi koniec Polski. Tam poznaje syna Teresy, Jakuba, który z każdym dniem staje się jej 

coraz bliższy. Niebawem jednak Zuzanna będzie musiała zmierzyć się z demonami przeszłości i podjąć kilka 

trudnych decyzji…  

 

 

17. Outsider / Stephen King ; [przełożył Tomasz Wilusz].- Warszawa : Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/768/K 

Nowości:  2018-09 

 

W parku miejskim znalezione zostaje zmasakrowane ciało jedenastoletniego chłopca. Naoczni świadkowie                      

i odciski palców nie pozostawiają wątpliwości: sprawcą zbrodni jest jeden z najbardziej lubianych obywateli Flint 
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City. To Terry Maitland, trener drużyn młodzieżowych, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec dwóch córek. 

Detektyw Ralph Anderson nakazuje przeprowadzić natychmiastowe aresztowanie. Maitland ma wprawdzie alibi, 

ale Anderson i prokurator okręgowy wkrótce zdobywają kolejny niezbity dowód: ślady DNA. Sprawa wydaje się 

oczywista. Terry Maitland na pozór jest miłym człowiekiem, ale czy ma drugie oblicze? Odpowiedź szokuje - tak 

jak szokować potrafi tylko Stephen King.  

 

 

18. Podejrzany / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Policjanci , Prokuratorzy , Przestępcy , 

Powieść erotyczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/779/K 

Nowości:  2018-09 

 

To nie żarty, to nie przelewki, tu się dzieje, i to jak! W roku 2014 Daniel Wyrwa był jeszcze żołnierzem 6. 

Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach, a Maria Zimnicka - dobrze zapowiadającą się aplikantką 

adwokacką. Daniel, delikatnie mówiąc, nie miał dobrej reputacji. Wszyscy - poza Marią - wiedzieli o jego 

problemach z prawem, z narkotykami, ze skłonnością do przemocy i do maczania palców w nielegalnych 

przedsięwzięciach, ale przecież miłość nie wybiera… Maria urodziła córeczkę, Daniel wylądował na odwyku, 

Maria wyszła za mąż za kolegę z dzieciństwa, a potem… Potem zrobiło się szybko, ostro, groźnie, błyskotliwie, 

zaskakująco i wciągająco. Fani Pauliny Świst dostaną więcej, niż oczekują, nowi czytelnicy natychmiast sięgną po 

jej wcześniejsze książki. Gwiazda świeci coraz jaśniej!  

 

 

19. Powrót do starego domu / Ilona Gołębiewska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archiwa prywatne , Rodzina , Tajemnica , Pniewo (woj. 

mazowieckie, pow. Pułtusk) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/762/O 

Nowości:  2018-09 

 

Życie Alicji Pniewskiej to pasmo nieszczęść i porażek. Za namową przyjaciółki jedzie do rodzinnego domu                    

w Pniewie. Zaskakujące zdarzenia, napotkani ludzie i odnaleziony w szafie dokument, który skrywa rodzinny 

sekret, wystawiają ją na wiele ciężkich prób. Pewnej tragicznej nocy Alicja trafia do podziemnego schronu, gdzie 

mieszka Henryk Sokolski, legendarny uczestnik wydarzeń, które wstrząsnęły Pniewem przed kilkudziesięcioma 

laty. Alicja otrzymuje od niego pamiętnik swojego dziadka Jana, opisujący piekło obozu zagłady. Dzięki jego 

lekturze wpada na trop ważnych dokumentów. Jej podejście do życia zmieni spotkanie mieszkającego po 

sąsiedzku Michałka, który ma tragiczną przeszłość, remont domu przysporzy zmartwień, a nieszczęsny wypadek 

sprowadzi na nią miłość, której się najmniej spodziewała. Czy prawda o przeszłości rodziny i zaskakująca 

codzienność pozwolą Alicji na odnalezienie szczęścia? Opowieść o sile ludzkich pragnień i nadziei na to, że 

zawsze jest dobry moment na zaczynanie od nowa. Przenosi do świata wspomnień i rodzinnego domu.  

 

 

20. Punkty zapalne : dwanaście rozmów o Polsce i świecie / Jerzy Borowczyk, 

Michał Larek.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka międzynarodowa - 20-21 w , Wojna - 20-21 w , 

Wywiady 

Sygnatura:  WG-KM/758/32 
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Nowości:  2018-09 

 

„Punkty zapalne” to dwanaście przejmujących opowieści o współczesnym świecie, który drży w posadach.                  

