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Nowości 2021 - CZERWIEC 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

 1. Arabska Żydówka / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Islam , Kobieta , Rozwód , Sekrety 

rodzinne , Arabia Saudyjska , Izrael , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

Marysia Salimi, pół Polka, pół Libijka po rozwodzie z saudyjskim milionerem staje przed trudnym wyborem - 

załamać się i żyć w cieniu dawnego luksusu czy wziąć sprawy we własne ręce i zawalczyć o swoją przyszłość.             

W poszukiwaniu odpowiedzi trafia do Polski, gdzie poznaje swą babkę, która odkrywa przed nią nieznany wątek 

rodzinnej historii. Wypełniając jej ostatnią wolę, Marysia trafia do Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Poznaje 

blaski i cienie tej części Bliskiego Wschodu, podąża tropem skrywanych tajemnic, trafia w niebezpieczne miejsca 

i poznaje kontrowersyjne postacie. Nieodmiennie jednak ciąży nad nią przeszłość.  

 

 

 2. Ballada o lutniku / Wiktor Paskow ; przełożyła Mariola Mikołajczak ; [posłowie 

Mariola Mikołajczak].- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dojrzewanie , Lutnicy , Osoby w wieku starszym , 

Przyjaźń , Skrzypce , Totalitaryzm , Sofia (Bułgaria) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-bułg.  

Nowości:  2021-06 
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Kameralna opowieść o dojrzewaniu osadzona w powojennej Sofii. Czy przedmioty mają pamięć? Jeśli tak, jakie 

wspomnienia przechowują skrzypce, którym wybitnie uzdolniony lutnik szeptał intymne wyznania? Heniga 

poznajemy przez pryzmat wspomnień dojrzewającego chłopca. Magiczna osobowość mistrza wypełnia cały świat 

Wiktora. W warsztacie starego lutnika powstają nie tylko skrzypce – to także schronienie przed mrocznym 

światem stalinizmu w Bułgarii. Droga Wiktora do dorosłości prowadzi przez niełatwe spotkania z przemijaniem              

i śmiercią, z niezrozumieniem i sąsiadami z kamienicy, którzy przywodzą na myśl bohaterów prozy Eleny 

Ferrante.  

 

 

 3. Bez powrotu / Mia Sheridan ; przełożyła Edyta Jaczewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Edipresse, copyright 2021. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Kłamstwo , Miłość , Kolumbia , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-06 

 

Zamożna i obracająca się w najlepszym towarzystwie Olivia Barton nigdy by nie przypuszczała, że w trakcie 

podróży służbowej jej narzeczony zniknie bez śladu. Jest tym bardziej zrozpaczona i zdezorientowana, kiedy 

wynajęty przez nią prywatny detektyw namierza go na drugim końcu świata, w nadmorskim miasteczku                       

w Kolumbii. Kraj został niedawno dotknięty potężnym trzęsieniem ziemi i śmiercionośnym tsunami, a w efekcie 

pozbawiony łączności ze światem, co prawie uniemożliwia wszelkie podróże. Olivia mimo to postanawia dotrzeć 

do Kolumbii i znaleźć odpowiedzi, których tak rozpaczliwie potrzebuje. Musi w tym celu zatrudnić przewodnika - 

najchętniej uzbrojonego. Pojawia się Thomas, mężczyzna, który woli kryć się w cieniu, otoczony aurą tajemnicy. 

Obiecuje pomóc Olivii przedostać się w głąb zdewastowanego, opanowanego przez przestępczość kraju. 

Niebezpieczeństwa nabierają nowego wymiaru, kiedy bohaterowie przekonują się, że muszą też walczyć                        

z wzajemnym rosnącym zainteresowaniem. W południowoamerykańskiej dżungli wszystkie reguły się zmieniają, 

a Thomas i Olivia stopniowo odkrywają, że czasem to, czego się szuka, i to, co się znajduje, to zupełnie różne 

rzeczy.  

 

 4. Budząc lwy / Ayelet Gundar-Goshen ; tłumaczenie Marta Dudzik-Rudkowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 

(Seria z Żurawiem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka lekarska , Imigranci , Neurochirurdzy , Relacja 

romantyczna , Tajemnica , Wypadki drogowe , Izrael , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

Pasjonujący thriller psychologiczny z dylematem moralnym w tle. Neurochirurg Ejtan Grin wiedzie perfekcyjne 

życie szczęśliwego męża i ojca. Pewnej nocy, wracając do domu po wyczerpującym dyżurze, potrąca człowieka. 

Widząc, że mężczyźnie - imigrantowi z Afryki - nie można już pomóc, ucieka z miejsca wypadku. Gdy 

następnego dnia do drzwi zapuka żona ofiary z jego portfelem w ręku, Ejtan rozpocznie rozpaczliwą walkę, by 

ratować swoją rodzinę i reputację. Ceną za milczenie kobiety nie będą jednak pieniądze, lecz coś, co zburzy jego 

uporządkowane życie.  "Budząc lwy" to trzymająca w napięciu  powieść o poczuciu winy,  wstydzie  i  pożądaniu,  
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opowiedziana z kilku punktów widzenia. Gundar-Goshen po mistrzowsku oddaje moralne rozterki swoich postaci, 

precyzyjnie opisując ich skomplikowaną psychikę. Jednocześnie odsłania przed czytelnikami problemy 

współczesnego Izraela, które rzadko znajdziemy w literaturze współczesnej.  

 

 

 5. Ciche wody / P.K. Adams ; przełożyła Alina Siewior-Kuś.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

(Zbrodnie na dworze Jagiellonów / P.K. Adams ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bona Sforza (królowa Polski ; 1493-1557) , Zygmunt I Stary 

(król Polski ; 1467-1548) , Jagiellonowie (dynastia) , Dwór (grupa osób) , Śledztwo i 

dochodzenie , Władcy , Zabójstwo , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść historyczna 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-06 

 

Jest Boże Narodzenie 1519 roku, dwór królewski w Krakowie świętuje radosny okres. Niecałe dwa lata wcześniej 

włoska arystokratka Bona Sforza przybyła z Bari do stolicy Polski jako świeżo poślubiona małżonka króla 

Zygmunta. Towarzyszył jej imponujący orszak, do którego należała hrabina Caterina Sanseverino, teraz 

sprawująca nadzór nad dwórkami usługującymi królowej. Caterina wciąż przyzwyczaja się do życia w tym 

królestwie mroźnych zim, obcych obyczajów i niezrozumiałego języka, kiedy dworem w wieczór Bożego 

Narodzenia wstrząsa szokujące morderstwo. Kilka dni później, w noc sylwestrową, dochodzi do następnej 

zbrodni. Szaleją plotki, spekulacje i podejrzenia, lecz sprawca pozostaje nieuchwytny. Dochodzenie utyka                    

w miejscu, a Caterina z pomocą Sebastiana Konarskiego, młodszego sekretarza króla, postanawia odkryć 

tożsamość zabójcy. Tropy wskazują na krąg najbliższy królowej i oboje wkrótce ścigają się z czasem, by 

powstrzymać kolejne morderstwo.  

 

 

6. Do następnych mistrzostw / Eshkol Nevo ; przełożył z angielskiego Wojciech 

Górnaś.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Przyjaźń , Izrael , Tel Awiw-Jafa (Izrael) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

 

To była prawdziwa przyjaźń. Wszyscy czterej chodzili razem do szkoły w Hajfie, wszyscy przeprowadzili się do 

Tel Awiwu. Nie wyobrażali sobie życia bez siebie. A najbardziej ze wszystkiego kochali wspólnie oglądać mecze 

piłki nożnej. Podczas finału Pucharu Świata w 1998 roku wpadli na osobliwy pomysł: spisali, co chcą osiągnąć 

przez najbliższe cztery lata, a karteczki z marzeniami schowali. Miały leżeć w ukryciu do następnych mistrzostw. 

Przez ten czas zmienił się świat wokół, zmienili się oni sami. Ich przyjaźń została poddana wielu ciężkim próbom. 

