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Nowości 2017 – CZERWIEC 

 

 

 

Literatura piękna 

 

 
 

1. Autoportret z samowarem / Krzysztof Beśka.- Warszawa : Melanż, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Wywiad radziecki , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

 

Wiosna 1938 roku. Antek przygotowuje się do matury w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego 

w Warszawie. Nie wie jeszcze, jaki kierunek studiów wybrać, choć wiele osób przekonuje go, że ma talent 

aktorski. Pewnego dnia Antek wraz z kolegami postanawia odwiedzić dom schadzek. Niestety, na podejrzany 

przybytek rozkoszy ma miejsce nalot policji, co pociąga za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Od tej 

chwili w życiu bohatera zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Jego ojciec zostaje aresztowany pod zarzutem 

działalności antypaństwowej, a sąsiedzi z kamienicy przestają odpowiadać na pozdrowienia. Wreszcie ktoś 

uniemożliwia chłopcu wyjście na egzamin maturalny… Komu zawinił skromny urzędnik i jego syn? By dotrzeć 

do prawdy, bohater będzie musiał zawrzeć sojusz z artystą-ekscentrykiem, Maksymilianem Winterem, w którym 

czytelnik z łatwością dostrzeże rysy pewnego znanego, polskiego twórcy. Wkrótce okaże się, że sprawa ma 

drugie, a nawet i trzecie dno, i jest konsekwencją wydarzeń, do których doszło ponad dwadzieścia lat wcześniej             

w Rosji ogarniętej gorączką rewolucji lutowej i październikowej. 
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2. Biała róża / Amy Ewing ; przełożyła Iwona Wasilewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Ucieczki , Klejnot (kraina fikcyjna) , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Violet ucieka. Po tym, jak Diuszesa przyłapała ją z Ashem, dziewczyna nie ma innego wyjścia, jak uchodzić                   

z Klejnotu, inaczej i ją i jej ukochanego czeka śmierć. Jednak opuszczenie najpiękniejszego kręgu Samotnego 

Miasta nie jest łatwe. Violet i Ashowi towarzyszy Raven, na której eksperymenty hrabiny odcisnęły piętno. Listy 

gończe za Ashem wiszą na każdej ulicy. Gwardziści niestrudzenie polują na zbiegów. Gdzieś tam, na Farmie, jest 

obiecany przez Luciena Azyl, a w nim ktoś, kto wstrząśnie całym światem Violet. Już niebawem dziewczyna 

odkryje, że jej Augurie są o wiele bardziej potężne niż myślała i że całe Samotne Miasto dojrzało do buntu. Czy 

Violet znajdzie w sobie dość odwagi, by dołączyć do Sprzysiężenia Czarnego Klucza i wystąpić przeciwko 

wszystkiemu, co dotąd znała? 

 

 

3. Cena szczęścia / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2017. 

(Saga Rodu Cantendorfów / Krystyna Mirek ; [2]) 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cantendorfowie (rodzina fikcyjna) , Arystokracja , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Mroczne tajemnice kryjące się za grubymi murami zamku zaczynają wychodzić na jaw. Kto jest sprawcą, a kto 

ofiarą? Kto przyjacielem, a kto wrogiem? Czy prawdziwa miłość ma szansę przetrwać wszystkie burze? Kiedy 

Kate Milton poznaje hrabiego Aleksandra, marzy tylko o jednym - by zostać jego żoną. Cantendorf równie mocno 

zakochuje się w tej młodej dziewczynie: zwykłej, lecz niezwyczajnej, tak odmiennej od jego poprzednich żon. Na 

palcu Kate pojawia się pierścionek zaręczynowy. Jednak ukryte na zamku zło nie śpi. Duchy przeszłości nie 

pozwolą budować szczęścia, a za każdą błędną decyzję trzeba będzie zapłacić wysoką cenę. 

 

 

4. Córka regenta / Aleksander Dumas.- Warszawa : Hachette Polska, copyright 2014. 

(Kolekcja Hachette ; 34) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filip Orleański (regent Francji ; 1674-1723) , Francja , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Autor wprowadza nas w dziwną epokę w historii Francji, która rozpoczęła się wraz ze śmiercią Ludwika XIV              

w 1715 roku. Na czele rządów stanął książę Filip Orleański, który sprawował regencję w imieniu małoletniego 

prawnuka zmarłego króla - Ludwika XV. Filip Orleański był jedną z najciekawszych postaci swej epoki. 
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Doskonały żołnierz ale także uczony, studiujący z zapałem tajemnice nauk ścisłych, cynik i zadeklarowany ateista, 

sybaryta i zagorzały kobieciarz, otoczony rozlicznymi kochankami. Paryż pod jego rządami nieustająco się bawił      

i tańczył, stroił i ... spiskował. Marzeniem regenta było przejęcie tronu dla siebie lub dla swoich dzieci. 

 

 

5. Czerwień Jarzębin / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak Litera Nova, 2017. 

(Leśna Trylogia / Katarzyna Michalak ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

Trzy przyjaciółki, trzech braci i zło, które nie odpuszcza…  Leśną Polanę spowił mrok. Kiedy już wszystko 

wskazywało na to, że szczęście odnalazło do niej drogę, Gabriela nagle znika. Zło, które krzywdziło, wciąż nie 

jest syte bólu. Czy przyjaciele Gabrieli - i ten, który nie przestał jej kochać - zapobiegną nieszczęściu?  Majka               

i Julia są gotowe na wszystko, by ocalić przyjaciółkę. Jednak los sprzysiągł się przeciwko nim. Niespodziewane 

wydarzenia zmuszają do trudnych wyborów i jeszcze trudniejszych decyzji. A kiedy w grę wejdą uczucia - oraz 

przystojni bliźniacy Marcin i Patryk - można spodziewać się wszystkiego… Czerwień jarzębin - kolejny tom 

bestsellerowej Leśnej Trylogii - opowiada o sile prawdziwej przyjaźni i miłości, która czasem przychodzi                       

w najmniej spodziewanym momencie. To także ostrzeżenie przed złem, któremu tylko najodważniejsi potrafią się 

przeciwstawić… 

 

 

6. Cztery łabędzie : powieść o Kornwalii w latach 1795-1797 / Winston Graham ; 

przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Dziedzictwo Rodu Poldarków / W. Graham ; cz. 6) 

 

 

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

, Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-06 

 

 

We Francji szaleje Wielka Rewolucja, Anglii grozi inwazja z kontynentu, a w otoczeniu Rossa Poldarka kobiety 

przeżywają swoje namiętności. Cztery kobiety, których życie jest związane z życiem Rossa stają w obliczu 

kryzysu. Dla żony Rossa, Demelzy, dla jego młodzieńczej miłości Elizabeth, dla Caroline, która niedawno 

poślubiła jego przyjaciela, oraz dla nieszczęśliwej Morwenny Chynoweth nadchodzi czas niepokojów                               

i konfliktów. 

 

 

7. Deniwelacja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 4) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Tatry 

(góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 
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Gdzie jest Wiktor Forst? To pytanie zadają sobie zakopiańscy śledczy, gdy topniejący w Tatrach śnieg odsłania 

makabryczny widok na zboczach Giewontu. Odnalezione zostają zwłoki grupy kobiet, których za życia nic ze 

sobą nie łączyło. Żadna wycieczka nie zaginęła zimą na szlakach, a wszystkie ofiary wypadków w górach zostały 

odnalezione. W dodatku na ciałach nie ma żadnych śladów świadczących o tym, by doszło do zabójstw. Kiedy             

w Zakopanem znikają jednak kolejne kobiety, nie ma wątpliwości, że na Podhalu pojawił się seryjny zabójca. 

Policja odkrywa ślad prowadzący do Wiktora Forsta. Problem polega na tym, że nikt nie wie, gdzie od roku 

przebywa były komisarz… 

 

 

8. Dziedzictwo templariuszy / Steve Berry ; z angielskiego przełożył Cezary 

Murawski.- Wydanie 4.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Templariusze , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Cotton Malone jest pewien, że dla niego czasy służby w Departamencie Sprawiedliwości minęły bezpowrotnie. 

Swoich dni pragnie dożyć jako szanowany kopenhaski antykwariusz, jednak gdy okazuje się, że jego była 

przełożona, Stephenie Nell, ma kłopoty, nie waha się ruszyć jej na pomoc. W najśmielszych snach nie 

przypuszcza jednak że pomoc ta polegać będzie na poszukiwaniach legendarnego skarbu templariuszy. Zadania 

nie ułatwia fakt, że po piętach depcze mu demoniczny Raymond de Roquefort, przywódca sekty gotów na każde 

poświęcenie i na każdą niegodziwość, byle tylko odkryć najcenniejszą tajemnicę Zakonu Świątyni Salomona. 

Pragnie on zdobyć władzę, o jakiej nie śniło się żadnemu śmiertelnikowi od czasu, gdy siedemset lat temu, po 

długich torturach i ukrzyżowaniu, zmarł ostatni wielki mistrz templariuszy, Jakub de Molay. 

 

 

9. Epidemia / Alex Kava ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maggie O'Dell (postać fikcyjna) , Ryder Creed (postać 

fikcyjna) , Pies tropiący , Wirusy , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

W Chicago młody mężczyzna skacze z osiemnastego piętra luksusowego hotelu. W Alabamie młoda kobieta 

napełnia kieszenie kamieniami i wchodzi do rzeki. Dwa samobójstwa, dwie sprawy dla lokalnej policji. Jednak 

gdy okazuje się, że zmarli byli nosicielami zmutowanego wirusa, śledztwo przejmuje FBI i wywiad wojskowy. 

Przydzielona do sprawy agentka Maggie O’Dell nawiązuje współpracę z Ryderem Creedem, wyspecjalizowanym 

ratownikiem. W toku śledztwa trafiają na ślad głęboko zakonspirowanego spisku, który może doprowadzić do 

zagłady. Zegar tyka, czasu jest coraz mniej, a przeciwnik wynalazł skuteczną metodę zarażenia ogromnej liczby 

ludzi. Jutro może być za późno… 
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10. Grobowiec cesarza / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Adam 

Olesiejuk.- Wydanie 3.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Eunuchowie , Władcy , 

Władza państwowa , Chiny , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Były agent specjalny amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Cotton Malone, otrzymuje pewnego dnia 

anonimowy liścik z tajemniczym adresem internetowym. Po wejściu na wskazaną stronę widzi jak zamaskowany 

mężczyzna torturuje Kasjopeję Vitt, kobietę, która nie raz w przeszłości ocaliła jego skórę. Oprawca przedstawia 

Malone’owi jasne żądanie: „Oddaj mi to, co ona zostawiła u ciebie na przechowanie.” Jest tylko jeden problem. 

Malone nie ma pojęcia, co zamaskowany mężczyzna ma na myśli. Tak zaczyna się najbardziej dramatyczna                    

z dotychczasowych przygód Cottona Malone’a, która odkryje przed nim zadziwiające fakty historyczne, zmusi go 

do konfrontacji z bezwzględnym starożytnym bractwem i wyśle go z Danii do Belgii, Wietnamu i wreszcie do 

Chin - ogromnego kraju pełnego mrocznych sekretów, gdzie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. 