O coraz słabszej Europie. O nieobliczalnej Rosji. O tykającej bombie, jaką jest Bliski Wschód. O straszliwie 

poranionej Afryce. O błędach Stanów Zjednoczonych. Rozmówcami Michała Larka i Jerzego Borowczyka są 

reporterzy, fotoreporterzy, komentatorzy, analitycy. W tym pasjonującym towarzystwie znajdziecie także polityka, 

szpiega i dyplomatę. Każdy z nich przedstawił swoją autorską wersję rzeczywistości bezustannie podlegającej 

kryzysom, konfliktom i wojnom.  

 

 

21. Sceny z życia rosyjskich milionerów / Marie Freyssac.- [Warszawa] : 

Poradnia K ; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Freyssac, Marie , Bogactwo , Milionerzy , Nauczyciele , 

Życie codzienne , Moskwa (Rosja) , Rosja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/761/316 

Nowości:  2018-09 

 

"Sceny z życia rosyjskich milionerów" to wiarygodna relacja z pierwszej ręki. Autorka, Marie Freyssac, przez 

kilkanaście miesięcy była blisko mieszkańców Rublowki - jednej z najbogatszych dzielnic Moskwy. Uczyła tam 

dzieci rosyjskich milionerów języka francuskiego, dobrych manier i zasad etykiety. To nie sensacyjny zapis 

obyczajów panujących w domach niezwykle bogatych ludzi, raczej wyważona, niemal socjologiczna relacja 

osoby, która pilnie przyglądała się codzienności osób przyzwyczajonych do luksusu. Audiobook zaskoczy, 

momentami rozbawi, innym razem przerazi. Zaskakujące historie, które wydają się nierealne, a które Marie 

Freyssac miała okazje obserwować z bliska nie tylko w domu swoich pracodawców, ale również ich sąsiadów                  

i przyjaciół. Przed Wami błyskotliwa opowieść kobiety, która przybyła z innego świata i bacznie obserwowała ten, 

w którym nagle przyszło jej żyć.  

 

 

22. Sen Kolumba / Emil Marat.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we 

współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sobieszczański, Krzysztof Mikołaj (1916-1950) , Armia 

Krajowa (AK) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Kedyw , 

Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Powstanie warszawskie (1944) , Wojsko 

, Polska , Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-KM/771/94(438) , WG-KM/782/94(438) 

Nowości:  2018-09 

 

Ten życiorys starczyłby na kilka scenariuszy filmowych: przed wojną niemieckie więzienie, potem Auschwitz, 

walka w Kedywie i powstanie warszawskie, niewola, tajemnicze przedsięwzięcia w powojennych Niemczech, 

miłość, rozpacz i bezradność - a u źródeł wszystkiego młodzieńcze marzenia o nieograniczonej wolności. 

Krzysztof Sobieszczański "Kolumb" - kim był naprawdę? Jak został postacią literacką i co bohater Romana 

Bratnego z kultowej powieści Kolumbowie. Rocznik 20. ma wspólnego z rzeczywistością? Emil Marat prowadzi 

fascynujące historyczne śledztwo, odnajdując nieznane dokumenty, archiwalia polskie i zagraniczne. Sen 

Kolumba to polaczenie eseju, książki historycznej i reportażu literackiego, który ukazując niezwykłe losy jednego 

człowieka, stanowi zarazem requiem dla pokolenia Kolumbów.  
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23. Śmierć kolekcjonera / Agnieszka Pietrzyk.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolekcjonerzy , Papiery wartościowe , Elbląg (woj. 

warmińsko-mazurskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/777/K 

Nowości:  2018-09 

 

Kolekcjonowanie to uczucie wiecznego nienasycenia, chce się mieć coraz więcej i więcej. W hotelu „Pod Lwem” 

ma miejsce aukcja historycznych papierów wartościowych. Przybywa na nią Henryk Szymański, jeden ze 

znaczniejszych kolekcjonerów. Udaje mu się wylicytować najwartościowsze akcje. Następnego dnia zostaje 

znaleziony martwy w pokoju hotelowym, a wylicytowane przez niego walory znikają. Nie jest on jedyną ofiarą, 

ginie również recepcjonistka. Prawdopodobnie weszła do pokoju, gdy był tam jeszcze morderca. Tego samego 

dnia także starsze małżeństwo ponosi śmierć w niejasnych okolicznościach w swoim mieszkaniu. Prokurator 