Marzenia się spełniły, ale w najprzewrotniejszy z możliwych sposobów...  
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 7. Domek na końcu świata / Danuta Noszczyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Obrońca z urzędu , Więźniowie , Zakochanie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-06 

 

 

 

Powieść o poszukiwaniu siebie, o tym, że możemy się odnaleźć zupełnie nie w tym obszarze i nie w tym kierunku, 

w jakim od zawsze zmierzało nasze życie. I o tym, że prawdziwe szczęście może zdarzyć się tam, gdzie właściwie 

nie powinno nas być… I tak bardzo obok życia, które prowadziliśmy do tej pory… Opowiada o miłości, która, 

zdaniem "porządnych" ludzi, nie miała prawa się wydarzyć. Akcja dzieje się w środowisku prawniczym, młoda 

adwokatka zakochuje się w swoim kliencie, którego poznaje w areszcie śledczym. Łatwo oczywiście nie będzie, 

ale czy dla miłości istnieją jakieś przeszkody?  

 

 

 8. Druga osoba liczby pojedynczej / Sayed Kashua ; przełożyła Marta Fita-

Czuchnowska.- [Warszawa] : Wydawnictwo Filo, copyright 2014. 

(Współczesna Proza Izraelska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Arabowie , Status społeczny , Stosunki etniczne , 

Zdrada małżeńska , Żydzi , Izrael , Jerozolima (Izrael) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

Proza Kashui pozwala spojrzeć na stosunki izraelsko-palestyńskie oczami Arabów mieszkających w Jerozolimie, 

próbujących łączyć swą palestyńską tożsamość ze statusem obywateli Izraela. To historia romansu, którego być 

może nie było. Metodyczne adwokackie śledztwo i obsesyjne pragnienie zemsty. Ton opowieści daleki jest od 

skupionej powagi, a losy głównych bohaterów przeplatają się z cierpkim, ironicznym humorem narratora. Proza 

Kashui oddaje emocje i kompleksy arabskiej społeczności Jerozolimy, ale nie oszczędza ciętych przytyków żadnej 

ze stron najbardziej uporczywego konfliktu Bliskiego Wschodu.  

 

 

 9. Dwie niedźwiedzice / Meir Shalev ; z hebrajskiego przełożyła Anna Halbersztat.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samobójstwo , Zabójstwo , Zdrada , Zemsta krwawa , Żydzi , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

 

Dwa morderstwa. Jedno z zemsty, drugie, żeby ukarać żyjących. Trzy pokolenia. Jedna rodzina. Miłość, zdrada                

i odwet. "W 1930 roku trzech rolników popełniło tu samobójstwo, ale w przeciwieństwie do informacji zapisanych 

w kronikach naszej rady i wniosków wysnutych  przez  brytyjskiego  policjanta, ludzie  w moszawie  wiedzieli,  że 
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 tylko dwóch samobójców targnęło się na swoje życie - trzeci został zamordowany". Tak twierdzi Ruta Tawori, 

nauczycielka Biblii Hebrajskiej w liceum i niezależna myślicielka z niewielkiego rolniczego moszawu, która 

siedemdziesiąt lat po tych wydarzeniach snuje opowieść o morderstwie, dwóch charyzmatycznych mężczyznach, 

których kocha i którym próbuje wybaczyć, oraz o swoim synu, którego opłakuje i za którym tęskni. Opowiada               

o przyjaźni, miłości i zdradzie, o pokucie i zrozumieniu.  

 

 

 10. Ekstremista / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gerard Edling (postać fikcyjna) , Aplikacja mobilna , 

Dziennikarze , Poszukiwania zaginionych , Prokuratorzy , Tarot , Opole (woj. 

opolskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

W Opolu znika maturzystka, a jedynym pozostawionym przez nią śladem jest karta tarota z symbolem 

sprawiedliwości. Rodzina nie zamierza iść na policję, gdyż twierdzi, że dziewczyna zmagała się z problemami                 

i nieraz deklarowała, że któregoś dnia ucieknie z domu. Jedyną osobą, która dostrzega w tym coś więcej, jest 

lokalna dziennikarka, Małgorzata Rosa. Od kilku miesięcy śledziła powracający w internecie motyw kart do 

wróżenia, zdający się mieć związek ze zdarzeniami, w które wplątany był niedawno Gerard Edling. Nie widząc 

innej możliwości, próbuje szukać pomocy u człowieka, który z nieznanych jej przyczyn nie chce mieć z nią nic 

wspólnego.  

 

 

 11. Gdzie poniesie wiatr / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Anna 

Zielińska.- Warszawa : Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Kobieta , Odwaga , Wielki kryzys 

(1929-1935) , Wybory życiowe , Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-06 

 

Jaką cenę ma amerykański sen? Teksas, rok 1934. Miliony ludzi pozostają bez pracy, a susza pustoszy Wielkie 

Równiny. Rolnicy walczą o zachowanie ziemi i dobytku. Plony są niskie, studnie wysychają, a burze pyłowe 

niszczą wszystko na swojej drodze. W tych niepewnych, niebezpiecznych czasach Elsa Martinelli musi dokonać 

bolesnego wyboru: walczyć o ziemię, którą kocha, czy udać się do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego życia? 

„Gdzie poniesie wiatr” to niezapomniany obraz „amerykańskiego snu”, widziany oczami niezwykłej kobiety, 

której odwaga i poświęcenie stają się znakiem szczególnym całego pokolenia. Kristin Hannah pokazuje 

rzeczywistość Wielkiego Kryzysu i świat, w którym społeczeństwo podzielone jest na tych, którzy żyją godnie,              

i na tych, którzy nie mają zupełnie nic.  
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 12. Koronkowa suknia : na nową drogę życia / Karolina Wilczyńska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Na nową drogę życia / Karolina Wilczyńska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyrektorzy , Miłość , Narzeczeństwo , Pracownicy korporacji 

, Ślub i wesele , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

Tosia stara się rozwinąć swoją firmę i niecierpliwie czeka na pierwsze zlecenie. W trudnych początkach wspiera ją 

graficzka Kama i Siergiej „złota rączka”. Tymczasem Łucja, aby pomóc siostrze spotyka się z tajemniczym 

mężczyzną. Kim jest ten człowiek i jak wpłynie na losy Tosi? Dlaczego pierwsza klientka agencji „Na nową drogę 

życia” nie cieszy się ze swojego ślubu? Co zrobi Bartek, odtrącony przez swoją wielką miłość? Jak spotkanie 

dwojga ludzi, którzy kiedyś się kochali, może wpłynąć na los ich dzieci? ZAJRZYJCIE DO SALONU SUKIEN 

ŚLUBNYCH PANI WĄSSOWSKIEJ. PRZEKONAJCIE SIĘ, CZY PRAWDZIWA MIŁOŚĆ ZAWSZE 

ZWYCIĘŻA.  

 

 

 13. Krasnoludki nie przyjdą / Sara Shilo ; przełożyła Agnieszka Podpora.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2013. 

(Proza Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Regiony przygraniczne , Rodzina , 

Wdowieństwo , Izrael , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

Kiedy przed sześciu laty Mas’ud Dadon, zwany w miasteczku królem falafela, użądlony przez pszczołę upadł              

w kałużę oleju i umarł, szczęście, które dotąd malowało świat Simony Dadon na różowo, odwróciło się od niej na 

pięcie. Została sama z gromadką dzieci i nie było jej łatwo utrzymać się na powierzchni. A zza libańskiej granicy 

raz po raz leciały na miasto katiusze… "Krasnoludki nie przyjdą" to znakomita powieść o zwykłych ludziach, 

którzy w niezwykły sposób radzą sobie z trudną codziennością pogranicza, to opowiedziana na kilka głosów 

historia młodzieńczych marzeń i bezgranicznej miłości. Sara Shilo z wyjątkową zręcznością rysuje sylwetki 

swoich bohaterów, śmiało wkraczając w zakazane regiony, niebezpiecznie zbliżając się do tabu. Książka jest 

laureatką kilku ważnych izraelskich nagród literackich, m.in. nagrody izraelskiego Ministerstwa Kultury za debiut, 

Nagrody Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz Nagrody im. Pinchasa Sapira.  