 

 

11. Japoński kochanek / Isabel Allende ; przełożyli Joanna Ostrowska, Grzegorz 

Ostrowski.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja , Ludzie starzy , Miłość , San Francisco (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chil. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Alma Belasco, bogata dama ze znanej i szanowanej rodziny, niespodziewanie porzuca dostatnie życie i przenosi 

się do Lark House, nietypowego domu seniora pełnego ekscentrycznych staruszków. Tam zaprzyjaźnia się z jedną 

z pracownic, Iriną Bazili, przed którą stopniowo odsłania swoją przeszłość. Irinę i Setha, ukochanego wnuka 

Almy, intrygują przede wszystkim zdjęcia nieznanego Japończyka i listy, które starsza pani wymienia                               

z tajemniczym kochankiem; razem próbują zrekonstruować pasjonującą historię jej wielkiej miłości, która mimo 

licznych przeszkód przetrwała kilkadziesiąt lat. Akcja powieści toczy się w San Francisco. Współczesną opowieść 

autorka przeplata wspomnieniami Almy i historią jej rodziny, sięgającą początków XX wieku. Główne bohaterki, 

Almę i Irinę, na pozór różni niemal wszystko: wiek, status społeczny, doświadczenia. Pierwsza jest dumną, pewną 

siebie kobietą, druga zahukaną dziewczyną, tragicznie doświadczoną przez los. Obie jednak wyemigrowały do 

Stanów Zjednoczonych z Europy - Alma z Polski, a Irina z Mołdawii - w poszukiwaniu lepszego życia, przeszłość 

obu kryje tajemnice. „Japoński kochanek” to książka przede wszystkim o miłości, ale także opowieść o starości                 

i umieraniu, o losach japońskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej,                      

o oderwaniu od korzeni i trudnej walce z konwenansami. 
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12. Kochanka / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : Między 

Słowami, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Milionerzy , Przestępczość zorganizowana , 

Moskwa (Rosja) , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Natasza wyrwała się z biedy dzięki swojej urodzie. By uciec z moskiewskiej ulicy, zgodziła się zostać kochanką 

bogatego i niebezpiecznego Wladimira. U jego boku nie musi się o nic martwić - sypia w pięciogwiazdkowych 

hotelach, nosi oszałamiającą biżuterię i ubrania od najsłynniejszych projektantów. W zamian mężczyzna oczekuje 

od niej całkowitej uległości. I oczywiście wierności absolutnej. Natasza jest gotowa zapłacić tę cenę. Złota klatka, 

w jakiej żyje, nie wydaje jej się za ciasna. Aż do dnia, gdy spotyka młodego malarza Theo. Natasza i Theo nie 

mogą o sobie zapomnieć. Jednak ich uczucie sprawia, że oboje znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 

Mężczyźni pokroju Wladimira nie wybaczają. I nie przebierają w środkach… 

 

 

13. Koniec świata / Monika Małgorzata Lis.- Katowice : Monika Małgorzata Lis : 

Grupa Infomax, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Regionalia:  Bieszczady - mapy , Bieszczady - w piosence (s. 264-265) , Bieszczady 

- w powieści , Rzeszów - w powieści 

Nowości:  2017-06 

 

 

Rozgwieżdżone niebo, ciche wzgórza nieopodal i niekończące się śpiewanie przy ognisku. Melania kocha 

Bieszczady i muzykę. Kocha też swojego chłopaka Michała, ale co się wydarzy, gdy na horyzoncie pojawi się 

pełen uroku i charyzmy Janek? Będzie musiała podjąć decyzję: pozostać wierna ukochanemu czy ulec porywom 

serca? Wyrusz z Melanią na koniec świata! Poznaj bohaterów którzy skradną Ci serce i którym będziesz 

kibicować po ostatnią stronę powieści. Zabierz plecak i wygodne buty. Melania i jej przyjaciele poprowadzą Cię 

po zapierających dech w piersi szlakach, przez ciche połoniny i spowite tajemniczą mgłą lasy. 

 

 

14. Królowie Dary / Ken Liu ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- Warszawa : Sine Qua 

Non, 2016. 

(Pod sztandarem Dzikiego Kwiatu / Ken Liu ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Despotyzm , Orientalizm , Wojna domowa , Władza , Dara 

(kraina fikcyjna) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Definicja sprawiedliwości zmienia się w trakcie trwania rewolucji! Długo wyczekiwana seria Kena Liu nareszcie 

w Polsce! Oto misterna, wielowątkowa i wielopoziomowa opowieść przepełniona duchem Orientu, którą pokochał 

cały fantastyczny świat. Porywająca historia o walce z tyranią, mechanizmach politycznych, braterstwie                        

i rywalizacji zdolnej obrócić wniwecz wszystko, co cenne. Cwany i czarujący hulaka Kuni Garu oraz stanowczy               
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i nieustraszony Mata Zyndu zdają się zupełnymi przeciwieństwami. Mimo to, gdy niezależnie od siebie występują 

przeciwko cesarzowi, szybko zawiązuje się między nimi przyjaźń. Łączy ich upór w dążeniu do celu i walka ze 

wspólnym wrogiem. Po obaleniu władzy ich drogi rozchodzą się w dramatycznych okolicznościach. Dzielą ich 

wizje co do kierunku, w którym powinien zmierzać świat, oraz… pojęcie sprawiedliwości. 

 

 

15. Lew / Marcin Ciszewski.- Warszawa ; Ustroń : WarBook, 2017. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 3) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , Bitwa Warszawska , 

Patriotyzm , Ukraina , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Krüger, dostawszy się w ręce Czeka, unika śmierci za cenę wyrzeczenia się ideałów. Musi współpracować, by 

przeżyć. Nie porzuca jednak myśli o uwolnieniu siostry z rąk śmiertelnego wroga - Iwana Piotrowicza Kolcowa, 

który wciąż wyprzedza go o krok... W sierpniu 1920 roku, w kluczowej fazie Bitwy Warszawskiej, jeden z nich 

stara się przeniknąć tajemnice polskiego Sztabu Generalnego. Drugi - udowodnić, że jest odważnym, ideowym 

żołnierzem. Obaj, by odzyskać szacunek do samych siebie, muszą uporać się z własną przeszłością. 

 

 

16. Nie dam ci siebie w żadnej postaci / Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki.- Kraków : 

Wydawnictwo Lokator, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

1. W cieniu choroby; 2. Główne wydanie wiadomości; 3. Uściślenie; 4. Wilki; 5. Piosenka bez upiększeń; 6. 

Piosenka wierszoroba; 7. Przybysz; 8. Skutki uboczne; 9. Piosenka o preciu; 10. Wyprawa; 11. Piosenka                         

o chorobie dwubiegunowej; 12. Gdybanologia; 13. Pałac; 14. Piosenka o ojczyźnie... [i in.]. 

 

 

17. Nowe życie / Karen Kigsbury [!] ; [tłumaczenie Agnieszka Szponar].- Częstochowa 

: Edycja Świętego Pawła, copyright 2016. 

(Anielski patrol / Karen Kingsbury ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baseballiści , Cuda , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

W podłej dzielnicy Los Angeles od pokoleń trwa rywalizacja gangów narkotykowych. Marcus Dillinger, 

bejsbolista mistrzowskiej drużyny Dodgersów, właśnie tam decyduje się otworzyć centrum dla młodzieży. Trudne 

zadanie, zwłaszcza dla kogoś, kto związał się z dziewczyną, która niekoniecznie podziela jego pasje i świat 



8 
 

wartości. A tuż obok jest Mary Catherine, której zostało pół roku życia na wszystko, w tym na wyjazd do Ugandy 

i na odkrycie miłości do Marcusa.  Czy oboje zdążą odkryć uczucie? Czy Mary pozwoli się pokochać? Czy siła 

dobrych zmian zdoła odmienić zło ich świata i trudne historie ludzi, którzy stanęli na drodze ich życia?  Na ziemię 

zostaje posłany Anielski Patrol, by ratować bohaterów. Dziś mają dokonać wyborów, które zaważą na ich 

przyszłości. A przed nimi otwierają się bramy nowego, nieznanego, intrygującego życia. 

 

 

18. Oszukana / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożyła Anna Makowiecka-

Siudut.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Ojcowie i córki , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

Kate Linville, policjantka pracująca w Scotland Yardzie, czuje, że odebrano jej szczęśliwe życie. Ojciec był 

jedyną osobą, którą ta nieśmiała i samotna kobieta tak naprawdę kochała, więc kiedy zostaje w brutalny sposób 

zamordowany w swoim domu, Kate traci ostatnie oparcie. Policjantka nie ufa uzależnionemu od alkoholu 

miejscowemu śledczemu, dlatego postanawia sama rozwiązać zagadkę tajemniczej zbrodni. Z czasem coraz 

bardziej przekonuje się, że przeszłość ojca była ułudą, a on zupełnie innym człowiekiem niż ten, za którego 

uważała go przez całe życie… W tym samym czasie pewna londyńska rodzina wyrusza na upragnione wakacje. 

Jonas Crane, znany scenarzysta, wraz z żoną i synem wyjeżdża na torfowiska, by wśród ciszy i spokoju pokonać 

grożące mu wypalenie zawodowe. Żadne z nich nie przypuszcza, że za sprawą historii zamordowanego ojca Kate 

znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zbiegły zbrodniarz szuka bowiem dobrego schronienia… 

 

 

19. Podbój / Elle Kennedy ; przełożyła Anna Mackiewicz.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hokeiści , Studenci , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

On wie, co to podbój, zarówno na, jak i poza lodowiskiem. On wie, jak celnie strzelać,…. Allie Hayes przechodzi 

kryzys. Zakończenie studiów zbliża się wielkimi krokami, a ona wciąż stoi przed dylematem, którą ścieżkę kariery 

wybrać. Na domiar złego leczy złamane serce po rozstaniu z wieloletnim chłopakiem. Dziki seks bez zobowiązań, 

by zapomnieć, nie jest lekarstwem na jej problemy, ale nie sposób oprzeć się Deanowi, przystojniakowi z drużyny 

hokejowej. Tylko ten jeden raz, bo mimo że przyszłość rysuje się niewyraźnie, to jasne jak słońce, że nie ma                  

w niej miejsca dla króla jednorazowych numerków. Lans i pewność siebie nie wystarczy, by ją do siebie 

przekonać… Dean Di Laurentis zawsze dostaje to, czego chce. Dziewczyny, dobre oceny, dziewczyny, uznanie, 

dziewczyny… To kobieciarz, zgadza się, i póki co nie spotkał kobiety odpornej na jego wdzięki. Aż poznał Allie... 

Przebojowa blondynka zawojowała jego świat przez jedną noc - i teraz chce, żeby zostali przyjaciółmi? O nie. To 

on mówi, kiedy jest koniec. Dean nie ustąpi w pogoni za swoim celem, ale gdy na drodze pojawiają się 

nieoczekiwane przeszkody, zaczyna się zastanawiać, czy nie nadszedł czas, by przestać zaliczać… a oddać strzał 

prosto w serce. 
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20. Przemytnicy / Konrad Janczura.- Kraków : Korporacja Ha!art, 2017. 

(Seria Prozatorska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemytnictwo , Przestępczość zorganizowana , Lubaczów (woj. 

podkarpackie ; okolice) , Podkarpacie Północne (kraina) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Regionalia:  Lubaczów (okolice) - w powieści 

Nowości:  2017-06 

 

 

Dwóch chłopaków z małej wsi koło Lubaczowa stawia pierwsze kroki w zawodzie przemytnika. W bagażniku 

granatowego passata wożą przez ukraińską granicę papierosy Prima, wódkę Chlibnyj Dar, cukierki, chałwę                     

i ketchup. Sensej, lokalny rekin biznesu, próbuje wciągnąć swoich podopiecznych na wyższy poziom. W grę 

wchodzi tajemnicza przesyłka do Eda z Przemyśla... "Przemytnicy" to nie tylko thriller o prowincjonalnej mafii, 

ale i obraz podkarpackiej prowincji - anarchicznej i niechętnej obcym. 

 

 

21. Przepowiednia dla Romanowów / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył 

Cezary Murawski.- Wydanie 5.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja (wielka księżna Rosji, córka Mikołaja II, cesarza 

Rosji ; 1901-1918?) , Rasputin, Grigorij (1872-1916) , Romanowowie (dynastia) , 

Monarchia , Polityka , Rosja , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Jekaterynburg, 16 lipca 1918. Minęło dziesięć miesięcy od przejęcia władzy przez rewolucjonistów. Biała Armia 

zbliża się do miasta, gdzie car i jego rodzina więzieni są przez bolszewików. Nadworny jasnowidz Rasputin 

przepowiada rychłą śmierć rodziny Romanowów, lecz dostrzega szansę na ocalenie jednego z jej członków. 

Moskwa, czasy współczesne. Rosja przeżywa ekonomiczny upadek. Obserwujący to mieszkańcy kraju wierzą, że 

przywrócenie monarchii może być remedium na wszystkie obecne problemy. Nowy car ma zostać wybrany 

spośród dalekich krewnych Mikołaja II, przedtem jednak Miles Lord, amerykański prawnik i znawca rosyjskiej 

historii, ma prześwietlić jego przeszłość. Pewni wpływowi biznesmeni ze Wschodu chcą się bowiem upewnić, czy 

ich kandydata na pewno da się w łatwy sposób kontrolować… Kiedy Miles Lord zdaje sobie sprawę, że jego życie 

i przyszłość Rosji zależą od tego, czy uda mu się rozszyfrować zagadkę przepowiedni Rasputina, zaczyna 

poszukiwać informacji o tym, co stało się z rodziną ostatniego cara Rosji i jej znachorem. Czyżby ktoś z nich 

przeżył masakrę z 1918 roku, a ta krwawa noc nie była ostatnim rozdziałem w historii dynastii Romanowów? 