Łempicka-Krol i komisarz Soroka rozpoczynają pierwsze wspólne śledztwo od przyjrzenia się elitarnemu 

środowisku miłośników historycznych papierów wartościowych, w którym nie brakuje niezdrowej rywalizacji, 

zawiści i teorii spiskowych. Z czasem pojawiają się nowe zaskakujące tropy sięgające poza światek 

kolekcjonerski.  

 

 

24. Tajemnice starego domu / Ilona Gołębiewska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Archiwa prywatne , Kobieta , Rodzina , 

Tajemnica , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/763/O 

Nowości:  2018-09 

 

Poukładane życie Alicji Pniewskiej i mieszkańców starego domu zostaje wystawione na próbę. Na światło dzienne 

wychodzą tajemnice z przeszłości rodziny. Czy prywatne śledztwo pozwoli Alicji odnaleźć kobietę, która może 

być jej siostrą? Podejmuje też walkę o adopcję Michałka, którego pokochała po przyjeździe do Pniewa. Przy 

wsparciu partnera Adama i przyjaciółki Doroty zmierzy się z realiami polskiego prawa. Czy samotna kobieta, 

zbliżająca się do czterdziestki ma szanse adoptować dziecko? Intrygujący list z Berlina od Jonasa Kleina - wnuka 

Elizabeth Bauer, z którą dziadek Alicji, Jan Pniewski, przebywał w obozie zagłady - przynosi kolejną zagadkę do 

rozwiązania. Na jaw wychodzi sekret Henryka Sokolskiego. Czy w obozie został zdrajcą i przez niego omal nie 

zginęli Elizabeth i Jan? Poruszająca i mocna powieść o rodzinnych tajemnicach, które mogą sprowadzić problemy 

na kolejne pokolenia. Wskutek tegoidealny wizerunek rodziny może się rozpaść, a nawet błahe decyzje zmienić 

życie.  

 

 

25. Zakładnik / Przemysław Borkowski.- [Warszawa] : Audioteka ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zakładnicy , Zamachy samobójcze , Powieść , Sensacja , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/757/S 

Nowości:  2018-09 

 

Podczas porannego programu na żywo do studia telewizyjnego wkracza uzbrojony mężczyzna. Bierze 

zakładników, zabija jednego z nich, a następnie odczytuje bezsensowne oświadczenie i popełnia samobójstwo. Był 

zwyczajnym człowiekiem – mężem, ojcem i dobrze prosperującym przedsiębiorcą. Co popchnęło go do tego 
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czynu? Czy był zwykłym szaleńcem, czy też człowiekiem realizującym precyzyjny plan? Psycholog Zygmunt 

Rozłucki i dziennikarka Karolina Janczewska – świadkowie tego wydarzenia – postanawiają odpowiedzieć na te 

pytania kręcąc reportaż. Ich podróż śladami zamachowca niespodziewanie zamieni się w śledztwo dotyczące 

tajemniczej śmierci sprzed lat. Czy zdołają rozwiązać zagadkę z przeszłości? Czas goni, a od wyniku ich 

poszukiwań zależeć może życie kilku całkiem niewinnych młodych ludzi.  

 

 

Film 

 
  

 

1. Avengers : wojna bez granic / reżyseria Anthony Russo, Joe Russo ; scenariusz     

Christopher Markus, Stephen McFeely.- Warszawa : Galapagos, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Avengers (postacie fikcyjne) , Inwazja kosmitów , Walka 

dobra ze złem , Film fabularny , Film akcji , Film fantastyczny 

Sygnatura:  WG-F/1294/F  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

"Avengers: Wojna bez granic" to bezprecedensowe wydarzenie w historii kina. Spektakularne starcie na śmierć                 

i życie, obejmujące całe, tworzone od dekady filmowe uniwersum Marvela. Avengersi oraz inni sprzymierzeni                

z nimi superbohaterowie muszą być gotowi poświęcić wszystko, aby pokonać potężnego Thanosa.  

