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Nowości 2017 – PAŹDZIERNIK 

 

 

 

Literatura piękna 

 

 
 

1. Ali i Nino / Kurban Said ; przełożyła Agnieszka Gadzała.- Wydanie 1. (w 

przekładzie z niemieckiego).- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Azerbejdżan , Gruzja , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Porywająca historia miłości muzułmanina Alego i chrześcijanki Nino, rozgrywająca się w przededniu Wielkiej 

Wojny i rewolucji październikowej. Nowe wydanie niezapomnianej opowieści o sile uczucia, które ma moc 

pokonywania granic ze wspaniałym portretem dawnego Zakaukazia w tle. Ali jest muzułmaninem z Azerbejdżanu, 

Azjatą i synem pustyni. Nino to chrześcijanka, pochodząca z gruzińskiej rodziny książęcej, czująca się Europejką. 

Obydwoje, bardzo zakochani, postanawiają się pobrać wbrew normom i tradycji. Lecz zasypanie głębokiej 

przepaści, dzielącej ich światy, nie będzie tak łatwe, jak wzięcie ślubu... Na przeszkodzie stanie wojna, religia, 

obyczaje i rodzina... Ta niezapomniana historia miłości, przywodząca na myśl "Romeo i Julię" czy "Przeminęło             

z wiatrem", rozgrywa się w malowniczym, orientalnym Baku na początku XX wieku, ale z powodzeniem mogłaby 

zdarzyć się i dziś. 
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2. Bez uczuć / Mia Sheridan ; tłumaczenie Małgorzata Kafel.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorstwo rodzinne , Zemsta , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Nieszczęśliwa miłość do Lydii odebrała Broganowi wszystko. Ciężko zraniony staje się wyrachowany i skupia się 

na swoim biznesie i na zemście. Bo miłość wcale nie jest cierpliwa ani łaskawa. Życie Lydii wyglądało kiedyś 

zupełnie inaczej - była bogata, bezpieczna i kochana. Teraz fortuna się od niej odwróciła. Rodzinna firma znalazła 

się na skraju bankructwa, lecz Lydia zrobi wszytko, by ją uratować. Gdy na jaw stopniowo wychodzą tajemnice 

jej bliskich, dziewczyna odkrywa, że niebezpieczeństwo może grozić także jej. Nie przypuszcza jednak, że 

największy cios padnie z najmniej spodziewanej strony... Czy w sercach Lydii i Brogana na nowo zakwitnie 

miłość, chociaż wybrali życie bez uczuć? 

 

 

3. Bezmiar sławy : powieść z życia Camille'a Pissarra / Irving Stone ; przełożyła Hanna 

Pawlikowska-Gannon.- Warszawa : Muza, 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pissarro, Camille (1830-1903) , Malarze francuscy , Paryż 

(Francja) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Zbeletryzowana biografia malarza impresjonisty, Camille'a Pissaro, porównywana do "Pasji życia" - barwna 

opowieść o życiu artysty, fascynujący obraz epoki i jej twórców: Degasa, Moneta, Renoira, Van Gogha - pierwszy 

polski przekład!  Irving Stone, znakomity autor niezwykłych biografii wielkich artystów i uczonych, opisuje dzieje 

życia "ojca impresjonizmu". Odmalowuje portret paryskiej bohemy XIX-wiecznego Paryża. Pośród bohaterów 

opowieści Stone'a znajdziemy wielu wielkich malarzy impresjonistów, przedstawionych w nieznanym dotąd 

świetle. 

 

 

4. Bezsilni / Kati Hiekkapelto ; tłumaczenie Piotr Grzegorzewski i Judyta Łepkowska.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, [2017]. 

(Biblioteka Newsweeka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel , Narkotyki , Nielegalni imigranci , Przestępczość 

zorganizowana , Finlandia , Powieść obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fiń. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Co łączy zaginięcia starszych ludzi na fińskich przedmieściach, handel narkotykami i nielegalną imigrację? 

Pochodząca z Węgier posterunkowa Anna Fekete rozwiązuje skomplikowaną sprawę razem z mrukliwym                       

i aroganckim kolegą z policji Eskiem, rozpracowującym gangi Czarnych Kobr i Aniołów Piekieł. W miarę 

postępów śledztwa prowadzącego przez meliny narkomanów, nocne kluby i mieszkania zwykłych obywateli, 
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Anna nie tylko odkrywa mroczne tajemnice porządnych Finów i ciemne strony imigracji, ale też konfrontuje się             

z dylematami własnego życia uczuciowego. 

 

 

5. Ciastko z wróżbą / Małgorzata Gutowska-Adamczyk.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

(Cukiernia Pod Amorem / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Sierpień 2016 roku. Trwają Dni Gutowa. W konkursie na Ciastko Roku bierze udział cukiernia Pod Amorem. 

Tym razem projektodawcą i autorem receptury jest Zbyszek, syn Waldemara Hrycia. Mimo wahań ze strony ojca 

to właśnie jego pomysłowe ciastko z wróżbą ma być wystawione do konkursu. Waldemar i Helena martwią się nie 

tylko o debiut zawodowy Zbyszka, lecz także o jego nowy związek z nieznaną dziewczyną. Złymi przeczuciami 

napawa ich również zapowiedziana wizyta prawniczki z Nowego Jorku - Moniki Grochowskiej-Adams, 

zatrudnionej przez spadkobierców przedwojennych właścicieli cukierni. Podczas obchodów Monika Grochowska-

Adams nieoczekiwanie spotyka dawną przyjaciółkę, Tessę Steinmeyer. Obie panie, dziś już pod siedemdziesiątkę, 

to kobiety sukcesu, wracają jednak tu, gdzie upłynęło ich dzieciństwo. To spotkanie nie jest przypadkowe. Tessa, 

poważnie chora, przyjeżdża do Gutowa, aby załatwić niedokończone przed laty sprawy… 

 

 

6. Ciotka Poldi i sycylijskie lwy / Mario Giordano ; przełożyła Agnieszka Hofmann.- 

Kraków : Wydawnictwo Initium, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Sycylia (Włochy ; wyspa) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

W dniu swoich sześćdziesiątych urodzin moja ciotka Poldi wyprowadziła się na Sycylię, żeby w wytworny sposób 

zapić się na śmierć, spoglądając na morze. Tego w każdym razie wszyscy się obawialiśmy, ale ciotce ciągle coś 

stawało na przeszkodzie. Sycylia jest skomplikowana, tutaj nawet umrzeć nie da się ot tak, po prostu, zawsze coś 

wchodzi człowiekowi w paradę. A potem wydarzenia zaczęły następować po sobie lawinowo: ktoś zostaje 

zamordowany, nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Więc jasna sprawa, ciotka Poldi, uparta i bardzo bawarska, 

musiała wziąć sprawy w swoje ręce. I od tego zaczęły się problemy. 