 

 

22. Serce / Radka Franczak.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja zarobkowa , Opiekunki osób starszych , Jezioro 

Genewskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

Zmiana, o której myślisz, przychodzi niespodziewanie. Wcale nie tak, jak chciałaś. Ale zawsze prowadzi cię do 
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miejsca, w którym chcesz być najbardziej.  Młoda dziewczyna z Polski jedzie z chłopakiem do Szwajcarii - chce 

poznać świat, zarobić pieniądze, wyrwać się z nijakości. Wika trafia do podupadłej rezydencji nad Jeziorem 

Genewskim, gdzie mieszkają tylko dwie kobiety - matka i córka. Ma pomóc w pracach domowych i zaopiekować 

się starzejącą się Shirley. Trzy kobiety spotykają się w momencie, kiedy ich życie zmieniają wydarzenia, na które 

nie mogły być gotowe. Podróż młodej Wiki okazuje się być podróżą w głąb siebie, wprost do swojego serca i jego 

największych pragnień. 

 

 

23. Shantaram / Gregory David Roberts ; przełożyła Maciejka Mazan.- Warszawa : 

Marginesy, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narkotyki , Przestępczość , Samopoznanie , Indie , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

"Shantaram" znaczy "boży pokój". To imię nadali bohaterowi jego hinduscy przyjaciele, zamykając w nim całą 

historię opowiedzianą w tej książce - historię odnalezienia prawdy o sobie w Indiach. Ale droga do "bożego 

pokoju" wiodła przez tak dramatyczne wydarzenia, że chwilami aż trudno w nie uwierzyć. Szemrane interesy, 

handel narkotykami, fałszerstwa, przemyt, gangsterskie porachunki, a zarazem romantyczna miłość, głębokie 

przyjaźnie, poszukiwanie mentora, poznawanie filozofii Wschodu. To właśnie "Shantaram". 

 

 

24. Słoneczna przystań / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Czary codzienności / Agnieszka Krawczyk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Sens życia , Więź rodzinna , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Czasami wszystko musi się zagmatwać, by los mógł wreszcie wskazać właściwe rozwiązanie. Życie sióstr 

Niemirskich bardzo się skomplikowało - w miasteczku pojawił się ktoś, kto może zniszczyć mozolnie budowane 

szczęście. W dodatku rodzinnemu domowi zagraża niebezpieczeństwo - wielka turystyczna inwestycja, która ma 

powstać w pobliżu. Agatę, Danielę i Tosię czekają przełomowe decyzje. Czy postąpią właściwie? Czy czary 

codzienności zadziałają? Kto ostatecznie okaże się przyjacielem, a kto wrogiem? Agata i Daniela muszą uporać 

się też z własnymi uczuciami, zadać sobie kilka pytań i znaleźć na nie odpowiedzi. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, 

nie dba, żartuje… Pod wielką lipą w ogrodzie spełni się niejedno marzenie, wystarczy tylko zaczekać na 

odpowiedni moment i poprosić. 
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25. Strzała Posejdona / Clive Cussler, Dirk Cussler ; przekład Maciej Pintara, Dariusz 

Ćwiklak.- Warszawa : Amber, 2013. 

(Przygody Dirka Pitta / Clive Cussler ; 22) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dirk Pitt (postać fikcyjna) , Okręty podwodne , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Rok 1943. Ocean Indyjski. Włoski okręt podwodny zostaje zaatakowany przez angielski samolot i znika                       

w głębinach wraz ze swoim tajnym ładunkiem… Rok 2014. Już wkrótce w arsenale Stanów Zjednoczonych 

znajdzie się supernowoczesna łódź podwodna. Takiej broni nie posiada żadne inne państwo na świecie. Ale 

element kluczowy dla prototypu znika. A człowiek, który go skonstruował, nie żyje… Nagle zaczynają przepadać 

bez wieści statki. Ostatnim portem, do jakiego zawinął każdy z nich, była Panama… Dirk Pitt wraz z córką                    

i synem muszą wyjaśnić zagadkę. Od Waszyngtonu po Meksyk, od Idaho po Madagaskar idą tropem tajemnicy, 

która może przynieść światu zagładę. 

 

 

26. Sylwandira. T. 1 / Aleksander Dumas, (współpraca: August Maquet).- Warszawa 

: Hachette Polska, copyright 2015. 

(Kolekcja Hachette ; 65) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szlachta , Francja , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-06 

 

 

W powieści Dumas przedstawił motyw niesprawiedliwego uwięzienia niewinnego i sympatycznego bohatera, jego 

"cudownego" uwolnienia i późniejszej zemsty na prześladowcach. W ten sposób w perypetiach głównego bohatera 

kawalera Rogera Tankreda d'Anguilhem, odnajdujemy podobieństwo do losów hrabiego Monte Christo. Dumas 

zapoznaje nas także z życiem, obyczajami i wyobrażeniami zubożałej szlachty z centralnego rejonu Francji 

(Turenii), która w wyniku absolutystycznej i centralistycznej polityki wielkiego króla Ludwika XIV wiele straciła 

z bogactwa i znaczenia. 

 

 

27. Sylwandira. T. 2 / Aleksander Dumas, (współpraca: August Maquet).- 

Warszawa : Hachette Polska, copyright 2015. 

(Kolekcja Hachette ; 66) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szlachta , Francja , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Młody bohater Roger d'Anguilhem, poślubiwszy piękną córkę prawnika, postanawia wieść światowe i przyjemne 

życie w Paryżu. Wydawałoby się, że ma wszystkie ku temu atuty: szlachetne urodzenie, piękną małżonkę                         

i wiernych przyjaciół, Na przeszkodzie tym oczekiwaniom staje jednak jedna drobna, wydawałoby się, rzecz - 

ambicja żony. Sylwandira chce się dostać na królewski dwór, chce być w Wersalu.. Co z tych pragnień wynikło... 
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28. Ślady / Jakub Małecki.- Kraków : Sine Qua Non, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Bezsennosć , Celebryci , Katastrofy lotnicze , 

Modelki i modele , Patologia społeczna , Samotność , Sens życia , Wypadki drogowe , 

Zgwałcenie , Życie codzienne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Wielobarwny i zaskakujący kalejdoskop ludzkich życiorysów Koniec świata za każdym razem wygląda inaczej. 

Jest pędzącą kulą, błyskiem szkła, odgłosem pukania do drzwi. Czasami nadchodzi w huku. Czasami cicho krąży 

wokół stołu. Tadeusz ginie na wojnie, ale nie umiera cały. Pada na ziemię z rozerwaną głową, aby od tej pory 

trwać w życiach innych. Bożena, jego daleka krewna, zostaje światowej sławy modelką, nigdy jednak nie przestaje 

uciekać przed samą sobą. Ludwik, jej ojciec, co rano budzi się, nie wiedząc, kim jest, a jednak próbuje być kimś. 

Kolejne życiorysy przeplatają się coraz gęściej, tworząc niepokojącą mozaikę radości, tęsknot i lęków. Wojna, 

miłość, szaleństwo i wspomnienia. Samotnicy, kochankowie i ofiary. Ludzie z wielkimi marzeniami                               

i przeszłością, o której nieraz chcieliby zapomnieć. Ci, którzy żyją tylko w połowie, i ci, którzy chcą żyć wiele 

razy. A pośród nich coś, o czym żaden z nich nie ma pojęcia. Choć niektórzy przeczuwają. 

 

 

29. Tajemnica Kolumba / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Adam 

Olesiejuk.- Wydanie 2.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolumb, Krzysztof (1451-1506) , Odkrycie Ameryki , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna , Powieść podróżnicza , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Nagrodzony Pulitzerem dziennikarz śledczy Tom Sagan pisał niegdyś bezkompromisowe reportaże                              

z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Gdy jego kontrowersyjny raport z targanego wojną regionu został 

zdemaskowany jako oszustwo, zawodowa reputacja Toma legła w gruzach. Dziś żyje jak na wygnaniu, dręczony 

przez złe decyzje z dawnych lat i szokującą prawdę, której nie jest w stanie udowodnić - że przyczyną jego upadku 

był sabotaż dokonany przez nieznanych wrogów. Zanim jednak Sagan zdąży zakończyć swoje cierpienia jednym 

pociągnięciem za spust, do jego drzwi zapuka tajemniczy człowiek, którego nietypowej prośby dziennikarz nie 

będzie mógł zignorować. Zachariasz Simon ma wygląd uczonego, duszę łotra i wiarę fanatyka. Ma także w rękach 

córkę Toma Sagana. Simon za wszelka cenę pragnie posiąść klucz do rozwiązania liczącej sobie pięćset lat 

tajemnicy oraz skarb mogący wywołać polityczną eksplozję i zatrząść całym współczesnym światem.                           

A wskazówek może mu dostarczyć jedynie Tom Sagan…  

 

 

30. The Moscow vector / Robert Ludlum's ; written by Patrick Larkin.- London : Orion, 

2006. 

(Orion Paperback) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Literatura obcojęzyczna:  Angielski - Powieść angielska 

Nowości:  2017-06 
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31. Tygrys / Marcin Ciszewski.- Warszawa ; Ustroń : WarBook, 2016. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 2) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , VČK , Patriotyzm , 

Ukraina , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Rok 1919 na Ukrainie był dziwnym rokiem. Zmieniały się rządy, Ukraińców wypierali bolszewicy, tych - Biali 

Denikina, potem Biali uciekali, a do władzy ponownie dochodzili Czerwoni… Krüger, uwikłany w sprawy 

rodzinne, stara się uciec od polityki. Zostaje jednak zmuszony do opowiedzenia się po jednej ze stron. W efekcie 

staje naprzeciw najbardziej złowrogiej i bezwzględnej organizacji policyjnej na świecie - wszechwładnej Czeka… 

Stworzono go, by zadziwiał Świat, lecz on ten Świat postanowił podbić. Wilhelm Krüger. Złodziej. Inteligentny, 

bezwzględny, drapieżny. Doskonale przystosowany do czasów, w których przyszło mu żyć. 

 

 

32. Weronika / Lucyna Olejniczak.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(Kobiety z ulicy Grodzkiej / Lucyna Olejniczak ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Kobieta , Tajemnica , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Finał historii o rodzinnej klątwie, aptece „Pod Złotym Moździerzem” i kobietach, które  w trudnych czasach 

potrafiły odczarować los.  Jest rok 1938. Nad Europą zawisły czarne chmury. Matylda nadal próbuje odnaleźć 

zaginioną przyjaciółkę. Wszystkie tropy prowadzą do ogarniętego nazistowskim szaleństwem Berlina. W tym 

samym czasie młoda kobieta odkrywa, kto naprawdę jest miłością jej życia. Ukoronowaniem tego uczucia staje się 

córeczka Weronika. Niestety, rodzinna klątwa znów daje o sobie znać. Kilka miesięcy po narodzinach dziecka 

wybucha wojna, Matylda musi się rozstać się ze świeżo poślubionym mężem i całą swoją miłość i energię 

poświęcić córeczce.  Jak się wkrótce okaże, mała Weronika nie będzie jedynym dzieckiem, które znajdzie miłość    

i opiekę w domu przy Grodzkiej. Czy bohaterkom powieści uda się ostatecznie przezwyciężyć rodzinną klątwę? 

Odpowiedzi trzeba szukać w powojennym Paryżu. 

 

 

33. Wyzwolona / Róża Lewanowicz.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centralne Biuro Śledcze , Funkcjonariusze publiczni , 

Małżeństwo , Zemsta , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Łukasz był przekonany, że wszystkie problemy jego i jego żony się skończyły. Stawił już czoła porwaniu Justyny, 
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całej jej tajemniczej przeszłości, a nawet odnalazł ją w środku wojennej zawieruchy w Afganistanie. Zawarł nowe 

przyjaźnie i uratował swoje małżeństwo. Ale czy na pewno? Okazuje się, że jego ukochana ma jeszcze jednego 

wroga, najgroźniejszego ze wszystkich, który dla zemsty gotów jest posunąć się do najgorszego. Jego gniew ma 

dosięgnąć już nie tylko Justynę, ale także jej najbliższych. Justyna i Łukasz będą musieli zmierzyć się z całkiem 

nowymi wyzwaniami, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Z pomocą przyjaciół zrobią wszystko, aby 

spełniło się ich największe marzenie, a ich mające się dopiero urodzić dziecko było bezpieczne. 

 

 

34. Zapisane w wodzie / Paula Hawkins ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- 

Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Utonięcie , Rzeki , Beckford (Wielka Brytania) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Kilka dni przed śmiercią Nel Abbott dzwoni do swojej siostry. Jules nie odbiera, ignorując jej prośbę o pomoc. 