 

 

 14. Krew / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Policjanci , Seryjni zabójcy , 

Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 
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W przerażających okolicznościach zostaje zamordowana kobieta. W miejscu kaźni zabójca pozostawia upiorną 

wiadomość. Czy jej adresatami są śledczy? A może bezpośrednio komisarze Deryło i Haler? Krąg podejrzanych 

szybko się rozszerza i obejmuje nawet funkcjonariuszy lubelskiej komendy. Nikt nie jest wolny od podejrzeń ani 

od niebezpieczeństwa. Zdaje się, że zabójca zaczyna kolejne polowanie.  

 

 

 15. Lepsze czasy / Paulina Płatkowska.- Warszawa : Silver Oficyna Wydawnicza, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Osoby w wieku starszym , Przyjaźń , Rodzina , 

Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

 

Nad małżeństwem Wisi i Tadeusza pojawiają się ciemne chmury. A raczej czerwona sukienka, rude włosy                       

i zachwycające francuskie „r”. Czy można stracić głowę po siedemdziesiątce? Oczywiście! Zwłaszcza jeśli dotąd 

wiodło się przykładne życie, a w głowie kołacze się pytanie: „Jak nie teraz, to kiedy?” Wisia musi to przegadać              

z przyjaciółkami. Szkopuł w tym, że Lonia pomieszkuje we Włoszech, a Halina co i rusz gdzieś znika z Romkiem. 

Na jej prośbę stawiają się niezawodnie i razem szukają rozwiązania. Trzeba powiedzieć, że dość twórczo! Trzy 

przyjaciółki znów spacerują po lesie i rozmawiają. Znajdą też czas, żeby się przebadać i odświeżyć swój wygląd. 

Wiedzą, że najbardziej pociągający jest ktoś pewny siebie, szczęśliwy i promienny. Nawet własna żona.  

 

 

 16. Miasto głupców / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dioniza Remańska (postać fikcyjna) , Wsie , Przeprowadzka 

, Zjawiska paranormalne , Tajemnica , Społeczności lokalne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-06 

 

 

 

Gdy Magdalena i Krzysztof Witeccy dowiadują się, że zostaną rodzicami, postanawiają spełnić swoje marzenie              

o przeprowadzce na wieś. Po długich poszukiwaniach decydują się kupić zaniedbany, lecz uroczy domek                       

w Jasieniu. W czasie prac remontowych małżeństwo dowiaduje się o klątwie, która zdaniem sąsiadów ciąży nad 

tajemniczym ogrodem na tyłach posesji. Podobno wiele lat temu doszło tam do krwawego mordu. Ofiara zwana 

Białą Matyldą ma po dziś dzień nawiedzać to miejsce, czyhając na ciężarne kobiety i dzieci. Witeccy nie wierzą   

w paranormalne opowieści sąsiadów, jednak gdy życzliwa dotychczas społeczność odwraca się od nich, 

postanawiają opuścić dom i wrócić do miasta. O pomoc w wyjaśnieniu dziwnego zachowania sąsiadów proszą 

Dionizę Remańską. Tym razem wsparcie w rozwikłaniu zagadki nadejdzie z nieoczekiwanej strony i silnie splecie 

się z jej życiem osobistym. Czy nieustępliwej pani detektyw uda się połączyć wszystkie elementy układanki?  
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 17. Niespodzianki losu / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Jabłoniowy sad / Krystyna Mirek ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zagórscy (rodzina fikcyjna) , Małżeństwo , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

Julia, młoda pani weterynarz, urodziła dwie córeczki. Bliźniaczki. I nie jest jej łatwo z rozpędzonego życia 

zawodowego nagle przestawić się na zupełnie inny tor. Wydaje się mieć wszystko, a jednak nosi w sobie ukrytą 

tajemnicę. Maryla, najstarsza z sióstr Zagórskich, przeprowadziła się do rodziców. Powoli przejmuje obowiązki 

mamy, ale wciąż coś ją zaskakuje. Zwłaszcza nagłe pojawienie się zupełnie obcej kobiety, którą ojciec któregoś 

dnia przyprowadza na kolację. Kim jest tajemnicza Weronika? Dlaczego Jan Zagórski tak mocno angażuje się               

w jej sprawy? Czy to jego córka? To wydaje się kompletnie nieprawdopodobne. A jednak coś jest na rzeczy.  

 

 

 18. Nikt nie musi wiedzieć / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

(Hubert Meyer - Psycholog śledczy / Katarzyna Bonda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hubert Meyer (postać fikcyjna) , Profilowanie kryminalne , 

Moszna (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Strzeleczki) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

Tylko on, telewizor i bateria tequili. Tak Hubert Meyer postanawia spędzić swój trzynastodniowy urlop. Ten plan 

się jednak nie powiedzie. Nieznajoma kobieta zaczyna nękać go dziwnymi esemesami, a wkrótce potem 

niezapowiedzianą wizytę składają mu zaprzyjaźnieni policjanci razem z prokurator Weroniką Rudy. Pół roku 

wcześniej jeden z funkcjonariuszy zastrzelił Japę, niebezpiecznego gangstera. Żeby ocalić policjanta przed 

grożącą mu karą, Meyer ma sporządzić ekspertyzę która, skieruje śledztwo na lewe tory. Śmierć Japy zostałaby 

wtedy uznana za gangsterskie porachunki. Potrzebna jest jednak „przykrywka”, zastępcza sprawa, nad którą 

śledczy będą oficjalnie pracować. Wybór pada na morderstwo w Mosznej, gdzie na drodze prowadzącej do zamku 

porzucono zmasakrowane ciało młodego chłopaka. Kiedy Meyer i Rudy próbują odkryć tożsamość sprawcy, ten 

dokonuje kolejnych zbrodni. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków. Trop wciąż się urywa. Za murami starego 

zamku aż buzuje od konfliktów. To będzie najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne śledztwo w całej karierze 

Meyera.  
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 19. Perskie narzeczone / Dorit Rabinyan ; przekład Agnieszka Olek.- Sopot : Smak 

Słowa, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diaspora żydowska , Dziewczęta , Kobieta , Małżeństwo , 

Rola społeczna , Sefardyjczycy , Persja (państwo dawne) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

 

Akcja powieści Perskie narzeczone rozgrywa się na przełomie wieków w fikcyjnej perskiej wiosce Omridżan, 

zamieszkanej przez perskich Żydów. To magiczna historia dwóch młodych dziewcząt - Flory i Nazi Ratorian. 

Piętnastoletnia ciężarna Flora desperacko wyczekuje powrotu męża, handlarza tkanin, ojca swego nienarodzonego 

dziecka. Nazi współczuje porzuconej kuzynce i ją pociesza. Chociaż jest zaledwie jedenastoletnią dziewczynką, 

marzy o własnym zamążpójściu. Przedstawiony przez Rabinyan barwny obraz wioski jest ucztą dla zmysłów - 

odtwarza zapachy i smaki, kolory, dźwięki i strukturę codziennego życia w zaułku. Autorka po mistrzowsku 

miesza fantazję z rzeczywistością. Pokazuje szokujące nieraz dramaty i okrucieństwo bohaterów, jednocześnie 

tkając współczesną arabską legendę, w której wąż oferuje klejnoty w zamian za mleko, a śmierć zostaje 

udaremniona przez uspokojenie demonów wsi. Napisana z pasją i pełna elegancji powieść "Perskie narzeczone" 

opowiada o codziennych zmaganiach sefardyjskich Żydów w Persji, nie tracąc przy tym niezwykłej magii                        

i cudowności, które są nieodłączną częścią ich życia.  