 

 

7. Czas zmierzchu / Dmitry Glukhovsky ; z rosyjskiego przełożył Paweł Podmiotko ; 

[ilustracje Anton Greczko].- Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koniec świata , Majowie , Rękopisy , Tłumacze , Wiara , 

Jukatan (półwysep) , Moskwa (Rosja) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2017-10 
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Gdyż nieszczęście świata w tym, że chory jest Bóg jego, stąd i świat choruje. W gorączce jest Pan i jego dzieło 

gorączkuje. Umiera Bóg i stworzony przez niego świat umiera. Lecz nie jest jeszcze za późno… Zawodowy 

tłumacz otrzymuje zlecenie przekładu hiszpańskiego dziennika wyprawy, która w XVI wieku z polecenia 

franciszkanina Diega de Landy wyruszyła po święte księgi Majów. Im bardziej tłumacz ulega fascynacji 

dziennikiem, tym śmielej tajemnicze bóstwa Majów przenikają do współczesnej Moskwy. Duszna atmosfera 

tropikalnej selwy zadomawia się w arbackich zaułkach… Tymczasem z gazet oraz wiadomości radiowych                     

i telewizyjnych napływają doniesienia o kolejnych kataklizmach. Zniszczenia są ogromne, a ofiar - tysiące. Co 

łączy wierzenia Majów z naszym, zdawałoby się, postreligijnym postrzeganiem rzeczywistości? Czy istnieje jakiś 

związek między współczesnymi wydarzeniami a wyprawą opisaną na kartach tajemniczego dziennika? 

 

 

8. Cztery noce z księciem / Eloisa James ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- 

Warszawa : Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Umowa , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Kiedy Mia Carrington miała piętnaście lat, oświadczyła nieznośnemu Evanderowi, przyszłemu księciu Pindar, że 

wyjdzie za kogokolwiek, byle nie za niego. Choćby był ostatnim mężczyzną na świecie! Ku jej przerażeniu kilka 

lat później okazuje się, że rzeczywiście pozostał jej tylko on… Evander ma własne powody, żeby przyjąć 

desperackie oświadczyny Mii. Stawia jednak warunek: będzie z nią spędzał tylko… cztery noce w roku. I to tylko 

wtedy, gdy sama będzie go o to błagać. A Mia nie zamierza go błagać o nic! Czy coś mogłoby złamać tak mocne 

postanowienia? 

 

 

9. Dawka życia / Lizzie Enfield ; przełożyła Hanna Pasierska.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Głusi , Postawy , Szczepienia ochronne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Kiedy jedna decyzja zmienia wszystko… Isobel postanawia nie szczepić swoich dzieci. Podjęła tę decyzję pod 

wpływem doniesień o poszczepiennych przypadkach autyzmu, aby chronić tych, których kocha najbardziej. 

Konsekwencje tego wyboru poniosą jej przyjaciele i ich córeczka. Maleńka Iris zaraziła się odrą od nastoletniej 

córki Isobel. Dziewczynka wyzdrowiała, ale całkowicie straciła słuch. Obie rodziny muszą zmierzyć się                          

z odpowiedzialnością, poczuciem winy i pragnieniem zemsty. Z sytuacją, gdy udane z pozoru życie rozsypuje się 

jak domek z kart. Lizzie Enfield tak jasno i przekonująco wyłożyła argumenty obu stron, że czytelnik czuje się 

rozdarty. Komu bardziej współczuć? Poruszająca historia, która skłania do refleksji i budzi wiele emocji. 
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10. Dobry wilk / Alexander Söderberg ; przekład Irena Muszalska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Czarna Seria : sensacja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sophie Brinkman (postać fikcyjna) , Hector Guzman (postac 

fikcyjna) , Pielęgniarki i pielęgniarze , Przestępczość zorganizowana , Praga (Czechy) , 

Sztokholm (Szwecja) , Toskania (Włochy) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-10 

 

Pielęgniarka Sophie Brinkman została wciągnięta do świata przestępczego wbrew własnej woli. Jest teraz 

poszukiwana międzynarodowym listem gończym i razem z synem Albertem ukrywa się w Pradze. Sztokholmski 

komisarz Tommy Jansson musi ją odnaleźć. Sophie wie o wiele za dużo o jego brudnych sprawkach. Chce ją 

zabić, żeby dalej żyć w spokoju. Zubożały szef mafii Hector Guzman ukrywa się w klasztorze w Toskanii. Ma 

zamiar odzyskać imperium i syna. Nienawiść i żądza zemsty są większe niż dobroć mnichów, wśród których żyje. 

Hector zbiera siły do ostatniej bitwy. 

 

 

11. Dom pełen słońca / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

(Stacja Jagodno / Karolina Wilczyńska ; cz. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

W urokliwym Jagodnie pojawi się Sylwia, która potrafi przedmiotom dawać drugie życie. Związek Sylwii i jej 

partnera przechodzi kryzys. Niestety, rodziny ich obojga nie ułatwiają im rozwiązania problemu. Czy bohaterom 

uda się odsunąć na bok wszelkie niedomówienia i wpuszczą do swojego uczucia trochę promyków nadziei? 

Tymczasem mieszkańcy Jagodna odkryją kilka ciekawych rzeczy - dlaczego panna Zuzanna tak kibicowała 

Marzenie i Jankowi? Jaką tajemnicę kryje leśna kapliczka? I czy Łukasz zdecyduje się przeczytać przypadkiem 

odnaleziony pamiętnik? 

 

 

12. Fachowiec / Joseph Finder ; z języka angielskiego przełożył Przemysław Hejmej.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Tajemnica , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Kiedy dziennikarz śledczy Rick Hoffman traci pracę, narzeczoną i mieszkanie, jedyne, co mu pozostaje, to 

wprowadzić się z powrotem do domu, w którym spędził swoje smętne dzieciństwo i młodość. Odkąd ojciec Ricka 

po przebytym udarze zamieszkał w ośrodku opiekuńczym, dom stoi pusty i niszczeje. Próbując co nieco naprawić 

w tym starym budynku, Rick dokonuje szokującego odkrycia - na zrujnowanym poddaszu znajduje miliony 

dolarów. Pieniędzy jest na tyle dużo, by całkowicie odmienić życie Ricka i wszystko to, co do tej pory wiedział               
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i myślał o swoim ojcu. Im więcej jednak tajemnic o przeszłości ojca wychodzi na jaw, w tym większym 

niebezpieczeństwie jest Rick. W końcu musi uciekać przed śmiertelnie groźnymi wrogami, którzy desperacko 

pragną, by przeszłość pozostała pogrzebana. Ricka uratować może jedynie rozwiązanie zagadki ojca - człowieka, 

który od dwudziestu lat nie powiedział ani słowa… 

 

 

13. Felicia zaginęła / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego: Milena 

Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Wisting (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Obecnie w Norwegii jest 1171 zaginionych osób. Za każdym zniknięciem kryje się swoiste misterium, zagadka. 

Ksiązka "Felicia zaginęła" opowiada jedną z takich historii. Gdy komisarz William Wisting otwiera starą sprawę 

zaginięcia, w tym samym czasie podczas prac budowlanych zostaje znalezione ciało kobiety. Dochodzenie 

odkrywa sieć kłamstw i brzemiennych w skutkach wydarzeń, i pomimo że sprawa jest stara, jej dramatyczne 

następstwa wciąż są odczuwalne. Wisting walczy z czasem i przedawnieniem sprawy, ale przede wszystkim                   

z mordercą, który myślał, że udało mu się uniknąć kary... 