Nel umiera. Mieszkańcy miasteczka mówią, że „skoczyła”. A Jules musi wrócić do miejsca, z którego kiedyś 

uciekła - miała nadzieję, że na dobre - aby zaopiekować się swoją piętnastoletnią siostrzenicą.  Julia się boi. Tak 

bardzo się boi. Dawno pogrzebanych wspomnień, starego młyna, świadomości, że Nel nigdy by tego nie zrobiła.  

Ale najbardziej boi się wody i zakola rzeki, które miejscowi nazywają Topieliskiem. W tym samym dynamicznym 

stylu i z tym samym dogłębnym zrozumieniem kierujących człowiekiem instynktów, które pochłonęło miliony 

czytelników jej debiutanckiej powieści, Paula Hawkins przedstawia nowy, porywający thriller, w którego tle czają 

się historie z przeszłości oraz siła, z jaką potrafią one zniszczyć nam życie. 

 
 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
 

1. Analiza zachowania od A do Z / Przemysław Bąbel, Monika Suchowierska, Paweł 

Ostaszewski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia , Terminologia , Zachowanie , Słownik angielsko-

polski , Słownik terminologiczny 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2017-06 
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1. Czym jest i do czego służy analiza zachowania-wprowadzenie; 2. Czy to prawda, że... Mity i rzeczywistość 

analizy zachowania; 3. Jak porozumieć się z analitykiem zachowania-słownik podstawowych pojęć; 4. Analiza 

zachowania w polsce-ośrodki akademickie i terapeutyczne, stowarzyszenia, konferencje i publikacje; 5. Słownik 

angielsko-polski. 

 

 

2. Azyl : historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami / Diane Ackerman ; z 

angielskiego przełożyła Olga Zienkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żabińska, Antonina (1908-1971) , Żabiński, Jan (1897-1974) , 

Miejski Ogród Zoologiczny (Warszawa) , Azyl (film) , II wojna światowa (1939-

1945) , Ogrody zoologiczne , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2017-06 

 

W zbombardowanym i zrytym pociskami warszawskim ogrodzie zoologicznym Jan i Antonina Żabińscy podczas 

niemieckiej okupacji zdołali ocalić przez śmiercią kilkadziesiąt osób, udzielając im schronienia w domu, 

piwnicach i pustych klatkach po zwierzętach. Skoro zaś gościom nadawano jeszcze zwierzęce przezwiska,                            

a zwierzęta nosiły ludzkie imiona, willa Żabińskich w pełni zasługiwała na miano "domu pod zwariowaną 

gwiazdą". 

 

 

3. Barcelona : 2 w 1 przewodnik i mapa / redakcja Anna Młynowska ; redakcja 

kartograficzna Aneta Rupniewska ; tekst Larysa Rogala ; ExpressMap Polska.- Warszawa : 

ExpressMap, copyright 2017. 

(Comfort! Map & Guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barcelona (Hiszpania) , Plan miasta , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-K/645 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Plan miasta w skali 1:20 000 ; 2. Zwiedzanie : Muzeum Sztuki Współczesnej MACBA, Plaça Catalunya, La 

Rambla, La Boqueria, Teatr Liceu, Pałac Güella, El Call, Plaça de Sant Jaume, Katedra św. Krzyża i św. Eulalii, 

Plaça dei Rei, Muzeum Historii Barcelony, Bazylika św. Marii Morskiej, Passeig del Boru, Muzeum Picassa, 

Muzeum czekolady, Pałac Muzyki Katalonskiej, Łuk Triumfalny, Park Ciutadella, Estació de França, WiLa 

Baroska Olimpijska, La Barceloneta, Pomnik Kolumba, Port Vell, Kolejki linowe, Ogrody Montjuĭc, Fundacja 

Joana Miró, Pierścień Olimpijski, Narodowe Muzeum Sztuki Katalonii, Wioska Hiszpańska, Plaça d'Espanya, 

Park Joanna Mró, Klasztor Pedralbes, Casa Vicens, Casa Millà, Casa Batlló, Sagrada Familia, Szpital św. Krzyża   

i św. Pawła, Park Güella, CosmoCaixa, Tibidabo ; 3. Informacje praktyczne : Lotnisko, zakupy, komunikacja 

miejska, kuchnia, rower, informacja turystyczna, pieniądze, karty zniżkowe, pogoda i klimat, telefon, ważne 

telefony ; 4. Kalendarium. 
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4. Berlin / Jürgen Scheunemann ; [tłumacznie: Wojciech Usakiewicz, Katarzyna 

Skawran].- Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, copyright 2016. 

(Top 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berlin (Niemcy) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(430) 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

1. 10 naj... w Berlinie; 2. Zwiedzanie miasta; 3. Wskazówki dla turystów. 

 

 

5. Berlin : 2 w 1 przewodnik i mapa / redakcja Urszula Augustyniak ; redakcja kartograficzna 

Adrian Bajer ; tekst Joanna Maria Czupryna ; ExpressMap Polska.- Warszawa : ExpressMap 

Polska, 2016. 

(Comfort! Map & Guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berlin (Niemcy) , Plan miasta , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-K/644 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Plan miasta w skali 1:20 000 ; 2. Zwiedzanie ; 3. Informacje praktyczne: lotnisko, komunikacja miejska, 

autobusy, metro (U-Bahn), MetroNetz, Tramwaje (TRAM), Kolejka miejska (S-Bahn), komunikacja nocna 

(Nachtnetz), promy, rowery, kuchnia, zakupy, samochód, taksówki, informacja turystyczna, pieniądze, karty 

zniżkowe, pogoda i klimat, telefon, ważne telefony ;  4. Kalendarium 

 

 

6. Człowiek z małą bombą : o terroryzmie i terrorystach / Kacper Rękawek.- Wołowiec 

: Wydawnictwo Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwo Islamskie (ISIS) , Organizacje terrorystyczne , 

Terroryzm , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

WSTĘP: Mała i duża bomba, 1. Tu i teraz: nowy terroryzm?; 2. Tu i teraz: radykałowie czy kryminaliści?; 3. Tu              

i teraz: co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?; 4. Codzienna codzienność; 5. Innowacyjność. James Bond to błąd?; 6. 

James Bond to jednak błąd; 7. O falach, pieniądzach i miękkości; 8. Usunięcie przywódcy; 9. Negocjacje, 

zniszczenie i sukces; 10. Gangsterzy...; 11. ... i filantropi; 12. Przemysł; 13. Cyrk?; 14. Bez końca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

7. Czysta radość / Danielle Steel ; przekład Irena Kołodziej.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Steel, Danielle (1948- ) , Ludzie a zwierzęta , Psy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Steel D. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Najpopularniejsza autorka świata opowiada o psach, któe wzbogacały i wzbogacają jej życie. O wszystkich 

swoich czworonożnych przyjaciołach. Od dzieciństwa przez pierwsze trudne lata pisarskiej kariery, po 

międzynarodową sławę. Psach (w porywach jedenastu), które wychowywały się razem z jej dziewięciorgiem 

dzieci. I tak jak dzieci wnosiły do domu bałagan i czystą radość. 

 

 

8. Duchowe życie zwierząt / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

1. Miłość macierzyńska do ostatniego tchu; 2. Instynkt-uczucia drugiego sortu?; 3. O miłości do ludzi; 4. Tlący się 

płomyk; 5. Głupia świnia; 6. Wdzięczność; 7. Stek kłamstw; 8. Łapaj złodzieja; 9. Śmiało; 10. Czarno-białe; 11. 

Ciepłe pszczoły, zimne jelenie; 12. Inteligencja roju; 13. Ukryte zamiary; 14. Tabliczka mnożenia; 15. Czysta 

frajda; 16. Pożądanie; 17. Mocniejsza niż śmierć; 18. Imiona... [i in.]. 

 

 

9. Dzieje Indii : wielka, nieznana, fascynująca cywilizacja / autorzy Adam 

Burakowski, Marcin Ciemniewski, Renata Czekalska, Cezary Galewicz, Zbigniew 

Igielski i 17 pozostałych ; [redaktor wydania Leszek Będkowski].- Warszawa : 

Polityka, 2017. 

(Pomocnik Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indie , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , 

Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(5) 

   Nowości:  2017-06 

 

1. Dwa korzenie ; 2. W nurcie Gangesu ; 3. Złoty wiek ; 4. Hinduizm : religia-matka ; 5. Wielka Bogini ; 6. 

Dziesięć wcieleń boga Wisznu ; 7. Dżinizm : wcieleń boga Wisznu ; 8. Buddyzm : spokój w obliczu cierpienia ; 9. 

Historia życia księcia Siddharthy ; 10. Sikhizm : żołnierze jedynego Boga ; 11. Gąszcz kast ; 12. Babasahab 

Ambedkar ; 13. Tabory ze Wschodu ; W drewnie, skale i kamieniu ; 14. Taniec bharatanatjam ; 15. Kamasutra ; 

16. Szpiedzy i słonie ; 17. Sułtan Delhijski ; 18. Sułtanaty dekańskie ; 19. Ostatni bastion hinduizmu ; 20. Epoka 

Wielkich Mogołów ; 21. Tadź Mahal [i inne]. 
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10. Dziennik : 2000-2002 / Krystyna Janda.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

([Dzienniki] / Krystyna Janda ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janda, Krystyna (1952- ) , Aktorzy polscy , Film polski , Teatr 

polski , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Janda K. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Pierwszy tom otwierający pełne wydanie dzienników Krystyny Jandy.  Na swojej stronie internetowej Krystyna 

Janda od ponad piętnastu lat nieprzerwanie prowadzi dziennik i wpuszcza czytelników do swojego świata. Od 

teatralnych kuluarów, kolejnych premier, rodzinnych rozmów w Milanówku, przez czytane właśnie książki, aż po 

ukochane Włochy. W tym głodzie życia wszystko chce nazwać, uporządkować, zapisać. Na tyle, na ile tylko może 

w natłoku obowiązków. Z właściwą sobie precyzją myśli, trafnością spostrzeżeń i ciepłem. Część zapisków 

czytelnicy poznali w dwutomowym wydaniu „www.małpa.pl” oraz „www.małpa2.pl”. Teraz – poszerzone – 

otwierają czterotomowe, pełne wydanie dzienników Krystyny Jandy. Kolejne tomy już w przygotowaniu!  Od 

kilku dni ten dziennik mnie uwiera, piszę jak do przyjaciół, znajomych. Czy słusznie? Czy nie powinnam więcej 

wyjaśniać, opisywać rzeczy precyzyjniej, żeby zostać zrozumiana? A może odwrotnie? Może powinnam pisać 

jeszcze bardziej nonszalancko, bezpośrednio, skrótami? Gdzie wyznaczyć granice zwierzeń, podawanych faktów, 

intymność zapisów? Niewątpliwie trochę się w tym pogubiłam albo, jak wolicie, nie wydaje mi się to tak 

oczywiste jak dotąd. Co więcej, zaczynają mnie czasem te zapiski krępować, a następnym razem myślę o Was tak 

serdecznie, z taką wdzięcznością, że mam ochotę być dużo bardziej otwarta. 

 

 

11. Dziki ojciec : jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu / Szymon Grzelak.- 

Dodruk.- Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicyzm , Rozwój psychofizyczny dziecka , Ojcostwo , 

Wychowanie w rodzinie 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

1. Strategia pozytywnych inicjacji w wychowaniu; 2. Pozytywne inicjacje małego dziecka; 3. Od Pierwszej 

Komunii do finiszu dzieciństwa; 4. Poczęcie, narodziny i postrzyżyny-rola ojca w kluczowych momentach 

rozwoju dziecka; 5. Rytuały cykliczne w strategii pozytywnych inicjacji; 6. Inicjacje tematyczne w strategii 

pozytywnych inicjacji-przeżywanie bólu; 7. Wtajemniczenie w sprawy seksualności; 8. Prowadzenie ku spotkaniu 

z Bogiem; 9. Rozwój małego dziecka a wychowanie; 10. Metody wychowawcze hamujące i wspomagające rozwój 

dziecka; 11. To, co się nie zmieściło w poprzednich rozdziałach. 

 

12. Godzina wychowawcza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksandra Szyłło.- Wołowiec 

: Wydawnictwo Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Reforma oświaty , Rodzice , Szkolnictwo , 

Uczniowie , Wychowanie , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2017-06 
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1. Krystyna Starczewska/Kiedy trzeba, rzucam suszką; 2. Jacek "Jac" Jakubowski/SOS: Zabrania się zabraniać; 3. 