 

 

2. Ciche miejsce / reżyseria John Krasinski ; scenariusz Bryan Woods, Scott Beck, 

John Krasinski.- Warszawa : Imperial CinePix, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cisza , Dźwięk , Rodzina , Rzeczywistość postapokaliptyczna 

, Film fabularny , Dramat filmowy , Horror , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1289/G 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

"Wstrząsający, elektryzujący" thriller, o rodzinie, która zmuszona jest wieść życie w całkowitej ciszy, by uniknąć 

ataku tajemniczych, krwiożerczych stworzeń. Zdając sobie sprawę, że każdy, nawet najlżejszy dźwięk, szept, 

odgłos kroków może sprowadzić na nich śmierć, Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Krasinski) starają się za 

wszelką cenę ochronić swe dzieci i znaleźć sposób na pokonanie potworów. Thriller "Ciche miejsce" okrzyknięty 

przez krytyków jako "rewelacyjny, trzymający w nieustannym napięciu" i "przyspieszający bicie serca" to film 

roku, który po prostu trzeba zobaczyć.  
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3. Ghostland / reżyseria, scenariusz Pascal Laugier.- Warszawa : M2 Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przeprowadzka , Rodzeństwo , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG/F/1297/G 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

 

 

Pascal Laugier, mistrz koszmaru i grozy, twórca legendarnego "Martyrs. Skazani na strach", powrócił z nowym 

horrorem z Crystal Reed i Taylor Hickson w rolach głównych! "Ghostland" wbija w fotel i nie wypuszcza widza              

z uścisku do ostatniej minuty, a jeszcze długo po seansie pozostawia poczucie niepokoju. Kiedy siostry po 

kilkunastu latach wracają do swojego starego domu, w którym doszło do makabrycznej napaści, wydaje się, że to 

już tylko koszmarne wspomnienie - ale to, co je czeka, będzie gorsze niż demony przeszłości...  

 

 

4. Huragan / reżyseria Rob Cohen ; scenariusz Scott Windhauser, Jeff Dixon.- 

Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Huragan , Rozbój , Stany Zjednoczone (USA) , Film 

fabularny , Film akcji , Film katastroficzny 

Sygnatura:  WG-F/1295/S 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Reżyser hitów: "Szybcy i Wściekli" oraz "xXx" zaprasza na prawdziwą jazdę bez trzymanki - skok na 600 

milionów dolarów, wyścig z czasem i spektakularne efekty specjalne, a wszystko to w oku najpotężniejszego 

huraganu jaki nawiedził Stany Zjednoczone! W rolach głównych: Maggie Grace ("Uprowadzona", Ryan Kwanten 

("Czysta krew"), Toby Kebbell ("Kong: Wyspa czaszki") oraz Ralph Ineson ("Gra o Tron").  Nadciąga 

ekstremalnie silny huragan. Do skarbca w bazie wojskowej trafia 600 milionów dolarów w gotówce. Pod osłoną 

zrywającego się żywiołu, doskonale zorganizowana grupa bandytów dokonuje napadu na militarną placówkę. 

Jedyną osobą, która zna kod jest Casey (Maggie Grace) - agentka rządowa. Z pomocą kobiecie przychodzą: Will - 

specjalista od huraganów i jego brat Breeze - były wojskowym. Rozpoczyna się emocjonująca walka w oku 

kataklizmu i wyścig, w którym liczy się każda sekunda.  

 

 

5. Nigdy cię tu nie było / reżyseria, scenariusz Lynne Ramsay.- Warszawa : Gutek 

Film : Burda Publishing Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ames, Jonathan (1964- ). You were never really here , 

Autodestruktywność , Płatni zabójcy , Prostytucja nieletnich , Trauma , 

Uprowadzenie , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1296/S 

Nowości:  2018-09 

 

 

Historia byłego agenta do zadań specjalnych, mężczyzny pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi 

autodestrukcji. Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat                 

o nim zapomniał. Jednak gdy zaginie pewna nastolatka, podejmie się jej odnalezienia. Wkrótce przekona się, że               
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w jego misji nic nie jest tym, czym się wydaje. Gotowy na wszystko, by uratować dziewczynę, niespodziewanie 

otrzyma szansę ocalenia samego siebie.  