 

 

14. Forrest Gump / Winston Groom ; przełożył Jerzy Łoziński.- Wydanie 1. w tej 

edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykański sen , Hipisi , Mężczyzna , Niepełnosprawni 

intelektualnie , Wojna wietnamska (1964-1973) , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

humorystyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

To opowieść o nas i o naszych powszednich marzeniach. Ciepła i zgryźliwa jednocześnie, niebywale śmieszna 

opowieść idioty. Na jej podstawie nakręcono film, który otrzymał sześć Oscarów. 

 

 

 

15. Gdy mrok zapada / Jørn Lier Horst ; przekład Karolina Drozdowska.- Sopot : 

Smak Słowa, 2017. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

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

Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Stavern 1983: Zbliża się Boże Narodzenie, z nieba sypie śnieg. Willia Wisting jest świeżo upieczonym tatą 

bliźniaków i jeszcze nieopierzonym, ambitnym posterunkowym. Podczas brutalnego napadu ląduje nagle                      
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w centrum dramatycznych wydarzeń, ale śledztwo przejmują od niego bardziej doświadczeni funkcjonariusze. 

Koleżeńska przysługa naprowadza go jednak na ślad innego przestępstwa. Zabójstwa nie tylko jak na razie 

niewyjaśnionego, ale najprawdopodobniej nawet nieodkrytego. W walącej się stodole stoi stare auto z dziurami po 

kulach. Wiele wskazuje na to, że jego kierowca nie uszedł ze strzelaniny z życiem. Ta sprawa ukształtuje 

Williama Wistinga jako policjanta i da mu wiedzę, która będzie mu już zawsze towarzyszyć na drodze kariery: 

Młodzi idą w przodków ślad. 

 

 

16. Inwazja / Wojtek Miłoszewski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojna , Polska , Rosja , Powieść , Political fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

W 2017 roku Europa siedzi na beczce prochu, podobnie jak w 1914 i 1939. Rosja na skutek nałożonych na nią 

sankcji pogrąża się w kryzysie, a Władimir Putin chwyci się każdego sposobu, by utrzymać się przy władzy. Do 

rozpoczęcia konfliktu potrzebna jest tylko iskra. Były polski komandos uczy w Egipcie nurkowania, ojciec 

rodziny żyje od jednej raty kredytu hipotecznego do drugiej, bezkompromisowa bizneswoman planuje swoje 

interesy na dekady do przodu. Codzienność zwykłego europejskiego kraju. Tymczasem rodzina, miłość, 

pożądanie, pieniądze - wszystkie zwyczajne sprawy - stają się wyjątkowe, podszyte strachem, niepewnością                     

i walką o przetrwanie. 

 

 

17. Jankeski fajter / Aura Xilonen ; przekład Tomasz Pindel.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bokserzy , Meksykanie , Nielegalni imigranci , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-meks. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Liborio - nielegalny meksykański imigrant w Stanach Zjednoczonych - nie ma nic. Żyje z dnia na dzień, pracując 

w podrzędnej księgarni. Jedyne, co umie, to szybko biegać i wyprowadzać piekielnie mocne ciosy. I z braku 

lepszego zajęcia - czyta. Pewnego dnia miesza się w uliczną awanturę w obronie platonicznej miłości. Tak 

rozpoczyna się jego antyodyseja we wrogim mieście… Jankeski fajter to literacka petarda: mocno zakręcony 

język, hipnotyzująca i bardzo współczesna powieść - zabawna i dramatyczna zarazem. Jakby skrzyżowanie Doroty 

Masłowskiej z Eduardem Mendozą przenieść na pogranicze amerykańsko-meksykańskie. 
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18. Jeden za drugim / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Adam Olesiejuk.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Internet , Reality show , 

Zabójstwa seryjne , Los Angeles (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Detektyw Robert Hunter ze specjalnej jednostki wydziału zabójstw policji Los Angeles odbiera dziwny telefon. 

Anonimowy rozmówca podaje mu adres strony internetowej i zmusza, by dokonał szokującego wyboru. Hunter 

może jedynie patrzeć jak ktoś torturuje i morduje niezidentyfikowaną ofiarę, transmitując to wszystko na żywo 

przez Internet. Policja Los Angeles we współpracy z FBI używa wszelkich dostępnych środków, by namierzyć 

źródło sygnału, ale zabójca umie doskonale zacierać za sobą ślady. Hunter i jego partner Garcia dopiero 

rozpoczynają swoje śledztwo, gdy Hunter dostaje kolejny telefon. Nowy adres internetowy. Nowa ofiara. Ale tym 

razem zabójca postanowił zrobić ze swojej gry sadystyczne reality show, w którym każdy może oddać decydujący 

głos. 

 

 

19. Jestem śmiercią / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Mikołaj Kluza.- 

Katowice : Sonia Draga, 2017. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Los 

Angeles (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Dwudziestoletnia kobieta zostaje porwana. Siedem dni później policja odnajduje jej ciało na niewielkiej polanie               

w pobliżu lotniska w Los Angeles. Zwłoki ułożono z kończynami wyciągniętymi w taki sposób, aby utworzyły 

kształt gwiazdy. Sekcja wykazuje, że denatka była torturowana, a następnie zamordowana w bardzo dziwaczny 

sposób. To jednak nie koniec niespodzianek. Morderca lubi gierki, dlatego zostawił wiadomość wepchniętą                 

w gardło ofiary. Do sprawy zostaje przydzielony detektyw Robert Hunter, który dowodzi jednostką specjalną 

policji w Los Angeles. Niemal natychmiast odkrywa następne ciało. Wie, że musi działać szybko. Stawiając czoło 

wyzwaniom pojawiającym się każdego dnia, Hunter odkrywa, że jest na tropie potwora. Drapieżnika, którego 

przeszłość skrywa straszliwą tajemnicę. Drapieżnika, którego potrzeba krzywdzenia ludzi, oraz żądza mordu nie 

mogą zostać zaspokojone - ponieważ jest on ŚMIERCIĄ. 

 

 

20. Język miłości / Emily Robbins ; przełożyła Anna Kłosiewicz.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Policjanci , Sprzątaczki i sprzątacze , Studenci , Bliski 

Wschód , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 
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Podobno w języku arabskim istnieje dziewięćdziesiąt dziewięć słów na określenie miłości. Amerykańska 

studentka Bea poznała je wszystkie, a teraz wyjeżdża na Bliski Wschód, by przeczytać oryginalny manuskrypt 

sprzed wieków, zawierający osławioną w całym arabskim świecie historię miłosną. Jednak po dotarciu na miejsce 

odkrywa, że zamiast oddawać się intensywnej lekturze arabskich tekstów, coraz bardziej angażuje się                         

w skomplikowane życie gospodarzy, którzy zamykają drzwi na klucz i szepczą niespokojnie o nadciągającej 

rewolucji. Staje się również świadkiem rozgrywającego się na jej oczach romansu rodem z Romea i Julii między 

dwojgiem kochanków wywodzących się z dwóch różnych światów - służącą i policjantem. Ta współczesna 

historia ją zaskakuje, odmienia, doprowadza do łez. Nieoczekiwanie życie Bei zaczyna przypominać historię 

znaną jej z niesamowitego tekstu, dla którego tu przyjechała - nie w roli jednego z kochanków, ale w roli świadka, 

który po odejściu zakochanych opowie o ich uczuciu. 