Łukasz Ługowski/Kąt dla dziewic, czyli hipisów, nazioli, a także Piżamy; 4. Jacek Strzemieczny/Noble to 

zespoły; 5. Romuald Sadowski/Papcio nawija smutki na uszy; 6. Maria Mach/Średnia jest dla średnich; 7. Elżbieta 

Piotrowska-Gromniak/Rodzicom wstęp wzbroniony. 

 

 

13. Jerzy Dziewulski o polskiej policji / w rozmowie z Krzysztofem Pyzią.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewulski, Jerzy (1943- ) , Milicja Obywatelska (MO) , 

Policja , Policjanci , Przestępczość , Polska , Wywiad dziennikarski , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Nieważne, ile w życiu zadajesz ciosów. Ważne, ile potrafisz znieść; 2. Kim jest Jerzy Dziewulski?; 3. Pierwszy 

strzał w serce. Siekier kontra pistolet; 4. Dlaczego nie zapomnę tego skurwysyna?; 5. Od śmierci dzieli cię tylko 

to, co umiesz; 6. Tylko dla zabawy; 7. Jak policja traci nasze pieniądze, czyli konfetti, kanarek i PZPR; 8. Jurek, 

spierdoliłeś sprawę; 9. Jak się robi włamy; 10. Prostytutki na usługach milicji; 11. Gnój Kapusta; 12. 

Amerykańscy szpiedzy w Polsce; 13. Sekcje zwłok. Tego się nie zapomina; 14. Pierwsza łapówka; 15. Ile jest wart 

honor bandyty?; 16. Kasiarz wszech czasów: Adolf Rupp... [i in.]. 

 

 

14. Kopenhaga i Malmö : 2 w 1 przewodnik i mapa / tekst Tomasz Duda ; redakcja Anna 

Król ; redakcja kartograficzna Agnieszka Adamiak ; ExpressMap Polska.- Warszawa : 

ExpressMap Polska, copyright 2017. 

(Comfort! Map & Guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kopenhaga (Dania) , Malmö (Szwecja) , Plan miasta , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-K/646 

Nowości:  2017-06 

 

1. Plan Kopenhagi w skali 1:9 000, plan Malmö w skali 1:15 000 ; 2. Zwiedzanie  Kopenhaga : Nowy port, 

Stroget, Zamek Christiansborg, Muzeum Bertela Thorvaldsena, Dawna giełda, Biblioteka Królewska - Czarny 

Diament, Gliptoteka Ny Carlsberg, Ogrody Tivoli, Śladami wielkeigo bajarza, Plac Ratuszowy, Okrągła Wieża, 

Zamek Rosenborg, Ogrody Królewskie, Państwowe Muzeum Sztuki, Kościól Marmurowy, Pałac Amalienborg, 

Zmiana warty przy Amaleinborgu, Dunskie Muzeum Sztuki i Wzornictwa ; Pomnik Małej Syrenki, Fontanna 

Gefion, Christiania, Kościól Zbawiciela, Browar Carlsberga, Experimentarium, Błękitna Planeta, Najlepiej 

rowerem ; 3. Informacje praktyczne: Lotnisko, dworzec kolejowy, komunikacja mijska, promy i tramwaje wodne, 

kuchnia, samochód, rower, informacja turystyczna, miejska karta rabatowa, zakupy ; 4. Zwiedzanie  Malmö: 

Wielki Rynek, Mały Rynek, Kościól św. Piotr, Domek Ebby, Twierdza Malmöhus, Turning Torso, Ekodzielnica 

Augustenborg, Most nad Sundem ; 5. Informacje praktyczne: Lotnisko, dworzec kolejowy, komunikacja miejska, 

karty rabatowe, zakupy, rower, informacja turystyczna. 
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15. Korfu i Zakintos : 2 w 1 przewodnik i mapa / tekst Piotr Jabłoński ; redakcja Anna Król 

; redakcja kartograficzna Marcin Szymczak ; ExpressMap Polska.- Warszawa : ExpressMap 

Polska, copyright 2017. 

(Comfort! map & guide XL.) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kerkira (Grecja ; wyspa) , Zakinthos (Grecja ; wyspa) , Mapa 

turystyczna , Plan miasta , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-K/647 

Nowości:  2017-06 

 

1. Zwiedzanie Korfu (miasto): Stara Forteca, Splanada, Liston, Pałac św. św. Michała i Jerzego, Ratusz, Muzeum 

Banknotów, Kościół św. Spirydona, Katedra, Muzeum Bizantyjskie, Muzeum Solomosa, Nowa Forteca, Muzeum 

Archeologiczne, Kościół św. św. Jazona i Sozypatra, Willa Mon Repos ; 2. Korfu (wyspa) :  Klasztor Vlacherna, 

Pałac AchillejonBenitses, Lefkimmi, Kavos, Jezioro Korission, Zamek Gardiki, Agios Gordios, Sinarades, 

Pelekas, Plaża Myrtidiotissa, Vatos, Palaiokastritsa, Angelokastro, Agios Georgios, Przylądek Drastis, Sidari, 

Acharavi, Kassiopi, kalami, Góra Pantokrator, Palia Peritheia, Gouvia ; 3. Zakintos (miasto): Kościól św. 

Dionizosa, Kościół Matki Bożej Objawionej, Plateia Solomou, Muzeum Bizantyjskie, Biblioteka Miejska, Kościól 

św. Mikołaja z Brzegu, Plateia Agiou Markou, Muzeum Solomosa i Wybitnych Mieszkańców Zakintos ; 4. 

Zakintos (wyspa):  Zamek Bochali, Argasi, Półwysep Vasilikos, Kuchnia i wino, Żółwie kontra turyści, Laganas, 

Keri, Wyspa Korakonisi, Machairado, Agios leon, Kampi, Anafonitria, Plaża Wraku, Volimes, Przylądek Skinari, 

Błękitna Grota, Agios Nikolaos, Plaża Xigia, Alykes, Katastari ; 5. Informacje praktyczne: Jak dojechać: samolot, 

prom ; Poruszanie się po wyspach: samochód, autobus, taksówka, rower ; Noclegi ; Pieniądze ; Godziny otwarcia ; 

Pogoda ; Ważne telefony ; Nurkowanie ; Parki wodne. 

 

 

16. Kraków : zapomniane obrazy, wpływowe kobiety i królewskie tajemnice / 

Zbigniew Leśnicki ; fotografie Krakowa Krzysztof Strózik.- Kraków : Wydawnictwo 

WAM, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pogrzeb , Władcy , Kraków (woj. małopolskie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kraków 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

1. Falsyfikat obrazu Stanisława Wyspiańskiego. 2. Krakowskie teatry przy ulicy Skarbowej 2. 3. Dlaczego                  

w Krakowie nie było żadnej panoramy? 4. Kto sprzeniewierzył największy obraz Wojciecha Kossaka? 5. Kto 

podrzucił do Krakowa fragmenty kości Bolesława Chrobrego? 6. Groteskowe wydarzenia w Zakopanem w roku 

1988, czyli drugi pogrzeb Witkacego. 7. O książęcych i królewskich pochówkach w starym Krakowie. 8. Trzy 

pogrzeby Kazimierza Wielkiego. 9. Zemsta Jagiellończyka. 10. Zygmunt I Stary, czyli ostatni polski król, który 

dokonał żywota na wawelskim wzgórzu. 11. Jak najdalej od Krakowa. 12. Pierwszy "hurtowy" pogrzeb królewski. 

13. Także "hurtowy", ale tym razem ostatni już pogrzeb polskich królów w wawelskiej katedrze. 14. Gdzie 

pochowano naszych ostatnich monarchów? 15. Niesamowite peregrynacje doczesnych szczątków Stanisława 

Leszczyńskiego. 16. Czy w kryptach królewskich na Wawelu nie brakuje nam jakiegoś monarchy? 
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17. Kraków i okolice / [autorzy przewodnika Monika i Artur Kowalczykowie, Paweł 

Krokosz, Agnieszka Legutko, Maciej Miezian ; aktualizacja Anna Pałczyńska].- 

Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2016. 

(Bezdroża Przewodniki Ludzi Ciekawych) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie, pow. wadowicki, 

gm. Kalwaria Zebrzydowska) , Kraków (woj. małopolskie) , Lanckorona (woj. 

małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona) , Ojcowski Park Narodowy , Park 

Krajobrazowy Dolinki Krakowskie , Wadowice (woj. małopolskie) , Wieliczka (woj.    

małopolskie) , Wyżyna Krakowsko-Częstochowska , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Kraków (okręg) 

Nowości:  2017-06 

 

I. KRAKÓW: 1. Informacje praktyczne; 2. Na miejscu; 3. Historia; 4. Stare Miasto; 5. Kazimierz; 6. Podgórze; 7. 

Nowa Huta; 8. Zielony Kraków, II. WIELICZKA: 1. Zwiedzanie Wieliczki, III. JURA POŁUDNIOWA: 1. 

Ojcowski Park Narodowy; 2. Dolinki Podkrakowskie; 3. Pustynia Błędowska, IV. KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA: 1. Zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej, V. LANCKORONA: 1. Zwiedzanie Lanckorony, 

VI. WADOWICE: 1. Zwiedzanie Wadowic. 

 

 

18. Las nie uprzedza / Krzysztof Środa.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Środa, Krzysztof (1959- ) , Czeczenia (Rosja) , Maroko , Esej , 

Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(47+57) 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

 

Czeczenia - kraj przeorany okrutną wojną. Maroko - raj dla turystów z Europy. W książce Krzysztofa Środy te 

dwie odległe krainy stają się częścią jednej opowieści o naturze świata, o przenikaniu się brutalności                           

i delikatności, strachu i odurzenia. To proza pełna historii, które chciałoby się zapomnieć zaraz po przeczytaniu, 

oraz opowieści całkiem innych, jak choćby ta o Janie Potockim, autorze „Rękopisu znalezionego w Saragossie”                     

i podróżniku, który pragnął zrozumieć ludzką naturę, badając zwyczaje egzotycznych ludów i dzieje dawnych 

cywilizacji. 

 

 

19. Lizbona : 2 w 1 przewodnik i mapa / tekst Janusz Andrasz ; redaktor prowadzący 

Katarzyna Marcinkowska ; redakcja Urszula Augustyniak ; redakcja kartograficzna Aneta 

Rupniewska ; ExpressMap Polska.- Warszawa : ExpressMap Polska, copyright 2017. 

(Comfort! Map & Guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lizbona (Portugalia) , Plan miasta , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-K/648 

Nowości:  2017-06 

 

 

Plan Lizbony w skali 1:17 500 ; 2. Zwiedzanie: Narodowem Muezum Azulejo, Panteon Narodowy, Kościół św. 

Wincentego za Murami, Muzeum Fado, Źródla Króla, Punkt widokowy Bramy Słońca, Muzeum Sztuki 
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Dekoracyjnej, Zamek św. Jerzego, Katedra, Kościół św. Antoniego, Praca de Comércio, Rua Augusta, Largo do 

Chiado, Klasztor Karmelitów, Elevador se Santa Justa, Praça da Figueria, Kościól Dominikanów, Praca do Rossio, 

Kościół św. Rocha, Punkt widokowy św. piotra z Alĉantary, Rua das Portas de Santo Antão, Avenida da 

Liberdade, Bar Pavilhāo Chines, Ogród Botaniczny, Park Edwarda VII, Dom Muzeum Amálii Rodrigues, 

Bazylika Estrela, Muzeum Sztuki Dawnej, Muzeum Orientu, Ponte 25 de Abril, Narodowe Muzeum Powozów, 

Pomnik Odkrywców, Wieża Belém,  Muzeum Morskie, Klasztor Hieronimitów, Akwedukt, Muzeum Calouste 

Gulbenkiana, Arena walki byków, Park Narodów ; 3. Informacje praktyczne: lotnisko, komunikacja miejska, 

metro, kuchnia, autobusy tramwaje i elevadores, promy rzeczne, kolej, zakupy, samochód, pieniądze, informacja 

turystyczna, karty zniżkowe, pogoda i klimat, telefon, ważne telefony ; 4. Kalendarium najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych w roku. 

 

 

20. Manson : ku zbrodni / Jeff Guinn ; przełożył Krzysztof Kurek.- Warszawa : Agora, 

2015. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

(Prawdziwe Zbrodnie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manson, Charles (1934- ) , Procesy sądowe , Sekty i ruchy 

religijne , Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2017-06 

 

PROLOG. Charlie w klubie Whisky, 1. Nancy i Kathleen; 2. Moundsville i McMechen; 3. Kathleen i Charlie; 4.               