 

 

6. Pitbull. Ostatni pies / reżyseria, scenariusz Władysław Pasikowski.- Warszawa : 

Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Tajni współpracownicy 

policji , Polska , Film fabularny , Film gangsterski , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1290/S 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie 

sprawcy uważają nie tylko za swój obowiązek, ale też punkt honoru. Niestety, wydział jest przetrzebiony 

zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W tej sytuacji, aby stawić czoła gangsterom, stołeczny komendant 

ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów. W stolicy pojawiają się Despero, 

Metyl oraz - prosto z Waszyngtonu - Nielat, zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominację nad 

miastem, toczonej między gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący gracz - Czarna 

Wdowa...  

 

 

7. Tomb Raider / reżyseria Roar Uthaug ; scenariusz Geneva Robertson-Dworet, 

Alastair Siddons.- Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lara Croft (postać fikcyjna) , Kobieta , Podróżnicy , 

Poszukiwanie skarbów , Film fabularny , Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1291/S  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Lara Croft (Alicia Vikander), niezależna córka zaginionego poszukiwacza przygód postanawia na własną rękę 

rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci ojca. Uzbrojona w bystry umysł, wiarę i wrodzoną upartość, wyrusza                  

w niebezpieczną podróż do nieznanych krain, gdzie uczy się przekraczać własne ograniczenia, aby ostatecznie 

zasłużyć sobie na miano tomb raider.  

 

 

8. Wieczór gier / reżyseria John Francis Daley, Jonathan Goldstein ; scenariusz Mark 

Perez.- Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy umysłowe , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1292/KF 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Max (Jason Bateman) i Annie (Rachel McAdams) raz w tygodniu umawiają się z innymi parami na wieczór gier. 

Gdy brat Maxa (Kyle Chandler) postanawia podgrzać atmosferę i organizuje zabawę polegającą na rozwikłaniu 

zagadki morderstwa, pozostali uczestnicy podejmują wyzwanie, nie wiedząc, co ich czeka. 
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9. Złe psy / reżyseria, scenariusz Bobby Moresco.- Warszawa : Galapagos, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  O'Donnell, Joseph P. Deadly codes , Korupcja , Policjanci , 

Zemsta , Film fabularny , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1293/K 

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Główny bohater zostaje wrobiony. Od tej chwili żyje pragnieniem zemsty, zmuszony wybierać pomiędzy prawdą, 

którą zna i dowodami kwestionującymi tę prawdę, a miłością swojego życia. Danny Gallagher (Karl Urban) to 

skompromitowany detektyw z wydziału narkotyków. Po wyjściu z więzienia chce odzyskać dobre imię i ustalić co 

wydarzyło się w noc, która skończyła się dla partnera śmiercią, a dla niego wyrokiem. O pomoc zwraca się do 

emerytowanego policjanta Murthy (Andy Garcia), niegdyś jego mentora, który całe życie walczył z korupcją. 

Sytuacja zmusza Gallaghera także do konfrontacji z Rebeką (Sofia Vergara), agentką rządową, która może być 

zarówno sojuszniczką jak i wrogiem. Złe psy to wciągający, rasowy thriller, utrzymany w klasycznej tradycji kina 

noir. W nieuczciwym świecie prawem jest oszustwo.  

 

 

10. Życzenie śmierci / reżyseria Eli Roth ; scenariusz Joe Carnahan.- Warszawa : 

Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Garfield, Brian (1939- ). Death wish , Przestępcy , Zemsta 

krwawa , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film sensacyjny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1298/S  

Nowości:  2018-09 

 

 

 

Dr Paul Kersey (Bruce Willis) ogląda efekty miejskiej przemocy tylko wtedy, kiedy jest wzywany do nagłych 

wypadków na izbie przyjęć - aż do chwili, kiedy jego żona (Elisabeth Shue) i nastoletnia córka (Camila Morrone) 

stają się ofiarami brutalnej napaści we własnym domu. Jako że policja jest bardzo zajęta innymi przestępstwami, 

owładnięty pragnieniem zemsty Paul sam rozpoczyna polowanie na sprawców, aby wymierzyć im 

sprawiedliwość. Gdy uwagę mediów przyciągają zabójstwa kolejnych przestępców, wszyscy zadają sobie jedno 

pytanie: giną oni z ręki Anioła Stróża czy może Ponurego Żniwiarza?  

 
 