 

 

 20. Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką mieć tu można / Jerzy Pilch.- Warszawa : 

Polityka, 2021 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura , Piłka nożna , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2021-06 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci pisarza Wydawnictwo POLITYKA przedstawia wybór felietonów 

Jerzego Pilcha, które napisał dla tygodnika „Polityka” w latach 2002-2006. Nie jest to wybór przypadkowy, lecz 

książka zaplanowana i ułożona przez samego autora. Zgodnie z jego pomysłem przypominane teksty zostały 

podzielone na dwie grupy: o literaturze i o piłce nożnej. W obu tych dziedzinach Jerzy Pilch się wyróżniał, tyle że 

w literaturze jako oryginalny twórca, a w piłce nożnej jako niezmordowany kibic i komentator. Pilch felietonista                  

w niepowtarzalny sposób łączy światy kultury „wysokiej” i rozrywki mas, zachowując zawsze błyskotliwość, 

trzeźwość spojrzenia, polemiczną finezję i bezkompromisowość. To wybitny zawodnik na tym boisku - sprawdzał 

się zarówno w ataku, jak i obronie. Jego teksty sprzed lat wciąż potrafią ożywiać umysł i wyobraźnię czytelnika. 

Zatem, jak głosi tytuł zbioru zaproponowany przez redakcję, „Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką mieć tu można”.  
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21. Rączka rączkę myje / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chuligaństwo , Humor , Kobieta , Ogródki działkowe i 

przydomowe , Prywatni detektywi , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

 

Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działkowe padają ofiarą wandali. Ktoś niszczy altanki, okrada domki, 

przekopuje kolejne działki. Zdaniem detektyw Matyldy Dominiczak, to nie są po prostu wybryki nastolatków. 

Jacyś ludzie czegoś tu uparcie szukają. Matylda pomaga w śledztwie komisarzowi Tomczakowi, jednocześnie 

prowadząc własną sprawę. Zdobywanie informacji wymaga wchodzenia w kolejne układy i wyświadczania 

przysług, które zaczynają się mnożyć jak grzyby po deszczu.  

 

 

 22. Rosyjski romans / Meir Shalev ; przełożyła Raja Bar Peled.- Wydanie 1. w tej 

edycji.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osadnictwo , Wsie , Żydzi , Palestyna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

 

 

Trzydziestoletni Baruch, który przez całe dzieciństwo i młodość żył w cieniu wspaniałego dziadka, jest dziś 

zamożnym człowiekiem, właścicielem ziemi, na której znajduje się cmentarz. Opowiada o losach dziadka 

Mirkina, który wraz z dwoma przyjaciółmi przybył z Rosji do Palestyny, by budować nową społeczność. To 

historia o mężczyznach harujących w pocie czoła, uczących się ziemi od nowa, z nadludzkim wysiłkiem 

osuszających i przekształcających bagno w ziemię uprawną i miejsce do życia. To epos o rolnikach i postaciach 

niezwykłych - każdy z nich to ekscentryk, owiany legendą jeszcze za życia. To opowieści, które na długo zapadają 

w pamięć: o uroczystości obrzezania Abrahama, pierwszego dziecka urodzonego na ziemi obiecanej, o krwio-

żerczej hienie i zdziczałym perskim kocie imieniem Bułhakow, o założeniu cmentarza, który "wzbudza zawiść we 

wszystkich oprócz tych, którzy byli na nim pogrzebani". To także opowieść o tym, że dziadka Mirkina - choć 

poślubił piękną i odważną pionierkę Fejge Lewin - do końca życia prześladowało wspomnienie kobiety, którą 

zostawił w Rosji. Trudno uwierzyć, że ta historia zaczęła się tak niedawno, w latach dwudziestych XX wieku. Nie 

ma już takich miejsc i nie ma już takich ludzi.  

 

 

 23. Tel Awiw Noir / pod redakcją Etgara Kereta i Asafa Gawrona ; [autorzy Gadi 

Taub i inni ; tłumaczenie z języka hebrajskiego Daria Boniecka-Stępień, Tomasz 

Korzeniowski, Agnieszka Maciejowska, tłumaczenie z języka angielskiego Zofia 

Stanisławska, tłumaczenie z języka hiszpańskiego Juan Diego Ramírez].- Warszawa : 

Wydawnictwo Claroscuro, [2015]. 

(Strefa Cienia Noir) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tel Awiw-Jafa (Izrael) , Antologia , Opowiadania i nowele 
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         Sygnatura:  WG-hebr. 

         Nowości:  2021-06 

 

[Ze wstępu]: Nie zrozumcie mnie źle - przez większość czasu i dla większości ludzi Tel Awiw to cudowne, 

bezpieczne miasto. Historie zebrane w tym tomie opowiadają o tym, co dzieje się w pozostałym czasie                             

z pozostałymi ludźmi. To opowieści o ostatniej kawie wypitej w kawiarni, gdzie za chwilę wysadzi się 

zamachowiec samobójca, o uporczywych wizytach ducha mówiącego w jidysz, wycieczce szlakiem 

najsłynniejszych zbrodni, która nagle zaczyna się komplikować. Opowiadania zebrane w tej książce opracowałem 

wraz z Asafem Gawronem. Odkrywają nieznaną, poharataną twarz mojego miasta.  Etgar Keret. 

 

 

 24. Trzy koperty / Nir Hezroni ; tłumaczył z hebrajskiego Leszek Kwiatkowski.- 

Poznań : Media Rodzina, copyright 2018. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wywiad izraelski , Zabójcy , Zaburzenia osobowości , Zemsta 

, Izrael , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-06 

 

 

Mężczyzna z poważnymi zaburzeniami psychicznymi dostaje się do pracy w Mosadzie. Widząc, jak realizuje 

swoje misje na trzech różnych kontynentach, przełożeni dochodzą do wniosku, że przy rekrutacji agenta 10483 

doszło do wielu fatalnych błędów. Sprawa ukazuje się w nowym świetle dopiero 10 lat później, gdy do rąk 

oficerów trafiają osobiste zapiski agenta 10483.  

 

 

 25. Wbrew pozorom / Hanna Bilińska-Stecyszyn.- Warszawa : Silver Oficyna 

Wydawnicza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Teściowe i synowe , Uczucia , Zawód miłosny 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-06 

 

 

Adamowi już w młodości odebrano pierwszą ukochaną. Kiedy wreszcie spotyka swoją drugą połówkę, Stokrotkę, 

znowu musi zrezygnować z uczucia. − Adam jest mężem i ojcem, i kolejny raz w jego życiu zwycięża 

przyzwoitość. Nie wie, że jego żona związała się z nim, żeby zrobić na złość byłemu chłopakowi. Brak spełnienia 

w miłości sprawia, że wiele lat później Eleonora nie potrafi zaakceptować małżeństwa swojego syna. Jej ciągłe 

przepychanki z synową doprowadzają młodych do ściany. Kasia i Marek będą musieli o siebie zawalczyć ze 

wszystkich sił. Wbrew pozorom czasem łatwiej jest ukryć swoje prawdziwe uczucia, żyć pokornie, zgadzając się 

na wszystko, niż wziąć sprawy w swoje ręce. Tylko czy to prowadzi do szczęścia…?  
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Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 1. 999 : nadzwyczajne dziewczyny z pierwszego transportu kobiecego do Auschwitz / 

Heather Dune Macadam ; przełożył Jarosław Skowroński.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

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

Holokaust , Kobieta , Słowacy , Więźniowie obozów , Żydzi , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-06 

 

25 marca 1942 roku prawie tysiąc młodych niezamężnych dziewcząt wsiadło do pociągu, który miał je zawieźć do 

obozu Auschwitz. Były to słowackie Żydówki - przekonane, że przez kilka najbliższych miesięcy będą pracować 

w fabryce. Założyły na siebie najlepsze ubrania i z radością machały na pożegnanie zebranym na peronie bliskim. 

W rzeczywistości były przedmiotem transakcji pomiędzy słowackim rządem a Niemcami i jechały do niewol-

niczej pracy. Zaledwie kilku spośród nich udało się przeżyć. Pierwszy kobiecy transport do Auschwitz był przez 

długie lata zapomniany. Nie było w nim osób związanych z ruchem oporu ani jeńców wojennych. Były tylko 

bezbronne młode kobiety, przyzwyczajone do dobrych manier i wygodnego życia, które nagle znalazły się                    

w piekle, w którym je bito, rozbierano do naga, golono, trzymano na wielogodzinnych apelach na mrozie, 

poddawano drakońskim karom i zaganiano do ciężkiej pracy, często prowadzącej do śmierci. Ta książka 

przypomina niezwykłą historię pierwszych 999 kobiet, które trafiły do Auschwitz, ich cierpienie, heroizm i wolę 

przetrwania.  