 

 

21. Kameleon : kulisy pracy w CBŚ / Victor Gorsky.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centralne Biuro Śledcze , Przestępczość zorganizowana , 

Narkotyki , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Podziemie narkotykowe w Polsce przeżywa swoje najlepsze lata, kiedy zostaje powołane Centralne Biuro Śledcze, 

polskie FBI. Maciej Nowacki, policjant i agent w jednej osobie, przez rok nie jest przydzielany do żadnych spraw, 

aż zostaje skierowany do rozpracowania siatki handlarzy narkotyków na południu Polski. Zaczyna wchodzić                 

w perfekcyjnie zorganizowany świat, gdzie nie ma miejsca dla słabych. Jak wygląda służba agenta CBŚ? Czy                

w pracy przykrywkowca można mieć rodzinę? Jaka jest cena podwójnego życia? Victor Gorsky zaraz po przejściu 

na emeryturę napisał tę książkę jako formę terapii po zakończeniu pracy w świecie, o którym wolałby 

zapomnieć… 

 

 

22. Karol, Diana, Camilla / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017 

(Opowieści z angielskiego dworu / Magdalena Niedźwiedzka ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karol (książę Walii ; 1948- ) , Diana (księżna Walii ; 1961-

1997) , Kamila (księżna Kornwalii ; 1947- ) , Książęta i księżne , Małżeństwo , Miłość 

, Trójkąt miłosny , Zdrada , Wielka Brytania , Europa , Powieść obyczajowa , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

Pierwsza część trylogii przedstawia początki skomplikowanego związku księcia Walii z dwiema najważniejszymi 

kobietami jego życia, Dianą Spencer i Camillą Shand. Akcja powieści osadzonej w sytuacji społeczno-politycznej 

Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a kończy w roku 2005. Skupia się 

na życiu dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje też galerię nieprzeciętnych i wpływowych postaci z ich 

otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, rodzenie się i umieranie miłości, walkę o prawo do 

samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Jest to pierwsza próba powieściowej 

fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii i księcia Karola. Swego rodzaju 

subiektywne studium ich życia. 
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23. Krwawe wino / Erica Spindler ; przełożyła Agnieszka Andrzejewska.- Warszawa : 

G + J Gruner + Jahr Polska, copyright 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samobójstwo , Tajemnica , Trauma , Winnice , Kalifornia 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

W głowie Alexandry Clarkson pojawiają się przerażające wizje i krwawe sceny. Dziewczyna usiłuje znaleźć 

racjonalne wytłumaczenie. A może to umysł płata jej figle, przywołując straszliwe obrazy z czasów, gdy badała 

sekty i rytuały religijne? Jednak gdy jej matka Patsy popełnia samobójstwo, nie zostawiwszy żadnej wiadomości, 

Alex zaczyna podejrzewać, że prześladują ją zapomniane wydarzenia z dzieciństwa. Detektyw Daniel Reed był 

ostatnią osobą, która rozmawiała z Patsy. Wyjawia Alexandrze przerażającą tajemnicę matki z przeszłości. Razem 

jadą do Kalifornii, krainy wina, by odkryć prawdę o tragedii sprzed lat. Ledwie jednak tam się pojawiają, Alex 

zostaje wciągnięta w poszukiwania obłąkanego zabójcy. 

 

 

24. Kto wyłączy mój mózg? / Joanna Opiat-Bojarska.- Poznań : Zysk i S-ka, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opiat-Bojarska, Joanna , Chorzy , Zespół Guillaina-Barrego , 

Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Joanna, współczesna niezależna kobieta sukcesu, jest także zabieganą panią domu, kochającą żoną i troskliwą 

mamą. Prowadzi zdrowy tryb życia. Jej codzienność jest przewidywalna, ustalona, ale do czasu. Takiego bowiem 

scenariusza nikt się nie spodziewał - z dnia na dzień ciało Joanny odmówi posłuszeństwa. Diagnoza: GBS - zespół 

Guillaina-Barrégo. Kobieta musi znaleźć w sobie siłę do walki. Zarówno ze swoim ciałem, jak i umysłem.   

Trzymasz w ręku książkę, która w niebanalny i optymistyczny sposób ukazuje wiele odcieni życia, w którym 

walka z chorobą i bunt przeplata się z miłością i gotowością do podejmowania nowych wyzwań przy wsparciu 

osób podających nam pomocną dłoń. 

 

 

25. Labirynt duchów / Carlos Ruiz Zafón ; przełożyli Katarzyna Okrasko, Carlos 

Marrodán Casas.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

(Cmentarz Zapomnianych Książek / Carlos Ruiz Zafón ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książki , Księgarstwo , Osoby zaginione , Śledztwo i 

dochodzenie , Barcelona (Hiszpania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Barcelona, lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu generała Franco. Alicja Gris jest piękną, 

inteligentną i pozbawioną skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych sfer władzy. 

Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra kultury Mauricia Vallsa. Wydaje się, że może 



11 
 

mieć to związek z przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę więzienia Montjuic. Alicja, wraz               

z przydzielonym do tego dochodzenia, kapitanem policji ma kilka dni na odnalezienie ministra. W trakcie 

poszukiwań w jej ręce trafia należący do Vallsa siódmy tom serii "Labirynt duchów". Książka ta doprowadzi 

Alicję do ukrytej w samym sercu Barcelony księgarni Sempere & Synowie. Czar tego miejsca sprawia, że jak 

przez mgłę powracają do niej obrazy z dzieciństwa. To, co odkryje, będzie śmiertelnym zagrożeniem dla niej i dla 

wszystkich, których kocha. Zafón ostatecznie zamyka swoją tetralogię o "Cmentarzu Zapomnianych Książek". Po 

mistrzowsku rozsupłuje wszystkie splątane wątki wielopiętrowej intrygi i prowadzi czytelnika do emocjonującego 

finału. "Labirynt duchów" to jednocześnie hołd dla świata książek, sztuki snucia opowieści i magicznych 

powiązań między literaturą a życiem. 

 

 

26. Ludzie na drzewach / Hanya Yanagihara ; przełożyła Jolanta Kozak.- Warszawa: W. 

A. B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Don Kichot i Sancho Pansa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Ludy tubylcze , Naukowcy , Mikronezja (region) , 

Pacyfik (region) , Powieść obyczajowa , Powieść podróżnicza 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Kiedy Norton Perina podejmuje studia medyczne na Harvardzie, nikt nie podejrzewa, że arogancki młodzieniec              

w przyszłości zatrzęsie posadami świata nauki. Tuż przed uzyskaniem dyplomu Perina dołącza do wyprawy 

naukowej w niezbadane rejony Pacyfiku. Jej celem jest poznanie tajemniczego plemienia żyjącego na jednej            

z mikronezyjskich wysp. Podczas gdy członkowie ekspedycji pilnie obserwują życie codzienne tubylców, uwagę 

młodego lekarza skupiają ludzie wyrzuceni poza nawias społeczności plemiennej - fizycznie krzepcy 

sześćdziesięciolatkowie, których cechuje daleko posunięta demencja. Ze strzępków ich wypowiedzi wynika, że 

każdy ma ponad sto kilkadziesiąt lat. Czyżby ekspedycja była bliska odkrycia sekretu nieśmiertelności? Po 

powrocie z wyprawy życie Nortona Periny nigdy nie będzie już takie samo. Przełomowe dla świata nauki badania 

przyniosą mu Nagrodę Nobla, sławę i uznanie. Za ten sukces przyjdzie jednak słono zapłacić zarówno 

mieszkańcom wyspy, jak i samemu Perinie. Jego spektakularna kariera zakończy się wielkim skandalem. 