I znów McMechen; 5. Więzienie; 6. Berkeley i Haight; 7. Charlie i "lato miłości"; 8. Los Angeles; 9. Charlie                 

i Dennis; 10. Rancza; 11. Biblia i Beatlesi; 12. Zniweczone marzenia; 13. Tate; 14. LaBianca i Shea; 15. Dolina 

Śmierci; 16. Rozwiązanie zagadki zbrodni; 17. Charlie staje się sławny; 18. Rozprawa; 19. Niewłaściwy człowiek 

na właściwym miejscu we właściwym czasie. 

 

 

21. Męskie sprawy : życie, seks i cała reszta / Agata Jankowska, Michał Pozdał.- 

Warszawa : Świat Książki, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Męskość , Mężczyzna , Ojcostwo , Psychologia , 

Seksualność , Wychowanie seksualne , Życie seksualne , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

1. Kryzys męskości nie istnieje. 2. Wychowanie prawdziwego faceta. 3. Mój syn homoseksualista. 4. Matka jest 

tylko jedna. 5. Nasze dziecko się masturbuje. 6. Pornografia (nie) dla każdego. 7. Męskie sprawy łóżkowe. 8. 

Męskie szczytowanie. 9. Mężczyznę też można zgwałcić. 10. Zaburzenia seksualne. 11. Prostytucja po męsku. 12. 

Kult ciała. 13. Zazdrość i zdrada. 14. Zboczony mężczyzna. 15. Namiętność po latach. 16. Ojcostwo - czas 

decyzji. 17. Mężczyzna się starzeje. 
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22. Między Placem Bohaterów a Rechnitz : austriackie rozliczenia / Monika Muskała. 

Rechnitz (Anioł Zagłady) / Elfriede Jelinek ; tłumaczenie Monika Muskała.- Kraków : 

Korporacja Ha!art, 2016. 

(Linia Teatralna ; 19) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści austriaccy , Dramat austriacki , Nazizm , Literatura 

austriacka , Sztuka austriacka , Dramat (gatunek literacki) 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2017-06 

 

Eskurs i dyskurs (zamiast wstępu)/Janusz Margański, 1. Pamięć ustępuje; 2. Mówi Szymon Wiesenthal; 3. Hitler 

nienawidził Austrii/rozmowa z Gerhardem Rothem; 4. Wybebeszanie; 5. Naprawiacz świata czy 

komediant?/rozmowa z Hermannem Beilem o Thomasie Bernhardzie; 6. "Na pierwszym piętrze gra się na 

skrzypcach, w piwnicy odkręca się gaz"; 7. Mistyfikacje i błazenady; 8. Spadek; 9. W królestwie 

milczenia/rozmowa z Gerhardem Rothem; 10. Szaleństwo rozumu; 11. Marks i wagina/rozmowa z Peterem 

Turrinim; 12. Rechot pierwotniaków/rozmowa z Helmutem Schödelem o Wernerze Schwabie; 13. Oschwabieni; 

14. Wojna i terror... [i in.]. 

 

 

23. Moje spotkania z zamkami / Adam Wójcik-Łużycki.- Tarnobrzeg : Towarzystwo 

Przyjaciół Tarnobrzega, 2017. 

 

 

Sygnatura:  WG-728.8(438) 

Regionalia:  Baranów Sandomierski - a Majewski, Alfred (1907-1998) , Baranów 

Sandomierski - zamek , Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) - zamek , Majewski, 

Alfred (1907-1998) - a Baranów Sandomierski , Tarnobrzeg - Dzików - zamek , 

Wójcik-Łużycki, Adam (Wójcik, Adam) (1956- ) 

Nowości:  2017-06 

Hasła przedmiotowe:  Majewski, Alfred (1907-1998) , Wójcik-Łużycki, Adam 

(1956- ) , Zamek Królewski na Wawelu (Kraków) , Zamek Królewski (Warszawa ; 

instytucja kultury) , Zamek Krzyżtopór (Ujazd) , Zamek Tarnowskich (Dzików) , 

Zamek w Baranowie Sandomierskim , Zamek w Kurozwękach , Zamek w Pieskowej 

Skale , Zamek w Sandomierzu , Zamek w Wiśniczu , Zamki i pałace , Baranów 

Sandomierski (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Baranów Sandomierski) , 

Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Kraków (woj. małopolskie) , Kurozwęki (woj. 

świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów) , Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie, 

pow. bocheński, gm. Nowy Wiśnicz) , Polska , Sandomierz (woj. świętokrzyskie) , 

Sułoszowa (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Sułoszowa) , Ujazd (woj. 

świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Iwaniska) , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Opracowanie 

 

1. Zamek Królewski na Wawelu; 2. Zamek w Wiśniczu; 3. Zamek w Pieskowej Skale; 4. Zamek Królewski                

w Warszawie; 5. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe; 6. Zamek Królewski w Sandomierzu; 7. Zamek Kurozwękach; 8. 

Zamek w Baranowie Sandomierskim; 9. Zamek w Dzikowie; 10. Inne zamki i zamczyska. 
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24. Moje szczęśliwe wyspy / Magdalena Zawadzka.- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zawadzka, Magdalena (1944- ) , Aktorzy polscy , 

Podróżnictwo , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Zawadzka M. 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

1. Wyspy jak sen; 2. Podwórko; 3. Szczecin; 4. American dream; 5. Babcie i dziadkowie; 6. PRL; 7. Szkocja; 8. 

Majorka; 9. Torebka mamy; 10. "Kocham kino"; 11. Gran Canaria; 12. Życie jest snem; 13. Fuertreventura; 14. 

Lanzarote; 15. Sport; 16. Maestra Stani Zawadzka; 17. Mauritius... [i in.]. 

 

 

25. Niebo będzie później / Natalia Niemen w rozmowie z Szymonem Babuchowskim.- 

Bytom : Wydawnictwo Niecałe, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemen, Czesław (1939-2004) , Niemen, Natalia (1976- ) , 

Duchowość religijna , Muzyka polska , Muzyka rozrywkowa , Ojcowie i córki , 

Piosenkarze polscy , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Niemen N. 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Córka Niemena; 2. Zaplątana; 3. Złoty cielec; 4. Na opak; 5. Pod prąd; 6. Bogini domowego ogniska; 7. Jestem 

mamą; 8. Jestem dzieckiem; 9. Dziki jest ten świat; 10. Ostatnia Ewangelia. 

 

 

26. Niemiec : wszystkie ucieczki Zygfryda / Włodzimierz Nowak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapela, Siegfried Leonhard (1947- ) , Niemcy za granicą , 

Przekroczenie granicy nielegalne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Mistrzowsko napisana reporterska opowieść o człowieku, który przez całe życie próbował uciec z Polski Ludowej 

- miejsca urodzenia, do RFN- miejsca, które, jak wierzył, jest jego przeznaczeniem. Im bardziej uciekał, tym 

bardziej wikłał się w polską rzeczywistość. Opowieść o obliczu PRL, jakiego nie znamy i znać nie chcemy. 
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27. Pamelo, żegnaj : rozmowa z Izabellą Skrybant-Dziewiątkowską z Tercetu 

Egzotycznego / Robert Migdał.- Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skrybant-Dziewiątkowska, Izabella (1938- ) , Tercet 

Egzotyczny , Muzyka polska , Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze polscy , Zespoły 

muzyczne , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Skrybant-Dziewiątkowska I. 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Dom pełen miłości, muzyki i zapachu cukierków smażonych na patelni; 2. Pierwsze występy, pierwsze 

zauroczenia i pierwsze małżeństwo; 3. Małe początki wielkiej kariery; 4. Czarne chmury; 5. Esbecy, tajniacy                  

i fałszywa przyjaciółka; 6. Rozstania, powroty i miesiące w szpitalach; 7. Światowe życie: schodami w górę                   

i jeszcze szybciej w dół; 8. Izabella-królowa kolorowej prasy, czyli plotki i ploteczki; 9. Zbyszek. 

 

 

28. Rzeszów między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939 / Janusz 

Kujawa.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. 

(Magiczne Czasy Magicznych Miast) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów 

Regionalia:  Centralny Okręg Przemysłowy , Kolbuszowa - w filmie , Kolbuszowa - 

Żydzi - w filmie , Raniżów - w filmie , Raniżów - Żydzi - w filmie , Rzeszów - 

historia - 1918-1939 r , Rzeszów - w fotografii , Sokołów Małopolski - w filmie , 

Sokołów Małopolski - Żydzi - w filmie , Reg-94(438).081-Kujawa J 

Nowości:  2017-06 

 

1. Ku Niepodległej ; 2. Miasto ; 3. Wisłok ; 4. Herb ; 5. Władze miejskie ; 6. Życie polityczne ; 7. Mieszkańcy ; 8. 

Żydzi ; 9. Życie religijne ; 10. Cmentarze ; 11. Wojsko ; 12. Policja ; 13. Wymiar sprawiedliwości ; 14. Straż 

pożarna ; 15. Komunikacja ; 16. Gaz i elektryczność ; 17. Wodociągi i kanalizacja ; 18. Poczta, telegraf, telefon 

;19.  Banki i instytucje finansowe... [i in.]. 

 

 

29. Sowieci : opowieści niepoprawne politycznie. 2 / Piotr Zychowicz.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Przestępstwo wojenne , Polityka wewnętrzna , 

Polityka międzynarodowa , Prześladowania polityczne , ZSRR , Polska , Antologia , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Rozmowy o Sowietach; 2. Antysowieci; 3. Długie macki GPU; 4. Obca planeta; 5. Cel: Polacy. 

 

 

 



26 
 

30. Sport w Łańcucie : kluby - drużyny - działacze - wydarzenia 2006-2015 / 

Zbigniew Trześniowski.- Łańcut ; Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby sportowe , Sport , Łańcut (woj. podkarpackie) 

Sygnatura:  WG-796 

Regionalia:  Łańcut - kluby sportowe - 21 w , Łańcut - organizacje sportowe - 21 w , 

Łańcut - sport - 21 w , Łańcut - sport - organizacje - 21 w , Łańcut (okolice) - kluby 

sportowe - 21 w , Łańcut (okolice) - organizacje sportowe - 21 w , Łańcut (okolice) - 

sport - 21 w , Łańcut (okolice) - sport - organizacje - 21 w , Sonina - Klub Sportowy 

"Sawa" , Sonina - sport 

Nowości:  2017-06 

 

I. 60 lat minęło jak jeden dzień... - czyli o Jubileuszu LKS "Sawa"... (rok 2006) ; II. Koniec KS "Stal" Łańcut, 

kolejny krach piłkarzy oraz spadek siatkarek UMKS - jednym słowem czarny rok łańcuckiego sportu (rok 2007) ; 

III. Po niedawno otwartej krytej pływalni - teraz dla Łańcuta boisko "Orlik" (rok 2008) ; IV. Awans "Sawy" 

Sonina i upadek siatkarek MKS Łańcut (rok 2009) ; V. Powrót siatkówki żeńskiej i Mistrzowie Polski z Łańcuta 

(rok 2010) ; VI. Wysoki lot "Sokoła", czyli trzecie miejsce w I lidze (rok 2011) ; VII. Spadki i zawiedzione 

nadzieje, jednym słowem mizeria w kilku dyscyplinach sportowych. Za to duże sukcesy w sportach siłowych (rok 

2012) ; VIII. 1. Z sukcesów cieszą się inni (rok 2013), 2. Piłkarze wracają do gry ; IX. 1. Nie najlepszy stan 

łańcuckiego sportu, za to życiowy sukces piłkarzy "Sawa" Sonina i mimo kłopotów... drużynowy Mistrz Polski                

z Łańcuta (rok 2014), 2. Na mecze piłkarskie do Soniny ; X. Wielki sukces koszykarzy łańcuckiego "Sokoła"                 

i zawodników w sportach siłowych z Łańcuta (rok 2015) ; Łańcucka "Stal" ma już 70 lat ; Kluby i drużyny 

sportowe ; Przyczynek do historii łańcuckiego sportu. 