 

 

 2. Balagan : alfabet izraelski / Paweł Smoleński ; ze zdjęciami Pawła Figurskiego.- 

Wydanie 2. zmienione.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żydzi , Izrael , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-06 

 

 

Ten alfabet winien zaczynać się od I. I jak Izrael, kraj z historią - zależy, jak kto liczy - trwającą lat siedemdziesiąt 

z haczykiem lub pięć tysięcy z hakiem. Powierzchnia - dwadzieścia dwa tysiące kilometrów kwadratowych. Około 

dziewięciu milionów  mieszkańców w 2020 roku. Co najmniej jedna rzeka znana na całym świecie (Jordan), jedno  
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jezioro (Galilejskie), pustyń dość, za to miejsc świętych więcej niż gdziekolwiek indziej. Władali tą ziemią Żydzi, 

Egipcjanie i Babilończycy. Helleni, Rzymianie, Bizantyjczycy, rycerze krzyżowcy i Arabowie. Wtrącały się tu 

Turcja i Wielka Brytania. I znów Żydzi, którzy zmienili się w Izraelczyków, ale od jakiegoś czasu stają się 

bardziej żydowscy. Tak samo jak Arabowie mieszkający w Izraelu i na Zachodnim Brzegu stają się tam coraz 

bardziej arabscy. I (jak Izrael) mieści tyle, ile chyba żadna inna litera alfabetu. O tym I jest ta książka.  Autor 

 

 

 3. Bóg nie umarł / Rice Broocks ; [tłumaczenie Biuro Tłumaczeń VEROLING.- 

Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Apologetyka , Bóg , Chrześcijaństwo , Analiza i 

interpretacja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2021-06 

 

 

Bóg nie umarł to pasjonująca książka, która w Ameryce odnotowała rekordy sprzedaży i stała się inspiracją 

najgłośniejszego filmu religijnego ostatnich lat. Jest obowiązkową pozycją dla wszystkich, którzy nie boją się 

myśleć i zadawać pytań, a przy tym czują się wezwani, by podążać przez życie z Bogiem. Niewątpliwą siłą lektury 

jest zapis przykładów z życia, świadectw nawróceń i gorących, intelektualnych dyskusji. Każdy kolejny rozdział 

odkrywa karty fascynującego pojedynku poglądów, elektryzujących zderzeń opinii o potężnym ładunku 

emocjonalnym. Autor, amerykański pastor Rice Broocks, pomaga uporządkować i ułożyć w logiczne, 

przekonujące argumenty wiarę chrześcijan, dając jasne, zwięzłe opisy dowodów na istnienie Boga oraz 

prawdziwość chrześcijaństwa. Kto czuł, że Fryderyk Nietzsche mylił się, głosząc śmierć Boga, z pomocą tej 

książki będzie mógł poprzeć swoje przekonania rzeczowymi argumentami i wzmocnić dowodami ubranymi                

w spójne, precyzyjne wypowiedzi. Bóg nie umarł prowadzi poszukujących i przypomina wierzącym, że: 

prawdziwa wiara nie jest ślepa – jest poparta dowodami; życie to nie przypadek – we wszechświecie istnieje cel              

i znaczenie; dobro i zło nie są złudzeniem; Bóg, który istnieje, objawił się w historii w osobie Jezusa Chrystusa. 

Wszystkim, którym potrzeba oręża do obrony wiary, książka dostarcza logicznych, popartych dowodami 

argumentów. Wszystkim, w których rodzą się wątpliwości, pomaga ona dokonać właściwych wyborów. 

Wszystkim poszukującym wskazuje kierunek do tej najlepszej z dróg. Wszystkim bez wyjątku daje zaś możliwość 

obcowania z naprawdę mocną literaturą. Bóg nie umarł to apologetyka na miarę XXI wieku.  

 

 

 4. Bóg w moim domu / Katarzyna Olubińska.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Olubińska, Katarzyna , Bóg , Dom (antropologia) , Duchowość 

katolicka , Epidemie , Matki i córki , Miłość , Nadzieja , Rodzina , Śmierć bliskiej 

osoby , Wiara , Zaufanie , Życie codzienne , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Olubińska K. 

Nowości:  2021-06 

 

Pozwól nadziei rozkwitnąć na nowo. Kanapa, stół, okno z widokiem na niebo - to od jakiegoś czasu cały nasz 

świat. Wśród czterech ścian zatęskniliśmy za zwykłą codziennością i wypiciem kawy z dawno niewidzianym 

bliskim. Wielu z nas zaczęło zadawać sobie pytania: Jaki jest mój dom? Na jakich fundamentach został 

zbudowany?  Czy przetrzyma  tę burzę?  Katarzyna Olubińska  zamienia  tym razem  wielkie  miasto  na  rodzinną  
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miejscowość. Wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło, i bardzo czule opowiada o bliskości, rodzinie, miłości, 

wierze, marzeniach i tęsknocie. W intymnych zapiskach dzieli się też tym, jak ważne jest bycie tu i teraz oraz 

zaufanie Bogu w każdym momencie bez względu na to, co nam się przydarza. "Ta książka zrodziła się z potrzeby 

serca, z tęsknoty za bliskością, za radością poranka, ale też z wdzięczności za to, ile dostałam od mojej mamy, za 

dar jej obecności, za jej miłość do nas, za mój rodzinny dom. Jeśli jesteś w takim momencie swojego życia, że też 

potrzebujesz odnaleźć nadzieję, wiarę i sens, to zapraszam na wspólne poszukiwania do mojego domu. Otwieram 

przed tobą swoje drzwi". To niezwykła opowieść o domu, świadectwo wiary i pożegnanie z ukochaną Mamą.  

 

 

 5. Być córką i nie zwariować / Katarzyna Miller, Anna Bimer.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Postawy rodzicielskie , Rodzina , Relacje 

międzyludzkie , Trauma , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-06 

 

 

To książka dla wszystkich kobiet, bo wszystkie jesteśmy córkami. Często słyszy się, że nie jest łatwo być matką. 

Równie niełatwo, a może czasem jeszcze trudniej być… córką. W Polsce od czasów romantyzmu matka Polka to 

mit, którego nie powinno się podważać. Nadeszły jednak czasy obalania wielu mitów, i ten jest kolejny. Matki, jak 

każdy człowiek, zazwyczaj całkiem nieświadomie, bywają dalece nieidealne. W książce Być córką i nie 

zwariować Katarzyna Miller i Anna Bimer odsłaniają prawdę o różnych relacjach matek i córek. Rozmawiają                  

o tym, jak związek z matką rzutuje na życie córki – czasem je buduje, czasem utrudnia, a czasem wręcz niszczy. 

Autorki rozmawiają też o sztafecie pokoleń: o tym, ile jest w nas samych z naszych matek, babek i prababek.                

A także o tym, jak kolejne pokolenia powielają te same błędy, i że warto proces ten zatrzymać.  

 

 

 6. Byłem w Niebie : prawdziwa historia śmierci i powrotu do życia / Richard 

Sigmund ; [tłumaczenie in Verso].- Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sigmund, Richard (1941- ) , Apokatastaza , Doświadczenie z 

pogranicza śmierci (NDE) , Śmierć kliniczna , Wypadki drogowe , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-27-1 

Nowości:  2021-06 

 

 

Poruszające świadectwo człowieka, który miał ciężki wypadek samochodowy, umarłů i powrócił po ośmiu 

godzinach do życia, w chwili kiedy dwóch sanitariuszy wiozło jego ciało do kostnicy! Przez te osiem godzin dane 

mu było zobaczyć Niebo, spotkać Jezusa, aniołów i zbawionych ludzi oraz doświadczyć obecności Boga, co na 

zawsze zmieniło jego życie. Bóg pozwolił mu zobaczyć także otchłań piekła, aby mógł służyć ludziom 

przestrogą...  
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 7. Chleb bezglutenowy i inne wypieki / Agnieszka Bednarska.- Bielsko-Biała : 

Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pieczywo bezglutenowe , Żywność bezglutenowa , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-06 

 

 

Chleb bez glutenu? To prostsze niż myślisz! Początki przygody z bezglutenowymi wypiekami zwykle nie są 

łatwe. Pieczywo bez dodatku tradycyjnych mąk często wychodzi twarde lub mało wyrośnięte, a czasem 

zwyczajnie niesmaczne. Wszystkie smaki i kształty nieudanego pieczywa przerobiła na sobie Aga Bednarska, 

autorka bloga bezglutenowejadlo.pl. Mimo tego nie poddała się i uparcie zmierzała do jednego celu – upiec 

pyszny, pozbawiony glutenu chleb! Jej książka to efekt wielu lat zdobywania wiedzy, zgłębiania technologii 

piekarskich i właściwości bezglutenowych mąk. W prosty i przystępny sposób podaje w niej wszystko, co musisz 

wiedzieć, by cieszyć się doskonałymi i zdrowymi wypiekami!  