 

 

27. Master / Olgierd Świerzewski.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

Muza, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca , Kariera , Sukces , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Witamy w brutalnym świecie finansowego imperium. Witamy w korporacji. Ci gracze są zimni i bezlitośni jak 

zabójcy, są żądni władzy. Nie cofną się przed niczym, użyją każdej broni. Aleks Rymer, specjalista w Green Stone 

jest niczym cyborg, doskonale wytrenowany najemnik, który zniszczy każdego, kto stanie mu na drodze. Nigdy 

nie wybacza, nigdy nie zapomina. Jak mało kto opanował szatańskie zasady swego świata i niczym Bóg lub 

Lucyfer rozdaje karty, decydując, kto przetrwa w jego bezwzględnym świecie. Nikt nie zdoła przed nim uciec, 

można mu tylko zaprzedać duszę albo umrzeć. 
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28. Miasteczko kłamców / Megan Miranda ; przekład Tomasz Bieroń.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Prowincja , Tajemnica , Powieść sensacyjna 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Byliśmy miasteczkiem pełnym strachu.  Ale byliśmy również miasteczkiem pełnym kłamców. Przed dziesięcioma 

laty, kiedy zaginęła jej najlepsza przyjaciółka, Nicolette wyjechała z Cooley Ridge. W rodzinnym miasteczku 

pozostawiła bliskich, ukochanego z liceum i mroczną tajemnicę. Kiedy wydaje jej się, że cały tamten świat ma już 

za sobą dostaje list: „Muszę z tobą porozmawiać. Ta dziewczyna. Widziałem tę dziewczynę”. Tyle wystarczy, by 

wróciła do domu.  Wkrótce po jej przyjeździe do miasteczka znika bez śladu kolejna dziewczyna. Ostatni raz 

widziano ją, kiedy wchodziła do lasu, tego samego, który Nicolette zna od dziecka. Tajemnica z przeszłości wraca 

ze zdwojoną siłą, nakręcając spiralę strachu i oskarżeń. Atmosfera w Cooley Ridge się zagęszcza, podejrzani są 

wszyscy, choć każdy ma alibi.  Czy kłamstwa wystarczą, by ukryć tajemnice? 

 

 

29. Moja kochana, dumna prowincja : opowiadania / Kornel Filipowicz ; wybór 

Justyna Sobolewska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Wieloletni partner Wisławy Szymborskiej, miłośnik przyrody, piewca małych miasteczek, organizator spływów 

kajakowych, niekwestionowany autorytet, przyjaciel Stanisława Różewicza - Kornel Filipowicz to niedościgły 

mistrz opowiadania. Lakoniczne i klarowne, nastrojowe i dramatyczne, emanują one niespotykaną empatią do 

świata i człowieka. Poczucie humoru, duch ironii i delikatne przymrużenie oka nadają im niezwykłą lekkość, a dar 

przenikliwej obserwacji sprawia, że wydarzenia marginalne, niemal banalne, pod jego piórem nabierają nowych 

znaczeń. Autorski wybór Justyny Sobolewskiej wydobywa blask, uniwersalność i ponadczasowość tej prozy. 

 

 

30. Nie czas na miłość / Agnieszka Walczak-Chojecka.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2016. 

(Saga Bałkańska / Agnieszka Walczak-Chojecka ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Wojna 1991-1995 r. jugosłowiańska , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Porywająca opowieść o losach grupy młodych ludzi na tle bałkańskiej wojennej zawieruchy początku lat 

dziewięćdziesiątych. Niezwykła historia miłości Chorwatki Jasminy i Serba Dragana. Miłości, która w świecie 

ogarniętym etniczną nienawiścią nie powinna się zdarzyć. Współcześni Romeo i Julia mają przeciw sobie 
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wszystkich: nacjonalistycznie nastawionego ojca Jasminy, serbskiego szpiega, a nawet matkę Dragana - Polkę. 

Katarzyna wprowadza w ich związek zamęt nie mniejszy niż zwaśnieni politycy. Ucieczką od wojennej 

rzeczywistości i nieoczekiwanych splotów zdarzeń staje się dla młodych bohaterów świat teatru i miłość. Czy 

jednak uda im się przetrwać w mrocznych czasach? Książka znakomicie ukazuje kontrast między egzystencją                

w oblężonym Sarajewie pełnym wojennych trudów, lecz też egzotyki i tradycji, a życiem w Warszawie 

zachłyśniętej otwarciem się na Zachód. To opowieść o wielkim uczuciu, które potrafi ocalić. Choćby na chwilę... 

 

 

31. Nie czas na pożegnanie / Agnieszka Walczak-Chojecka.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2017. 

(Saga Bałkańska / Agnieszka Walczak-Chojecka ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Wojna 1991-1995 r. jugosłowiańska , Belgrad 

(Serbia) , Kosowo , Nowy Sad (Serbia) , Polska , Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) , 

Powieść obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

A szczęście było już tak blisko… Po odnalezieniu Dragana, Jasminie wydaje się, że w końcu nadszedł czas na 

szczęśliwy finał ich historii. Jednak nic bardziej mylnego. Do tej pory przeszkodą dla związku bośniackiej 

Chorwatki z Serbem była głównie bratobójcza wojna, teraz bariery są w nich samych. Bo gdy przeżyje się żałobę 

albo straci pamięć, nic nie będzie takie jak wcześniej. Upiory przeszłości powracają ze zdwojoną siłą. Na dodatek 

w bałkańskim kotle znowu wrze, na Belgrad lecą NATO-wskie bomby. Jasmina ucieka w aktorską pasję, w której 

wspiera ją charyzmatyczny szef Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Za Draganem jednak podążają cienie. 

Przebaczyć trudno, szczególnie sobie. Czy zatem jest jeszcze szansa na miłość? A może to czas na pożegnanie? 

 

 

32. Nie czas na zapomnienie / Agnieszka Walczak-Chojecka.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2017. 

(Saga Bałkańska / Agnieszka Walczak-Chojecka ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Wojna 1991-1995 r. jugosłowiańska , Belgrad 

(Serbia) , Dubrownik (Chorwacja) , Hvar (Chorwacja ; wyspa) , Mostar (Bośnia i 

Hercegowina) , Polska , Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) , Powieść obyczajowa , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

      Nowości:  2017-10 

 

Jasminie udaje się wyrwać z sarajewskiego piekła. Wyrusza w drogę, która jednak naznaczona jest dramatycznymi 

wydarzeniami, i tymi historycznymi, i całkiem osobistymi. Mostar, Dubrownik, Hvar, a w końcu Polska. 