 

 

31. Tajemnice zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki.- 

Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tarnowscy (rodzina) , Zamek Tarnowskich (Dzików) , 

Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-728.8(438) 

Regionalia:  Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) - a Gołębiowski, Łukasz (1773-

1849) , Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) - a Hanusz, Feliks (1811-1876) , Dzików 

(Tarnobrzeg ; część miasta) - a Kopczyński, Onufry (1735-1817) , Dzików 

(Tarnobrzeg ; część miasta) - a Lesseur, Wincenty de (1745-1813) , Dzików (Tarnobrzeg ; część 

miasta) - a Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) , Dzików (Tarnobrzeg ; część 

miasta) - w poezji (s. 121-125) , Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) - zamek , Dzików 

(Tarnobrzeg ; część miasta) - zamek - w poezji (s. 121-125) , Gołębiowski, Łukasz (1773-1849) - 

a Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Gołębiowski, Łukasz (1773-1849) - a Tarnobrzeg - 

Dzików , Hanusz, Feliks (1811-1876) - a Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Hanusz, Feliks 

(1811-1876) - a Tarnobrzeg - Dzików , Kopczyński, Onufry (1735-1817) - a Dzików (Tarnobrzeg 

; część miasta) , Kopczyński, Onufry (1735-1817) - a Tarnobrzeg - Dzików , Lesseur, Wincenty 

de (1745-1813) - a Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Lesseur, Wincenty de (1745-1813) - a 

Tarnobrzeg - Dzików , Marczak, Michał (1886-1945) , Sobieszczański, Franciszek Maksymilian 

(1814-1878) - a Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Sobieszczański, Franciszek Maksymilian 

(1814-1878) - a Tarnobrzeg - Dzików , Tarnobrzeg - Dzików - w poezji (s. 121-125) , Tarnobrzeg 

- Dzików - a Gołębiowski, Łukasz (1773-1849) , Tarnobrzeg - Dzików - a Hanusz, Feliks (1811-

1876) , Tarnobrzeg - Dzików - a Kopczyński, Onufry (1735-1817) , Tarnobrzeg - Dzików - a 

Lesseur, Wincenty de (1745-1813) , Tarnobrzeg - Dzików - a Sobieszczański, Franciszek 

Maksymilian (1814-1878) , Tarnobrzeg - Dzików - zamek , Tarnobrzeg - Dzików - zamek - w 

poezji (s. 121-125) , Tarnowscy (rodzina) 

Nowości:  2017-06 



27 
 

Dlaczego zamek a nie pałac ; Pieczęć na bruku ; Panowie na Dzikowie ; Panie na Dzikowie ; Tajemniczy zakręt ; 

Krzywa ściana ; Zamkowe zegary ; Tajemne schody ; Tajemnicze schowki ; Klatka z Jagiellonki ; Zagadkowe 

portale ; Dziwne nisze ; Najstarsza i najmłodsza część zamku ; Belkowane stropy ; Zamkowe kominki i piece ; 

Dwie tablice ; Wierzeje, okiennice, kraty, latarnie, ławeczki i odboje ; Peryskop bibliofila ; Pożar podczas kąpieli ; 

Wielcy znani i nieznani ; Ach, co to był za ślub...! ; Hrabiowskie frykasy ; Do archiwum przez... gotowalnię? ; 

Meble i obrazy też mówić umieją ; O niedźwiedziu, który przeżył więcej po śmierci niż za życia ; Skandal sprzed 

wieku ; Straszne skutki nałogu Michała Marczaka ; Podbite oko bibliotekarza ; Zamkowe klątwy ; Najstarszy 

inwentarz zamkowy ; Zamkowe skarby czyli Kolekcja Dzikowska ; Archiwum rodowe ; Biblioteka ; Zbiory 

sztuki. 

 

 

32. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej 

analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel.- 

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Psychoterapia , Stosowana 

analiza zachowania , Terapia behawioralna , Zaburzenia zachowania , Monografia 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Autyzm i stosowana analiza zachowania; 2. Behawioryzm i prawa uczenia się; 3. Ocena behawioralna; 4. 

Rozwijanie nowych zachowań u osób z autyzmem; 5. Zachowania trudne i ocena funkcjonalna; 6. Zachowania 

werbalne; 7. Zasady etyczne w pracy analityka zachowania. 

 

 

33. Warto mimo wszystko : Anna Dymna : pierwszy wywiad rzeka / rozmawia 

Wojciech Szczawiński.- Wydanie 2. poszerzone.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dymna, Anna (1951- ) , Aktorzy polscy , Działalność 

charytatywna , Film polski , Teatr polski , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Dymna A. 

Nowości:  2017-06 

 

 

1. Dziki człowiek; 2. Życie zatoczyło krąg; 3. Ja się wstydzę; 4. Miłość jest wszystkim; 5. Przyspieszony kurs 

życia; 6. Przekroczyłam barierę; 7. Mądre pomaganie. 

 

 

34. Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia / redakcja 

Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, copyright 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Behawioryzm , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Wprowadzenie do psychologii behawioralnej, 1. Filozoficzne podłoże założeń radykalnego behawioryzmu B.F. 
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Skinnera; 2. Podstawy metodologii badań eksperymentalnej analizy zachowania; 3. Ocena funkcjonalna: metody 

przeprowadzania analiz i wykorzystanie ich wyników w praktyce; 4. Prawo dopasowania i podstawy ekonomii 

behawioralnej; 5. Wartość wzmocnień i jej zmiany: dyskontowanie i jego praktyczne odniesienia; 6. Osobowość  

w ujęciu psychologii behawioralnej; 7. Zachowania werbalne: koncepcja B.F. Skinnera i krytyka N. Chomsky'ego; 

8. Warunkowanie klasyczne jako mechanizm działania; 9. Stosowana analiza zachowania-wykorzystanie technik 

behawioralnych do rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

35. Wymyśliłam cię : Irena Jarocka we wspomnieniach / Mariola Pryzwan.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jarocka, Irena (1946-2012) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze polscy , Antologia , Kalendarium , Pamiętniki i 

wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Jarocka I. 

Nowości:  2017-06 

 

 

Irenę Jarocką wspominają: 1. Henryk Jarocki; 2. Waldemar Jarocki; 3. Halina Szmuchrowska; 4. Leszek 

Szmuchrowski; 5. Barbara Rojek-Mironowska; 6. Irena Jarocka. List do Barbary Rojek; 7. Małgorzata 

Łukaszewska; 8. Janina Paluszkiewicz; 9. Maria Wit-Godwod; 10. Barbara Dunin; 11. Wojciech Gąssowski; 12. 

Jan Kalata; 13. Helena Majdaniec; 14. Barbara Szybowska-Tessé; 15. Marian Zacharewicz; 16. Krzysztof 

Dzikowski... [i in.]. 

 

 

36. Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu : dzieje i konserwacja / Adam Wójcik-

Łużycki.- Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega : [Muzeum Historyczne 

Miasta Tarnobrzega], 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konserwacja zabytków , Zamek Tarnowskich (Dzików) , 

Zamki i pałace , Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-728.8(438) 

Regionalia:  Reg-72-Wójcik-Łużycki A , Dzików (Tarnobrzeg ; część miasta) - 

zamek , Tarnobrzeg - Dzików - zamek 

Nowości:  2017-06 

 

Pierwsze stulecia zamku "Tarnodwór" ; Główna siedziba rodu Tarnowskich 1834-1944 ; Losy zamku w II połowie 

XX i pierwszych latach XXI wieku ; Rewaloryzacja zamku w latach 2007-2011 ; Muzeum w zamku dzikowskim ; 

Ranga i znaczenie dzikowskiego zamku. 

 

 

37. Zamek w Wiśniczu : dzieje i konserwacja / Alfred Majewski ; [opracowanie 

Adam Wójcik-Łużycki ; współpraca Aleksandra Janas].- [Tarnobrzeg] : Towarzystwo 

Przyjaciół Tarnobrzega ; Nowy Wiśnicz : przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy 

Nowy Wiśnicz, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Konserwacja zabytków , Zamek w 

Wiśniczu , Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Nowy Wiśnicz) , 

Stary Wiśnicz (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Nowy Wiśnicz) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-728.8(438) 

Nowości:  2017-06 
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Wstęp ; Wiadomości historyczne o zamku. Pierwsi właściciele Wiśnicza ; Wiśnicz w rękach Lubomirskich (1593-

1720) ; Architektura zamku i jego otoczenie ; Odbudowa zamku w latach 1949-1985 i problemy związane z jego 

konserwacją. 

 
 

 

 

Film 

 

 
 

1. Amerykańska sielanka [Film] / reżyseria Ewan McGregor ; scenariusz John 

Romano.- Wersja polska / tekst Karolina Jaszczuk- Warszawa : Best Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Przedsiębiorcy , Terroryzm , Żydzi , 

Newark (Stany Zjednoczone, New Jersey) , Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , 

Film fabularny , Film obyczajowy 

Sygnatura:  WG-F/1068/DF 

Nowości:  2017-06 

 

 

Seymour (Ewan McGregor) ma wszystko, co Ameryka lat 60. definiowała jako szczęście: piękną żonę Dawn 

(Jennifer Connelly), dobrą pracę, wymarzony dom na wsi i ukochaną córkę, Merry (Dakota Fanning). Dzień,                 

w którym dowiaduje się, że jego jedyne dziecko jest zdolne do brutalnych ataków terroryzmu, będzie ostatnim 

dniem jego dotychczasowego życia. Czy amerykański sen o szczęściu, pokoju i dobrobycie był tylko marzeniem 

jednego pokolenia? 

 

 

2. Assassin's Creed [Film] / reżyseria Justin Kurzel ; scenariusz Michael Lesslie, 

Adam Cooper, Bill Collage.- Warszawa : Imperial CinePix, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Templariusze , Fantasy , Film fabularny , Film przygodowy , 

Film akcji , Dokumenty audiowizualne 

Sygnatura:  WG-F/1076/ 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Ekranizacja serii bijących rekordy popularności gier komputerowych. Dzięki rewolucyjnej technice, która 

zapewnia dostęp do zapisanych w genach wspomnień, Callum Lynch (Michael Fassbender) może przeżywać 

przygody swego przodka, Aguilara z Hiszpanii okresu wielkiej inkwizycji. Odkrywa przy tym, że jest potomkiem 
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tajnego stowarzyszenia Asasynów. Zdobywa niezwykłą wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu stawić czoło 

okrutnej i potężnej organizacji Templariuszy we współczesnym świecie.  

 

 

3. Ciemniejsza strona Greya [Film] / reżyseria James Foley ; scenariusz Niall Leonard 

według powieści E. L. James.- Wersja polska / tekst Mariusz Arno-Jaworowski.- 

Warszawa : Filmostrada ; Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

(Pięćdziesiąt odcieni / E. L. James ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastasia Steele (postać fikcyjna) , Christian Grey (postać 

fikcyjna) , Kariera , Luksus , Milionerzy , Sadomasochizm , Sekretarki i sekretarze , 

Waszyngton (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Film erotyczny , Film 

fabularny , Film obyczajowy , Melodramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1073/O 

Nowości:  2017-06 

 

Jamie Dornan i Dakota Johnson powracają jako Christian Grey i Anastasia Steele w „Ciemniejszej stronie Greya” 

- drugiej części „50 twarzy Greya”, opartych na światowym bestsellerze. Kiedy zraniony Christian próbuje 

nakłonić ostrożną Anastasię do powrotu, ona - zanim da mu drugą szansę - żąda nowej umowy. Wreszcie obojgu 

udaje się dojść do porozumienia i budować stabilny związek, ale wtedy odzywa się mroczna przeszłość Christiana. 

Pojawiają się Jack Hyde (Eric Johnson) i Elena Lincoln (Kim Basinger), gotowi za wszelką cenę zniszczyć 

nadzieje pary na wspólną przyszłość. Zaczyna się gra, w której żadnej reguły nie obowiązują. 

 

 

4. John Wick 2[Film] / reżyseria Chad Stahelski ; scenariusz Derek Kolstad.- Wersja 

polska / tekst Piotr Zieliński.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Wick (postać fikcyjna) , Przestępczość zorganizowana , 

Zabójcy , Zemsta , Rzym (Włochy) , Film akcji , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1074/S 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Keanu Reeves powraca jako były zawodowy zabójca, który nie chce, ale musi…  Legendarny super zabójca John 

Wick znów musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z podziemną 

organizacją włoskich zabójców. Związany ślubami krwi John nie może odmówić. A to znaczy, że znów będzie się 

działo. Pojawienie się na włoskiej ziemi Johna Wicka będzie dla mafii jak wybuch Wezuwiusza. Krew poleje się 

niczym lawa, a najwięksi twardziele będą błagać o litość. W tej grze John Wick znów przeniesie nas o poziom 

wyżej. 