 

 

 8. Darowizny, testamenty, spadki / [autorzy poradnika: Aleksandra Tarka, Marek 

Domagalski, Monika Pogroszewska].- Stan prawny na czerwiec 2021 r.- Warszawa : 

Gremi, 2021. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Darowizna , Prawo spadkowe , Spadek , Testament , Polska 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2021-06 

 

1. Kto i po kim dziedziczy ; 2. Uprawnieni do zachowku ; 3. Bez prawa do spadku ; 4. Jak odrzucić spadek ; 5. 

Gdzie szukać informacji o spadku ; 6. Załatwiamy formalności spadkowe ; 7. Podział spadku ; 8. Spadek                        

z długami ; 9. Darwizny w rodzinie ; 10. Kiedy fiskus zażąda podatku ; 11. Ulga mieszkaniowa ; 12. Pytania                   

i odpowiedzi ; 13. Z orzecznictwa ; 14. Okiem fiskusa ; 15. Akty prawne. 

 

 

 9. Diuretyki - leki interdyscyplinarne / pod redakcją Anny Adamskiej-Wełnickiej, 

Marcina Wełnickiego, Stanisława Niemczyka, Artura Mamcarza.- Poznań : 

Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Leczenie , Leki moczopędne , Opracowanie 

, Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2021-06 

 

Cz. I. PODZIAŁ DIURETYKÓW I MECHANIZMY DZIAŁANIA; Cz. II. WSKAZANIA KLINICZNE. 
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 10. Dwie samotności : dialog mistrzów / Gabriel García Márquez, Mario Vargas 

Llosa ; przełożyła Agnieszka Rurarz.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza ; Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  García Márquez, Gabriel (1928-2014) , Vargas Llosa, Mario 

(1936- ) , Literatura kolumbijska , Literatura peruwiańska , Literatury Ameryki 

Łacińskiej , Pisarze kolumbijscy , Pisarze peruwiańscy , Proces twórczy , Rozmowa , 

Dyskusja , Esej , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2021-06 

 

Ponad pół wieku temu, w 1967 roku, w Krajowej Wyższej Szkole Inżynierii w Limie odbyło się spotkanie dwóch 

młodych pisarzy latynoamerykańskich: Maria Vargasa Llosy i Gabriela Garcíi Marqueza. W kilkugodzinnej 

rozmowie przyszli mistrzowie poruszyli temat ludzkiej samotności, roli powieściopisarza oraz genezy, prawdy                 

i fantazji w "Stu latach samotności". Snując rozważania o kondycji powieści w Ameryce Łacińskiej, zastanawiali 

się nad istotą tak zwanego boomu latynoamerykańskiego w literaturze, zjawiska, które wybuchło w owym czasie, 

stając się symbolem przebojowej tożsamości kontynentu. Książka zawiera nie tylko zapis tej nigdy 

niepublikowanej w Polsce rozmowy, lecz wspomnienia znanych pisarzy, krytyków i dziennikarzy, którzy jako 

naoczni świadkowie opisują okoliczności tego wyjątkowego wydarzenia i starają się oddać atmosferę, w jakiej 

toczył się ten intelektualny dialog. Całości dopełniają wywiady z Gabrielem Garcíą Marquezem oraz refleksje 

Maria Vargasa Llosy na temat życia i twórczości Kolumbijczyka.  

 

 

 11. Dzieciństwo do poprawki : uwolnij się od cienia rodziców, energetycznych 

wampirów / Sylwia Sitkowska.- Gliwice : Helion SA, copyright 2021. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Przekonania , Wewnętrzne dziecko , 

Więź rodzinna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.851 

Nowości:  2021-06 

 

Wstęp ; CZ. I.: Czy wczesne dzieciństwo wpływa na dorosłe życie? ; Jak tworzą się więzi? ; Ważna rola 

przekonań na temat własny, świata i innych ludzi ; Jak tworzą się przekonania? ; Jak to, co myślę, wpływa na moje 

życie? ; To, czego doświadczamy, sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy ; Jak z tym żyć? ; Kompensacje, czyli 

czym zapełniamy dziury w sercu ; Zmień swoje przekonania, aby Ci służyły ; Arkusz pracy nad własnymi 

przekonaniami ; Nowy sposób myślenia o sobie ; Garść badań ; CZ. II.: Zadbaj o siebie jak najlepszy rodzic ; Nie 

kocham siebie ; Moja konstytucja ; Wewnętrzne dziecko ; Czy złe dziecko to ja? ; Zdjęcia z dzieciństwa ; A gdy 

mi bardzo źle... ; Zasługujesz na wszystko, co najlepsze ; Obrona wewnętrznego dziecka ; Czy mam im to 

wszystko mówić? ; Trzy listy ; Czy muszę wybaczyć? ; CZ. III.:  KARTY PRACY: Życiorys ; To, czego 

doświadczamy sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy ; Jak z tym żyć? ; Kompensacje, czyli czym zapełniamy 

dziury w sercu ; Arkusz pracy nad własnymi przekonaniami ;  Nowy sposób myślenia o sobie ; Co wiem o sobie ; 

Moja konstytucja ; Czy złe dziecko to ja? ; Zdjęcia z dzieciństwa A ; Zdjęcia z dzieciństwa B ; A gdy mi bardzo 

źle ; Trzy listy. 

 

 

 

 

 



17 
 

12. Dzienniki i zapiski. T. 6, 1956-1958 i 1970 / Agnieszka Osiecka ; pod redakcją 

Karoliny Felberg.- Warszawa : Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Poeci polscy , Dzienniki , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Osiecka A. 

Nowości:  2021-06 

 

 

Ostatni tom młodzieńczych dzienników i zapisków autobiograficznych Agnieszki Osieckiej to świadectwo 

pokolenia ogołoconego przez okupację i stalinizm z dziecięcej beztroski, to wypowiedź dziewczyny, która 

straciwszy najlepsze lata na zebraniach ZMP-owskich, bardzo nie chciała, a w końcu też nie umiała, dorosnąć.              

W zapiskach autobiograficznych z lat 1956-1958 i z 1970 roku Agnieszka Osiecka rozlicza się ze światem, stawia 

sobie niewygodne pytania, nie unika gorzkich diagnoz, wreszcie też - pisze testament. Autorkę "Szeptanych 

czterdziestoletnich" twórczo rozwijały rozczarowania, rozpacz i niespełnienie. Dopiero w latach 70., urodziwszy 

córkę, poznała uczucie bezwarunkowe. Do tego wszakże momentu wolała być "niekochaną niż grafomanką". 

Współbohaterami młodzieńczych dzienników Agnieszki Osieckiej są piekielnie utalentowani ludzie zatracający 

jednakowoż w niemiłości. Przez karty przewijają się Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Witold Dąbrowski, 

Andrzej Jarecki, Jerzy Markuszewski, Marek Hłasko, Jerzy Giedroyc i wiele innych postaci wtedy w czasie 

rozkwitu swej działalności.  