Dziewczynę wszędzie czekają niełatwe wybory. Jedno pozostaje stałe - miłość do Dragana i wiara w jego 

odnalezienie. W dobry los chłopaka wierzy też jego polska matka Katarzyna i walczący na wojnie przyjaciel 

Haris. A Olja? Być może to jej przypadnie główna rola w tej układance losu. Pamięć jednak potrafi płatać figle… 

To niezwykła opowieść o sile miłości, przeczuciach i pamięci. I o tym, że, na szczęście, mieszkają w niej nie tylko 

demony. 
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33. Nocny stalker / Robert Bryndza ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna samotny , Seryjni zabójcy , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Pod koniec parnego lata detektyw Erika Foster zostaje wezwana na miejsce zbrodni. Mężczyznę znaleziono 

zamordowanego w jego mieszkaniu. Został związany i uduszony plastikową torbą. Kilka dni później policja 

znajduje kolejne zwłoki. Okoliczności są dokładnie te same. Erika i jej zespół próbują dociec do prawdy i trafiają 

na trop doskonale przemyślanych działań seryjnego mordercy, który cierpliwie śledzi swoje ofiary i wybiera 

idealny moment, by uderzyć. Wszystkie ofiary to samotni mężczyźni, którzy bardzo cenią sobie prywatność. 

Dlaczego przeszłość tych wszystkich osób jest owiana tajemnicą? I co ich łączy z mordercą? Fale gorąca atakują 

Londyn, a Erika Foster zrobi wszystko, co w jej mocy, by powstrzymać mordercę, zanim liczba ofiar się zwiększy. 

Nawet jeśli będzie musiała zaryzykować własną pracą. Erika nawet nie podejrzewa, że jej życie również może być 

zagrożone. 

 

 

34. Obietnica następcy / Trudi Canavan ; przełożyła Izabella Mazurek.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2017. 

(Prawo Milenium / Trudi Canavan ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarnoksiężnicy , Elita władzy , Honor , Przysięga , 

Współzawodnictwo , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Trzeci tom trylogii fantasy „Prawo Milenium” autorki światowych bestsellerów Trudi Canavan. Od konfrontacji 

buntowników z Raenem minęło pięć lat. W tym czasie Qall, chłopiec ocalony przez Rielle, bezpiecznie dorósł 

wśród Podróżników, a Tyen znalazł sobie nowy dom i ukrył się przed ludźmi, którzy okrzyknęli go zdrajcą                     

i nazwali Szpiegiem. Pięć lat chaosu, nad którym Baluka i Odnowiciele ledwie byli w stanie zapanować. Wszędzie 

toczą się wojny, niektóre światy zostały opanowane przez machiny wojenne, inne pozbawili mocy magowie 

pragnący nieśmiertelności. W czasach gdy wojna zagraża z trudem wypracowanemu przez Rielle i Tyena 

pokojowi, a Qall wkracza w dorosłość, lojalność zostanie poddana próbie. Złożone obietnice mogą wszystko 

zmienić. Zależy od nich życie Qalla. 

 

 

35. Obrońcy miłości / Sandi Lynn ; przekład Joanna Nałęcz, Gabriela Iwasyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 
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"Nazywam się Ariana Williams. W moim życiu wszystko było kłamstwem. Kiedy to odkryłam, musiałam odejść, 

zacząć wszystko od nowa. Skończyłam właśnie studia prawnicze  i wyjechałam do Nowego Jorku. Tu poznałam 

Luke'a Russo, seksownego, władczego adwokata, który musiał mieć wszystko pod kontrolą. Odkrył przede mną 

doznania, jakich nie dał mi żaden mężczyzna. A ja zakochałam się bez pamięci, choć on nie mógł odwzajemnić 

mojego uczuci. A potem pewnej nocy wydarzyła się tragedia i teraz to on potrzebuje mojej pomocy. Tej nocy to ja 

stałam się jego obrońcą..."  "Nazywam się Luke Russo. W moim życiu to ja zawsze decydowałem i dominowałem. 

Miałem świat u stóp, sukces i karierę, luksusowy apartament i towarzystwo każdej pięknej kobiety. Aż pewnego 

dnia do mojej kancelarii weszła Ariana Williams... Między nami zaiskrzyło. Ale ja miałem za sobą przeszłość                 

i sekret, którego nie chciałem jej zdradzić. Musiałem odejść. A potem pewnej tragicznej nocy to właśnie ona stała 

mi się potrzebna. I teraz trzyma w rękach mój los..." 

 

 

36. Ogień wśród nocy / Teresa Messineo ; przełożyła Hanna Pasierska.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Pielęgniarki i 

pielęgniarze , Przyjaźń , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Kay i Jo różni bardzo wiele. Nieśmiała i trochę zamknięta w sobie Kay pochodzi z górniczej mieściny w górach 

Pensylwanii; Jo to nowojorczanka w pierwszym pokoleniu, przebojowa i rozgarnięta, z bujnym irlandzko-włoskim 

temperamentem. Połączy je wspólna służba w korpusie medycznym amerykańskiej armii. Rzucone przez wir 

wojny na dwa fronty i dwa różne krańce świata będą musiały każda na własną rękę stawić czoło wyzwaniom, 

jakim sprostałoby niewielu mężczyzn. Kay wyjeżdża pierwsza - i trafia do raju. Służba na wyspach Pacyfiku 

przypomina wakacje: słońce, piękne otoczenie i tłumy przystojnych oficerów. Czego się nie spodziewa, to że 

wśród flirtów i zabaw znajdzie miłość - głęboką, namiętną i poruszającą ją do głębi. Jo na Froncie Zachodnim 

ocaleje jako jedyna pielęgniarka, gdy jej szpital polowy zostanie zbombardowany przez wroga. Na wrogim 

terenie, gdzie w każdej chwili mogą pojawić się Niemcy, zostaje sama z sześcioma żołnierzami w ciężkim stanie. 

Życie pod presją częstych ostrzałów, głodu i poczucia zagrożenia przytłacza ją, lecz jeszcze trudniejsze są 

wspomnienia o przeszłości: jej ukochany brat Gianni zginął na okręcie wojennym, oboje rodzice zmarli po jej 

wyjeździe z kraju. 

 

 

37. Oskarżenie / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Oskarżenie , Prawnicy , Terroryzm , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą minęły cztery lata. Sprawcę ujęto, skazano, a potem osadzono                 

w więzieniu. Dowody wskazujące na dawną legendę „Solidarności” były nie do podważenia. Mimo to pewnego 

dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list od żony skazańca, w którym kobieta twierdzi, że odkryła nowe 

dowody na niewinność męża. Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym nie warto poświęcać 

uwagi… Przynajmniej do czasu, aż kobieta ginie, a materiał DNA jednej z ofiar zabójcy zostaje odnaleziony               
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w innym miejscu przestępstwa. W dodatku wszystko wydaje się w jakiś sposób związane z Kordianem 

Oryńskim… 

 

 

38. Ósmy cud świata / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże , Single (socjologia) , Azja , Wietnam , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Kilka romantycznych chwil przeżytych w czasie urlopu w Azji budzi w Annie, trzydziestokilkuletniej singielce, 

dawno uśpione uczucia. Kobieta podejmuje decyzję, która na zawsze może zaważyć na życiu kilku osób. Jednak 

szczęście, będące pozornie w zasięgu jej ręki, rozsypuje się nagle niczym domek z kart. Ósmy cud świata to 

opowieść o tym, że czasami trzeba zbłądzić w ciemnym lesie, by wreszcie znaleźć się na rozświetlonej polanie.              

