
 

 ”(Nie) mam się w co ubrać”  K. Gliniecka  

Unikalny przewodnik po świecie mody Chcesz wyglądać oszałamiająco, 

poświęcając na to niewiele czasu i nie rujnując portfela? Chcesz się dowiedzieć 

jakie ubrania pasują do Twej sylwetki a jaka bluzka do jakich spodni? To książka 

dla Ciebie ! 

 

 

”Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz”  Adam Cyra 

Znakomita dla miłośników polskiej  historii .  Książka przedstawia  działalność  

Witolda Pileckiego w organizowaniu konspiracji wojskowej w Auschwitz, zawiera 

również słynny raport z 1945 roku napisany po ucieczce z obozu. 

 

  

  

 

„Lunch box. Do pracy i szkoły”  Magdalena Grzegorczyk 

 

Masz mało czasu narobienie posiłków do szkoły, a kanapki już Ci się znudziły? 

Razem ze znaną blogerką przygotuj lunch box ze smacznymi przekąsami. 

 

 „Sztuka rysowania” 

Idealna propozycja dla amatorów rysunku oraz pragnących  dalej szlifować swój 

warsztat. 

Tematyka bardzo różnorodna: kwiaty; pejzaże; zwierzęta, w tym koty, psy, konie; 

ludzie, w tym postacie, dzieci, akt; martwa natura i wiele, wiele innych. 

 

 

„Ja. Werrsja 2.0” Anna Gruszczyńska, Toon De Kock  

Marzy ci się czasem porządny update systemu we własnej głowie? Żeby jednym 

tapnięciem móc skasować wszelkie złe nawyki i negatywne myśli jak aplikacje w 

smartfonie ? Gotowa na wyzwanie? Daj się przeinstalować! 

 

 „Trenuj z nami! Uniwersalny trening personalny”  Ewa Chodakowska  

Najpopularniejsza polska trenerka wraz ze współpracownikami pokaże ponad 200 

ćwiczeń z własnym ciężarem ciała i sprzętem, ułożonych w urozmaicone programy 

treningowe. Pozwolą one każdemu znaleźć coś dla siebie. 

http://lubimyczytac.pl/autor/131151/anna-gruszczynska
http://lubimyczytac.pl/autor/143379/toon-de-kock


 „Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała”   

Monika Maj-Osytek 

 

Czy wiesz, że znajomość komunikacji niewerbalnej pomoże ci rozszyfrować 

zamiary, ukryte intencje, a nawet kłamstwo rozmówcy? Jeśli chcesz 

skutecznie komunikować się z rodzicem cholerykiem albo poderwać 

atrakcyjną melancholiczkę, koniecznie przeczytaj tę książkę! 

 

 „Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi”  Agnieszka 

Forzpańczyk 
 

Masz wrażenie, że przytłacza cię nadmiar informacji, często zapominasz o 

ważnych sprawach i nie wywiązujesz się w terminie ze swoich obowiązków? 

Chcesz wykonać kilka zadań jednocześnie, ale w rezultacie żadne z nich nie 

jest skończone?  Poznaj czynniki, które wpływają na problemy z koncentracją uwagi, oraz 

metody radzenia sobie z rozkojarzeniem. Dodatek: CD 

 

  

„Samochód od A do Z . Poradnik kierowcy”  Maciej Raplewicz 

 

Niniejsza publikacja to źródło wiedzy przydatne każdemu kierowcy, w 

szczególności początkującemu. W książce znalazły się informacje dotyczące 

kupna samochodu, jego wyposażenia, użytkowania czy techniki jazdy. 

 

  

„Jak fotografować smartfonem”  Jacek Bonecki 

 

Autor podpowiada, jak robić dobre zdjęcia komórką i zachęca, by ćwiczyć 

warsztat „fotografa smartfonowego” w każdej sytuacji. Podkreśla, że aby 

powstał ciekawy, przykuwający uwagę obraz, nie wystarczy tylko klik, 

potrzebna jest jeszcze umiejętność patrzenia. I tego uczy w swojej książce,  

a wszystkie porady ilustruje ciekawymi przykładami własnych fotografii. Oczywiście, 

wykonanymi smartfonem.  

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZANIA !!!  