 

 

 13. Finanse behawioralne : co każdy powinien wiedzieć / H. Kent Baker, Greg 

Filbeck, John R. Nofsinger ; przekład Bartosz Sałbut.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Behawioryzm , Inwestycje , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-06 

 

H. Kent Baker, Greg Filbeck oraz John R. Nofsinger zebrali w książce najbardziej rzetelne i aktualne informacje 

na temat finansów behawioralnych. Poszczególne rozdziały zawierają odpowiedzi na ponad 100 pytań, m.in.:  

Jakie są podstawowe założenia finansów behawioralnych? Co to jest efekt dyspozycji i dlaczego jest on 

niekorzystny dla inwestorów? Jaką rolę w finansach behawioralnych odgrywają błędy behawioralne? Co to jest 

heurystyczna dostępności i jak może ona wpływać na decyzje inwestycyjne? Czy inwestorzy mogą wykorzystać w 

praktyce anomalie rynkowe rozpoznane przez finanse behawioralne? Co to jest efekt pewności wstecznej i jak 

może wpływać na decyzje inwestycyjne? Jak sobie radzić z błędami poznawczymi, które mogą wpływać proces 

decyzyjny? Jak można mierzyć nastroje inwestorów i dlaczego jest to ważne? Jak efekt dyspozycji, teorii 

perspektywy oraz nastrojów rynkowych wpływają na zachowania inwestorów? Co to jest hiperboliczne obniżanie 

wartości i dlaczego warto o nim wiedzieć? Jakie błędy behawioralne skłaniają inwestorów do zakupu bądź 

sprzedaży pewnych określonych funduszy inwestycyjnych? Co to jest zależność od ram? W jaki sposób 

ramowanie wpływa na skłonność do podejmowania ryzyka i ocenę zwrotów? Co to jest rewolucja impulsu?  

Finanse behawioralne podejmują próbę zestawienia teorii psychologii behawioralnej i poznawczej z założeniami 

konwencjonalnych finansów i ekonomii. Badania dotyczące błędów behawioralnych - poznawczych, emocjo-

nalnych czy społecznokulturowych - pomagają tłumaczyć porażki procesu decyzyjnego i przewidywać różne, 

zwłaszcza nieoptymalne zachowania ludzi.  
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 14. Fit przepisy od baletnicy / Svetlana Ovsyankina, blogerka, tancerka Teatru 

Wielkiego w Warszawie.- Bielsko-Biała : Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe odżywianie , Książka kucharska , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-06 

 

 

Baletnica gotuje! Chcesz wiedzieć, jak jeść lekko, smacznie i zdrowo? Jak poprawić sylwetkę, a przy tym mieć 

siłę do codziennej aktywności, a nawet do intensywnych treningów? Svetlana Ovsyankina, tancerka Polskiego 

Baletu Narodowego i autorka popularnego profilu na Instagramie, dzieli się sekretami swojej kuchni! W tej 

książce udowadnia, że pasja do sportu i miłość do jedzenia mogą iść w parze. Nie potrzeba bolesnych wyrzeczeń 

ani długich godzin w kuchni! Gotowanie może być proste, a zdrowe jedzenie łatwo dostępne – także dla osób 

zajętych lub bardzo aktywnych fizycznie. Poznaj 100 przepisów na lekkie i pożywne dania, które zasmakują całej 

rodzinie i zagoszczą w twojej kuchni na stałe!  

 

 

 15. Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i 

ćwiczenia / Hilda Burke ; przekład Agata Trzcińska-Hildebrandt.- Warszawa : 

Zwierciadło, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fonoholizm , Smartfon , Ćwiczenia i zadania , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-06 

 

 

Wprowadzenie ; R. 1. Zawsze mobilni: pozytywny wpływ technologii smartfonów na świat ; R. 2. Dlaczego 

jesteśmy tak uzależnieni od telefonów? ; R. 3. Toksyczna rzeczywistość ciągłej dostępności ; R. 4. 

Inteligentniejsze telefony, głupsi użytkownicy: jak telefon może wpływać na to, jak myślisz ; R. 5. Jak radzić 

sobie z nudą i dyskomfortem emocjonalnym ; R. 6. Prokrastynacja: Dlaczego naprawdę odkładamy sprawy na 

później! ; R. 7. O zadowoleniu. 

 

 

 16. Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich 

wyzwań / Krzysztof Michalski, Marcin Jurgilewicz.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Mediacja (socjologia) , Ochrona 

ludności , Rozwiązywanie konfliktów , Wzrost gospodarczy , Zarządzanie 

kryzysowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005.574 

Nowości:  2021-06 
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Przedmowa ; Wprowadzenie ; Konflikty technologiczne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa w epoce wielkich 

wyzwań ; R. 1. POJĘCIE KONFLIKTU TECHNOLOGICZNEGO I NAUKOWE ZAINTERESOWANIA TYM 

ZJAWISKIEM ; R. II. WSPÓŁCZESNE ARENY KONFLIKTÓW TECHNOLOGICZNYCH; R. III. GENEZA 

KONFLIKTÓW TECHNOLOGICZNYCH; R. IV. WEWNĘTRZNA STRUKTURA KONFLIKTÓW TECHNO-

LOGICZNYCH I ICH ODNIESIENIA. WSTĘP DO ANALIZY KONFLIKTU TECHNOLO-GICZNEGO; R. V. 

ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM TECHNOLOGICZNYM, KTÓRE TRUDNO PRZEZWYCIĘŻYĆ; R. VI. 

PRZEZWYCIĘŻANIE KONFLIKTÓW TECHNOLOGICZNYCH, KTÓRYM TRUDNO ZAPOBIEC; R. VII. 

MEDIACJE W ZGIEŁKU ULICZNYCH PROTESTÓW - ANALIZA EGZEMPLARYCZNA. 

 

 

 17. Lasoterapia / Katarzyna Simonienko.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Medycyna niekonwencjonalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-630 

Nowości:  2021-06 

 

 

 

Co nam daje las? Spokój, wytchnienie, poprawę zdrowia psychicznego - ale nie tylko. Wędrówki po lesie 

podnoszą naszą odporność i wspomagają leczenie wielu chorób, takich jak astma, nadciśnienie czy depresja.                   

A poza tym są powszechnie dostępne i darmowe! Z książki dowiesz się: -na czym polega terapia lasem i kiedy 

można nam pomoc, -czym są leśne kąpiele i jak się do nich przygotować, -jak zaplanować wędrówkę, by odnieść       

z niej jak najwięcej korzyści. Zaplanuj swoją własną lasoterapię z uwzględnieniem pór roku, pogody, twojego 

wieku i stanu zdrowia. Poznaj techniki, które pozwolą ci na pełne korzystanie z dobrodziejstw lasu. A potem... po 

prostu idź na spacer?  

 

 

 18. Nadciśnienie tętnicze - problemy współczesnej terapii w praktyce klinicznej / 

Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz.- Kraków : Medycyna Praktyczna, 

copyright 2015. 

(Medycyna Praktyczna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kardiologia , Nadciśnienie tętnicze , Leczenie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-06 

 

1. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego ; 2. Ustalenie przyczyny nadciśnienia tętniczego ; 3. Ocena ryzyka 

sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze ; 4. Ogólne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego ; 5. 

Leki hipotensyjne ; 6. Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego ; 7. Preparaty złożone w terapii nadciśnienia 

tętniczego ; 8. Leczenie nadciśnienia tętniczego współistniejącego z cukrzycą ; 9. Nadciśnienie tętnicze w wieku 

podeszłym i bardzo podeszłym ; 10. Nadciśnienie tętnicze a ciąża ; 11. Oporne nadciśnienie tętnicze ; 12. 

Obturacyjny bezdech senny a ciśnienie tętnicze. 
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 19. Nowy konstytucjonalizm : polityczność, tożsamość, sfera publiczna / redakcja 

Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, 2021. 

(Prawo i Teoria Społeczna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konstytucja , Konstytucjonalizm (ustrój) , Ustrój polityczny 

, Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2021-06 

 

POLITYCZNOŚĆ KONSTYTUCJI: Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski, Konstytucjonalizm   

a sfera publiczna ; Michał Paździora, Konstytucjonalizm czy dogmatyka konstytucji? ;  Michał Stambulski, 

Populizm a konstytucjonalizm ; TOŻSAMOŚĆ KONSTYTUCYJNA: Jiří Přibáň, Pytając o suwerenność                     

w globalnym pluralizmie prawnym: od „słabej” jurysprudencji do „silnych” społeczno-prawnych teorii działania 

władzy konstytucyjnej ; Bojan Bugarič, Kryzys demokracji konstytucyjnej w postkomunistycznej Europie. 