A pierwszy promień słońca można niekiedy znaleźć ukryty w niepozornej, maleńkiej kopercie, zamkniętej                   

w morskiej muszli przywiezionej z wakacji. 

 

 

39. Pięć minut Raisy / Agata Kołakowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Dziennikarze , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Raisa Hedwig korzysta z wczesnej pory, aby podlać ukochane róże w przydomowym ogrodzie. Zastanawia się, jak 

spędzi dzisiejszy dzień. Nie wie jeszcze, że wszystko potoczy się zupełnie inaczej, niż zaplanowała. Magda 

Sajewicz, popularna dziennikarka stacji NTV zmierza do Bornego Sulinowa, by zrealizować wystrzałowy 

materiał, którego bohaterką będzie właśnie Raisa. Reporterka ma nadzieję, że będzie na miejscu przed innymi 

ekipami. A wydarzenie jest nie byle jakie. Raisa Hedwig, według raportu WHO i Human Resources Institute, 

została ogłoszona najbardziej pechową osobą na świecie. Wszystkie media chcą dowiedzieć się u samego źródła, 

jak to jest przeżyć m.in. porażenie piorunem, katastrofę promu czy atak szaleńca w Madrycie. Starsza pani jest 

zaskoczona wizytą dziennikarki, ale już nie tak bardzo nadanym jej tytułem. Magdzie udaje się zdobyć 

wyłączność na wywiad z Raisą, tej zaś wraca nadzieja na odzyskanie utraconego spokoju. Jednak okazuje się, że 

sprawa zatacza coraz szersze kręgi. Pani Hedwig otrzymuje list gratulacyjny od prezydenta z zaproszeniem do 

pałacu... Ostra zazwyczaj dziennikarka, ujęta ciepłą osobowością Raisy, realizuje przychylny jej materiał, 

pokazując ją jako ofiarę wydarzeń losowych. Wkrótce dowiaduje się jednak o skrywanym przez nią epizodzie                 

z życia, który stawia jej bohaterkę w nieco innym świetle. Magda Sajewicz ma swoje powody, aby chcieć dociec 

prawdy o pani Hedwig. 
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40. Początek / Dan Brown ; z języka angielskiego przełożył Paweł Cichawa.- 

Katowice : Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Langdon (postać fikcyjna) , Kody , Symbolika biblijna 

, Szyfry , Hiszpania , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Robert Langdon, profesor Uniwersytetu Harvarda, specjalista w dziedzinie ikonologii religijnej i symboli, 

przybywa do Muzeum Guggenheima w Bilbao, gdzie ma dojść do ujawnienia odkrycia, które „na zawsze zmieni 

oblicze nauki”. Gospodarzem wieczoru jest Edmond Kirsch, czterdziestoletni miliarder i futurysta, którego 

oszałamiające wynalazki i śmiałe przepowiednie zapewniły mu rozgłos na całym świecie. Kirsch, który 

dwadzieścia lat wcześniej był jednym z pierwszych studentów Langdona na Harvardzie, planuje ujawnić 

informację, która będzie stanowić odpowiedź na fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Gdy 

Langdon i kilkuset innych gości w osłupieniu ogląda oryginalną prezentację, wieczór zmienia się w chaos, a cenne 

odkrycie Kirscha może przepaść na zawsze. Chcąc stawić czoła nieuchronnemu zagrożeniu, Langdon musi 

uciekać z Bilbao. Towarzyszy mu Ambra Vidal, elegancka dyrektorka muzeum, która pomagała Kirschowi 

zorganizować wydarzenie. Razem udają się do Barcelony i podejmują niebezpieczną misję odnalezienia 

kryptograficznego hasła, które stanowi klucz do sekretu Kirscha… 

 

 

41. Posag szwaczki / Meredith Jaeger ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Kobieta , Przebaczenie , Szwaczki i szwacze , 

Zabójstwo , San Francisco (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Dwie imigrantki z Europy, Niemka Hannelore Schaeffer oraz Irlandka Margaret O’Brien pracują jako szwaczki, 

naprawiają eleganckie suknie i garnitury zamożnych mieszkańców San Francisco. Gdy do zakładu, w którym 

pracują, wkracza Lucas, ich życie odmieni się na zawsze - Hanna za namową przyjaciółki zakłada wytworną 

aksamitną suknię i - niczym Kopciuszek - idzie na spotkanie z młodzieńcem. Tej samej nocy znika Margaret,                

a Hanna zwraca się do Lucasa o pomoc w poszukiwaniach. Razem przemierzają mroczne zaułki San Francisco            

i zakazane spelunki dzielnicy Barbary Coast. Hanna odkryje, jak straszny los spotkał Margaret, i będzie musiała 

podjąć rozdzierającą serce decyzję... która odciśnie swoje piętno na życiu następnych pokoleń. Przypadek sprawił, 

że Sarah Havensworth natknęła się artykuł w gazecie z 1876 roku o zaginięciu dwóch młodziutkich szwaczek. 

Dziennikarski instynkt kazał Sarah wyjaśnić, co naprawdę spotkało Hannelore i Margaret. Tymczasem sama 

ukrywa przed mężem tajemnicę o tragedii sprzed czternastu lat. Powieść o losach dwóch kobiet, które uczą się, że 

miłość to konieczność dokonywania wyborów, a dar wybaczania jest kluczem do wolności... 
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42. Przeczucie / Tetsuya Honda ; tłumaczenie z języka angielskiego Rafał Śmietana ; 

[weryfikacja japonistyczna Magdalena Kotlarczyk].- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reiko Himekawa (postać fikcyjna) , Policja kryminalna , 

Japonia , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Zaczęło się od zwłok podrzuconych pod żywopłotem. Jak śmieci. I to w Tokio, gdzie nikt nie wyrzuci na ulicę 

nawet papierka. Szczelnie zawinięte w niebieską folię, obwiązane sznurkiem, z mnóstwem ran, z których 

największą zadano już po śmierci. Potem były kolejne ciała. Wszystkie potwornie zmasakrowane. Komisarz Reiko 

czuła, że to szczególna sprawa. Tym bardziej że do śledztwa dołączył Katsumata. Jakże on jej nienawidził. Nie 

dość, że kobieta, to jeszcze młoda i piękna. I te jej przeczucia. Bardziej widział ją w roli gejszy niż komisarza                

w tokijskiej policji. Teraz muszą pracować razem. A Reiko coraz częściej ma przeczucie, że tym razem stawką 

jest nie tylko odnalezienie mordercy, ale i jej przyszłość. "Przeczucie" to pierwsza część cyklu o młodej komisarz 

Reiko Himekawie. W samej tylko Japonii sprzedało się ponad 4 miliony egzemplarzy serii. Stała się ona podstawą 

dwóch seriali, filmu telewizyjnego i kinowego hitu. 