 

 

5. Kiedy ranne wstają zorze [Film] : ranek w dzień powszedni na wsi w początkach 

XX wieku / [reżyseria, scenariusz Stefania Buda].- Nosówka : Nieformalna Grupa 

Lokalna "Pod miastem", 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etnografia , Obyczaje ludowe , Widowisko , Polska , Film 

paradokumentalny 

Sygnatura:  WG-F/1070/D 

Regionalia:  Rzeszów (okolice) - etnografia , Nosówka - Zespół Nosowiany , 

Kolbuszowa - Muzeum Kultury Ludowej 
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Nowości:  2017-06 

 

[...] W dorobku zespołu Nosowiany znajdują się wyreżyserowane przez Stefanię Budę nagrodzone widowiska: 

"Na gody", "Drepciny", "Wieńcowiny", "Pośnik i kolędniki", "Wilijo Św. Ducha", "Lony poniedziałek                             

i zwodziciela", "Rada familijo i ostymby" oraz "Po wilku", "Scepankowe krzciny", "Z kołaczem", "Kiedy ranne 

wstają zorze" - widowisko plenerowe prezentowane w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej podczas 

organizowanych prezentacji sztuki ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Widowisko to posłużyło za temat filmu 

"Kiedy ranne wstają zorze - ranek w dzień powszedni na wsi początku XX wieku". 

 

 

6. Kobieta w czerni 2 [Film] :  anioł śmierci / scenariusz Jon Croker ; reżyseria Tom 

Harper.- Wersja polska / tekst Karolina Jaszczuk.- Warszawa : Best Film , [2015]. 

 

 

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

Nauczyciele , Sieroty , Londyn (Wielka Brytania) , Węgorzowe Moczary (Wielka 

Brytania) , Dramat filmowy , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1078/G 

Nowości:  2017-06 

 

 

Nakręcony z rozmachem klimatyczny gotycki horror, który podobnie jak Sierociniec, Obecność czy Inni 

przywołuje to, co najlepsze w klasycznym filmie grozy. Młoda nauczycielka Ewa ucieka z grupą sierot                        

z bombardowanego Londynu. Zatrzymują się w opuszczonym domu na Węgorzowych Moczarach by przetrwać 

wojenny koszmar. Nie wiedzą, że najgorsze jeszcze przed nimi… Dzieci zaczynają się dziwnie zachowywać - 

jakby wiedziały o czymś o czym nie mogą mówić. Ewa czuje przerażającą obecność mrocznej siły i zła ukrytego 

gdzieś w zakamarkach tego tajemniczego miejsca... Prosi o pomoc Harry’ego - pilota stacjonującego w mieście. 

By ocalić dzieci muszą, zmierzyć się z własnymi demonami i stawić czoła Aniołowi Śmierci. 

 

 

7. Konwój [Film] / scenariusz i reżyseria Maciej Żak.- Warszawa : Kino Świat, 

[2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kara , Konwojowanie , Przestępcy , Samosąd , Służba 

więzienna , Więźniowie , Zemsta , Film fabularny , Film kryminalny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1065/S 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem 

sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie - 

zostaje dowódcą konwoju, który ma przetransportować bardzo niebezpiecznego więźnia do szpitala 

psychiatrycznego. Członkowie jego ekipy to ludzie ze skomplikowaną przeszłością. Wśród nich jest także pełen 

ideałów Feliks (Tomasz Ziętek), prywatnie mąż córki Nowackiego (Agnieszka Żulewska), który nigdy nie 

powinien był znaleźć się w więźniarce. Dyrektor więzienia utraciwszy kontrolę nad konwojem, rusza w pościg, by 

naprawić, a może ukryć niewygodną dla niego prawdę. Powoli wychodzi na jaw prawdziwy cel konwoju. Między 

mężczyznami narastają konflikty i rośnie napięcie, z każdą minutą następują nieoczekiwane zwroty akcji. Od tej 

pory sprawiedliwość może być wymierzona na własną rękę. 
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8. Lion [Film] : droga do domu / reżyseria Garth Davis ; scenariusz Luke Davies.- 

Wersja polska.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brierley, Saroo (1981- ) , Adopcja , Bezdomność , Dziecko , 

Osoby zaginione , Rodzina , Tożsamość osobista , Australia , Kalkuta (Indie) , 

Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1066/DF 

Nowości:  2017-06 

 

 

Film został zainspirowany prawdziwą historią o nadzwyczajnej odwadze i wielkiej sile miłości. Pięcioletni 

chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym ludziom nie jest w stanie 

powiedzieć o sobie wiele. Nie zna nazwiska ani adresu rodziny. Zdany wyłącznie na siebie, musi stawić czoła 

zagrożeniom czekającym na ulicach wielomilionowego miasta. W najmniej oczekiwanym momencie jego los 

odmienia para Australijczyków. 25 lat później, już jako mężczyzna, wyrusza na poszukiwanie utraconego domu                   

i rodziny. 

 

 

9. Manchester by the sea [Film] / scenariusz i reżyseria Kenneth Lonergan.- Wersja 

polska.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Sieroctwo , Śmierć , Trauma , Trudne sytuacje 

życiowe , Dramat filmowy , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1069/DF 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Lee Chandler (Casey Affleck) z zaskoczeniem dowiaduje się, że po śmierci starszego brata, Joe’go (Kyle 

Chandler), został jedynym opiekunem jego 16-letniego syna, Patricka (Lucas Hedges).  Lee porzuca więc pracę                

i niechętnie wraca w rodzinne strony do Manchester-by-the Sea, by zaopiekować się bratankiem. Musi zmierzyć 

się z przeszłością, która rozdzieliła go z żoną Randi (Michelle Williams) i wygnała z miasteczka, gdzie dorastał. 

Teraz, tak jak Patrick, stara się odnaleźć w nowej sytuacji i uczy się żyć bez człowieka, który scalał ich rodzinę. 

 

 

10. Moonlight [Film] / scenariusz i reżyseria Barry Jenkins.- Wersja polska.- 

Warszawa : Solopan, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Homoseksualizm , Matki i synowie , 

Relacje międzyludzkie , Miami (Stany Zjednoczone ; Floryda) , Dramat filmowy , 

Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1071/DF 

Nowości:  2017-06 

 

 

Ponadczasowa historia o związkach międzyludzkich i poszukiwaniu siebie. "Moonlight" jest filmem o życiu 

młodego czarnego mężczyzny, poczynając od dzieciństwa w jednej z gorszych dzielnic Miami, w której próbuje 

odnaleźć swoje miejsce. Z jednej strony obraz życia Afroamerykanów we współczesnej Ameryce, z drugiej bardzo 
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osobista, poetycka refleksja na temat tożsamości, rodziny, przyjaźni i miłości.  Genialny film pełen głębokiego 

współczucia i uniwersalnych prawd. Powalające, wyjątkowe dzieło Jenkinsa, wspartego przez fantastyczną 

aktorsko obsadę, w dogłębnie poruszający sposób ukazuje chwile, ludzi i niezbadane siły, które kształtują nasze 

życie i nas samych. 

 

 

11. Pasażerowie [Film] / reżyseria Morten Tyldum ; scenariusz Jon Spaihts.- Wersja 

polska.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hibernacja , Pojazdy kosmiczne , Relacja romantyczna , 

Wszechświat , Film fabularny , Film obyczajowy , Film przygodowy , Science-

fiction 

Sygnatura:  WG-F/1067/F 

Nowości:  2017-06 

 

 

Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej do nowego domu, na nową planetę, dwoje pasażerów - wskutek 

niezrozumiałych, tajemniczych okoliczności - budzi się ze snu dziewięćdziesiąt lat za wcześnie. Jim (Chris Pratt)             

i Aurora (Jennifer Lawrence) zakochują się w sobie, wiedzą, że spędzą na pokładzie resztę życia. Szybko 

odkrywają, że statek kosmiczny znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a życie pasażerów zależy tylko 

od nich... Powoli dowiadują się także, dlaczego ich wybudzenie nie było przypadkowe. 

 

 

12. Powidoki [Film] / reżyseria Andrzej Wajda ; scenariusz Andrzej Mularczyk.- 

Warszawa : Galapagos, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Strzemiński, Władysław (1893-1952) , Malarze polscy , PRL 

, Realizm socjalistyczny , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1075/B 

Nowości:  2017-06 

 

 

 

Jeden z najwybitniejszych twórców w historii kina, zdobywca wielu nagród filmowych, w tym Oscara za 

całokształt twórczości - Andrzej Wajda, przedstawia historię człowieka niezłomnego, Władysława Strzemińskiego 

- pioniera polskiej awangardy, ze znakomitą rolą Bogusława Lindy. Głównym bohaterem jest wielki artysta, który 

nie poddał się obowiązującemu systemowi i w konsekwencji doświadczył dramatycznych skutków swoich 

wyborów. "Powidoki" to intymny zapis ostatniego okresu życia obdarzonego wielką charyzmą, wybitnego 

malarza oraz opowieść o tym, jak komunistyczna władza zniszczyła niepokornego człowieka. Wajda w subtelny 

sposób z malarskim kunsztem kreśli obraz świata, w którym piękno i sztuka są prześladowane.  

 

 

13. Prosta historia o morderstwie [Film] / reżyseria Arkadiusz Jakubik ; scenariusz 

Arkadiusz Jakubik, Igor Brejdygant, Grzegorz Stefański.- Warszawa : Kino Świat ; 

Burda Publishing Polska, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Małżeństwo , Policja , Przemoc w rodzinie , 

Zabójstwo , Dramat filmowy , Film fabularny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1081/K 

Nowości:  2017-06 
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„Prosta historia o morderstwie” to drugi film w reżyserskim dorobku Arkadiusza Jakubika - twórcy świetnie 

przyjętej „Prostej historii o miłości” oraz aktora znanego z takich filmów jak „Drogówka”, „Dom zły”, Ziarno 

prawdy” czy „Jesteś Bogiem”.  Trzymająca w napięciu, pełna zaskakujących zwrotów akcji historia policyjnej 

rodziny, której losami wstrząsa tajemnicza zbrodnia. Młody policjant (Pławiak), za wszelką cenę próbuje chronić 

matkę (Preis) przed despotycznym ojcem - również funkcjonariuszem (Chyra) - zamieszanym w nielegalne 

interesy. Gdy ten zostaje zamordowany, syn staje się głównym podejrzanym. Żeby udowodnić swoją niewinność, 

Jacek musi rozpracować skomplikowaną sieć intryg, w którą był uwikłany jego ojciec. 

 

 

14. Siedem minut po północy [Film] / reżyseria J. A. Bayona ; scenariusz Patrick 

Ness.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ness, Patrick (1971- ). Siedem minut po północy , Cierpienie 

, Chorzy na nowotwory , Dziecko , Lęk , Potwory , Film fabularny , Dramat filmowy 

, Fantasy , Dokumenty audiowizualne , Adaptacja filmowa 

Sygnatura:  WG-F/1082/ 

Nowości:  2017-06 

 

 

Ekranizacja bestsellerowej powieści Patricka Nessa w reżyserii twórcy wizjonerskiego "Sierocińca"                                  

i zapierającego dech w piersi "Niemożliwego". Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle odwagi co 10-letni 

Connor. Chłopiec codziennie musi bronić się przed grupą starszych chłopaków, którzy prześladują go w szkole. 

Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się w domu chłopca - samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę         

z chorobą, a lekarze rozkładają ręce. W tej sytuacji Connor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca - jest nim 

mroczna istota ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga Connora w świat, 

gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 

 

 

15. Służąca [Film] / reżyseria, scenariusz Park Chan-wook ; scenariusz Chung Seo-

kyung.- Wersja polska / tekst Justyna Najbar-Miller.- Warszawa : Gutek Film ; Burda 

Media Polska, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszuści , Milionerzy , Pomoc domowa , Zemsta , Korea , 

Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film erotyczny , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1072/S 

Nowości:  2017-06 

 

 

Przewrotny i trzymający w napięciu film Park Chan-wooka inspirowany bestsellerową powieścią Sarah Waters 

„Złodziejka”. Oszust z nizin społecznych postanawia podstępem rozkochać w sobie piękną kobietę. Chce przejąć 

jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową służącą - posłuszną sobie naciągaczkę. 

Ma ona zaskarbić względy milionerki i stać się jej powiernicą. Tak rozpoczyna się pełna zwrotów akcji opowieść 

o mężczyznach oczekujących uległości od kobiet, głęboko skrywanym pożądaniu, perwersyjnych fantazjach                   

i wyrafinowanej zemście. 

 
 