„Ziemia niczyja” między demokracją a autorytaryzmem ; Kriszta Kovács, Gábor Attila Tóth, Od niedoskonałej 

demokracji do niekompletnej autokracji ; Filip Cyuńczyk, Konstytucyjne ramy pamięci? Narracje pamięci                     

w preambułach do konstytucji państw Postkomunistycznych ; David Kosař, Ladislav Vyhnánek, Tożsamość 

konstytucyjna w Republice Czeskiej. Dawna idea w nowym wydaniu? ; KONSTYTUCJE W DZIAŁANIU: Adam 

Sulikowski, Trybunał konstytucyjny, hegemonia, polityczność. Kilka uwag na tle nowej ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym ; Karol Muszyński, Znaczenie wyroku TK w sprawie rozszerzenia prawa do tworzenia                          

i wstępowania do związków zawodowych z perspektywy społecznego konstytucjonalizmu. Jak depolityzacja może 

upolitycznić? ; Anna Młynarska-Sobaczewska, Perswazyjna funkcja uzasadnień orzeczeń Federalnego Sądu 

Najwyższego USA i polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Mateusz Stępień, Czy rzeczywiście sprawa Qi 

Yuling v. Chen Xiaoqi stanowi odpowiednik sprawy Marbury v. Madison?  

 

 

 20. Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego 

Polski / Jarosław Gryz, Sławomir Gromadzki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gleby murszowe , Hydrologia , Pomiary , Susza , Wilgotność 

gleby , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-631/633 

Nowości:  2021-06 

 

WPROWADZENIE: Założenia i ograniczenia ; Przedmiot badań ; Problem ; Cel ; Teza ; Metodologia ; Pojęcia                

i definicje ; Podejście ; I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A RETENCJA WÓD W POLSCE: 1. Rozwiązania 
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Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Studia i analizy: Marek Wierzbicki / Ruch Społeczeństwa Alternatywnego 

na tle innych ugrupowań młodzieżowej opozycji politycznej w PRL lat osiemdziesiątych XX wieku ; Radosław 

Skrycki / Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i początki szczecińskiego anarchizmu ; Andrzej 

Czyżewski, Tomasz Toborek / Absurd absurdem zwyciężaj. Pomarańczowa Alternatywa w łódzkiej 

rzeczywistości schyłkowego PRL ; Romuald Piekarski / Wybory etyczno-moralne uczestników Ruchu 

Społeczeństwa Alternatywnego ; Krzysztof Brzechczyn / Myśl polityczna Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 

(1983-1989) ; Konrad Knoch / Publicystyka "Homka" w latach 1983-1990 ; Grzegorz Tomczak / Koncepcja oporu 

społecznego w myśli politycznej Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego ; Juliusz Iwanicki / Aksjologia i religia               

w w myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego ; Dominik Bień / Polski anarchosyndykalizm              

w okresie transformacji ustrojowej. Myśl polityczna i działalność Zawodowa Związku Federacyjnego "Wolność" ; 

Ruch Społeczeństwa Alternatywnego we wspomnieniach uczestników i dokumentach: Janusz P. Waluszko / Ruch 

Społeczeństwa Alternatywnego w Gdańsku (1980) 1983-2005... ; Krzysztof Skiba / Niesterowalni, czyli wygłupy  

i walka ; Wojciech "Hryń" Mazur / Dziwny jest ten świat ; Zbigniew Stybel / Słowa... Myśli... Czyny... czyli 

Polacy nie gęsi, swój anarchizm mają ; Jacek Kuroń / List ; Kalendarium działalność środowiska Ruchu 

Społeczeństwa Alternatywnego 1980-1990. 
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Biograficzna opowieść, której bohaterem jest Jarosław Marek Rymkiewicz, to podróż w czasie i przestrzeni, 

sięgająca niekiedy wiele wieków, w poszukiwaniu korzeni poety  - a te okazują się niezwykłe. To również opis 

polskich lasów, które stały się udziałem tak wielu rodzin zamieszkujących Rzeczypospolitą. Polskość, jak sam 

poeta wielokrotnie przyznawał, odkrywa swoje nieoczywiste źródła, staje się przedmiotem wyboru i wiary.  
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Zmagamy się z różnymi formami bólu psychicznego: trudnymi emocjami i myślami, nieprzyjemnymi 

wspomnieniami, niepożądanymi pragnieniami i doznaniami. Roztrząsamy je, martwimy się nimi, oburzamy się na 

nie, spodziewamy się ich nadejścia oraz boimy się ich. Cierpimy, a źródłem naszego cierpienia okazuje się nasz 

własny umysł. Co zrobić, by nasze życie wyglądało tak, jak tego pragniemy? Jak zwrócić się ku temu, co jest dla 

nas ważne, mimo odczuwania niepewności, stresu i lęku? W fascynującą podróż w głąb ludzkiego umysłu zabiera 

nas dr Steven C. Hayes – wybitny psycholog i klinicysta, twórca terapii akceptacji i zaangażowania. Powołując się 

na wyniki badań naukowych i przytaczając poruszające przykłady z własnego życia oraz z praktyki klinicznej, 

wyjaśnia przyczyny powszechności cierpienia i problemów psychicznych, a także wskazuje skuteczne metody 

radzenia sobie z nimi. Z tej książki dowiemy się, w jaki sposób zmienić własne życie nie poprzez próby pozbycia 

się bolesnych myśli i emocji czy ich unikanie, ale poprzez kształtowanie elastyczności psychologicznej, dzięki 

której zaakceptujemy owe myśli i emocje takimi, jakie są, nie pozwalając im jednak, by nami rządziły. Pozwoli 

nam to – pomimo obaw i niepokoju – żyć tak, jak tego pragniemy oraz angażować się w działania, które są dla nas 

ważne i w których odnajdujemy sens, co przełoży się na poprawę jakości naszego życia. Dzięki opisanym                   

w książce technikom i ćwiczeniom wykształcimy umiejętności, które posłużą realnej zmianie życia, osobistemu 

rozwojowi i radzeniu sobie z problemami do tej pory postrzeganymi jako nierozwiązywalne. Jest to książka dla 

każdego, kto chce lepiej zrozumieć siebie i innych, żyć zgodnie z własnymi wartościami i zrealizować swój 

prawdziwy potencjał.  
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Książka dla dziewczyn w każdym wieku, które mają problemy z wagą, płodnością, infekcjami intymnymi.                      

A przede wszystkim – z emocjami i z samopoczuciem. Problemy, których korzenie zaskakująco często tkwią              

w ciele. Ściślej: w pracy hormonów. Nie myślimy o hormonach, kiedy działają poprawnie i „bezszmerowo”. Jak 

są ważne, dociera do nas dopiero wtedy, gdy coś zaczyna się psuć i pojawiają się dolegliwości wynikające z ich 

dysfunkcji. Dlaczego ciągle tyję, mimo że jem zdrowo? Co sprawia, że nie mogę zajść w ciążę? Dlaczego przed 

menstruacją pragnę, by wszyscy zeszli mi z drogi? Jakie moje nawyki niszczą hormonalny ład?  
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Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje życie po śmierci, i nie znalazłeś dobrze udokumentowanej 

książki potwierdzającej istnienie nieba, to ta książka jest dla Ciebie! Ponad sto niesamowitych relacji osób, które 

doświadczyły śmierci klinicznej. Wśród nich są lekarze, wykładowcy akademiccy, prezesi banków, ojcowie 

rodzin, gospodynie domowe, dzieci, ludzie zwyczajni, a także niebanalni, z różnych zakątków świata i różnych 

wyznań. Burke wskazuje na powtarzający się w tych relacjach, zaskakujący obraz nieba i porównuje go z Bożą 

obietnicą zapisaną w Biblii. Czeka cię ekscytująca podróż poza granice śmierci. Książkę czyta się jednym tchem. 

Czytelnicy na całym świecie uważają, że na obecną chwilę to najlepsza pozycja z tej dziedziny.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