 

 

43. Rebel / Paulina Młynarska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młynarska, Paulina (1970- ) , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

 

1. Piosenka o twojej wolności; 2. Bójcie się Honey Boo Boo; 3. Seks, kłamstwa i solidarność (kobiet); 4. Nie 

krzyczmy, rozmawiajmy; 5. Życie zaczyna się po pogrzebie; 6. Albo kucharka, albo seksbomba; 7. Krzyż na 

nosie? Puknijta się; 8. Koniec narzekania; 9. Jesteś pewna, że nie jesteś feministką?; 10. Piekło pod dobrym 

adresem; 11. Bardzo śmieszne przeprosiny Janusza Palikota; 12. Skąd ten hejt, czyli niech jedzą ciastka; 13. 

Arłukowicz karierowicz i pigułka "po"; 14. Samantha Geimer i "pomagacze"... [i in.]. 

 

 

44. Rodzinne więzy / Julie Lawson Timmer ; przełożyła Anna Kłosiewicz.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macochy i pasierbice , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Char Hawthorn mieszka wraz mężem i pasierbicą, energiczną piętnastolatką, w niewielkim miasteczku                            

w Michigan, szczęśliwa, że znalazła równowagę między pracą i życiem rodzinnym. Kiedy jednak jej mąż ginie                

w wypadku samochodowym, Char nagle odkrywa, że jako macocha ma niewiele do powiedzenia - w świetle 
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prawa bowiem tylko Lindy, pochłonięta swoimi sprawami biologiczna matka Allie, może decydować o jej losie.   

A Lindy chce, by córka zamieszkała razem z nią w Kalifornii. Tymczasem Allie opuszcza się w nauce i coraz 

częściej kłóci się z macochą. Jedynym stałym punktem w jej życiu pozostaje przyjaźń z Morgan, dziesięciolatką, 

której Allie udziela korepetycji. Pewnego dnia Morgan, która od urodzenia tułała się po rodzinach zastępczych                 

i dopiero dwa lata temu wreszcie została adoptowana, znika. Char musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak będzie 

wyglądać jej przyszłość bez Allie i co powinna zrobić w sprawie Morgan, dziewczynki wciągniętej w tryby 

okrutnego systemu. 

 

 

45. Serce królowej / Elizabeth Chadwick ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eleonora Akwitańska (królowa ; żona Henryka II, króla Anglii ; 

1122-1204) , Henryk II (król Anglii ; 1133-1189) , Władcy , Francja , Wielka Brytania , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-10 

 

 

W 1154 roku Henryk II i jego żona Eleonora Akwitańska, jedna z najpotężniejszych kobiet w Europie, zostają 

królem i królową Anglii. Podczas gdy Henryk tłumi opór przeciwników i snuje coraz śmielsze plany, ona 

sprawnie rządzi państwem i opiekuje się coraz liczniejszą gromadką dzieci. Ale pragnie czegoś więcej… gdyby 

tylko mąż zechciał jej wysłuchać. Jednakże Henryk spycha ją na margines, znajduje młodą kochankę i odmawia 

żonie należnych praw. W końcu sprawy się komplikują i Eleonora zostaje wplątana w konflikt, który może 

przesądzić o sprawach królestwa. Oskarżenie o zdradę nie ominie nawet królowej… 

 

 

46. Siedem sióstr / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyły Marzenna Rączkowska, 

Maria Pstrągowska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Paryż (Francja) , Rio de Janeiro (Brazylia) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Każda z nich jest inna. Każda urodziła się w innej części świata i ułożyła sobie życie z dala od pozostałych sióstr. 

Przybrany ojciec - tajemniczy Pa Salt - nadał im imiona mitycznych Plejad. Kiedy sześć młodych kobiet 

dowiaduje się o jego śmierci, wszystkie, niczym ptaki do gniazda, sfruwają do rodzinnego domu - bajecznego 

zameczku nad Jeziorem Genewskim - a tam czekają na nie zaszyfrowane wiadomości na temat ich pochodzenia.  

Najstarsza z sióstr, idąc za wskazówkami Pa Salta, dociera do Rio de Janeiro, gdzie przystojny brazylijski pisarz 

pokazuje jej uroki miasta i pomaga odkryć zagmatwaną przeszłość jej rodziny. Osiemdziesiąt lat wcześniej jej 

prababka Izabela, córka plantatora kawy, na życzenie ojca zaręczyła się z arystokratą, którego nie kochała. 

Narzeczony był na tyle wspaniałomyślny, że zgodził się na jej wyjazd z przyjaciółką do Paryża. W tętniącym 

życiem Mieście Światła spragniona przygód dziewczyna spotkała ambitnego młodego rzeźbiarza. I poczuła, że nic 

już nie będzie takie jak wcześniej. Czy historia prababki i matki pozwoli Mai odnaleźć drogę do własnego 

szczęścia? 
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47. Siostra burzy / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyły Marzenna Rączkowska, 

Maria Pstrągowska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Muzyka poważna , Samorealizacja , Norwegia , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Sześć sióstr. Choć urodziły się na różnych kontynentach, wychowały się w bajecznej posiadłości Atlantis na 

prywatnym półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec, nazywany przez nie Pa Saltem, nadał im imiona 

mitycznych plejad. Każda ułożyła sobie życie po swojemu i rzadko mają okazję spotkać się wszystkie razem. Do 

domu ściąga je niespodziewanie śmierć ojca, który zostawił każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu 

własnych korzeni. I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co sie stało z siódmą siostrą. Ally - Długo będzie sobie 

wyrzucać to, że kiedy ojciec umierał, spędzała upojne chwile z ukochanym. Intryguje ją wprawdzie zagadka 

związana z jej pochodzeniem, ale na razie musi się skupić na regatach żeglarskich, na których wystartuje u boku 

swego mężczyzny. W najczarniejszej godzinie podąży jednak za wskazówkami Pa Salta i pozna historię 

fascynującej kobiety, która żyła przed ponad wiekiem. Historie Anny Landvik, dziewczyny z norweskiej wsi, 

mającej niebiański głos, który znali tylko ludzie z miejscowego kościoła i... krowy na pastwisku. Dopóki nie 

odkrył jej "łowca talentów" i nie zabrał do Christianii - dzisiejszego Oslo - by zaśpiewała na premierze Peer Gynta 

z muzyką Edwarda Griega. Im więcej Ally dowiaduje sie o Annie, tym bardziej desperacko chce odkryć własne 

korzenie. Zwłaszcza że ma ku temu nowy powód. 

 

 

48. Świat Zofii : [cudowna podróż w głąb historii filozofii] / Jostein Gaarder ; przekład 

Iwona Zimnicka.- Wydanie 4.- Warszawa : Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, 

[2001]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Tej pozycji nie trzeba nikomu przedstawiać. Świat Zofii to książka kultowa w wielu krajach, m.in.                                 

w Skandynawii, Niemczech, Japonii itd. Czytają ją zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Jest to pasjonująca powieść  

o piętnastoletniej dziewczynce. Zofia (bo tak ma na imię bohaterka) w tajemniczych okolicznościach odkrywa 

historię europejskiej filozofii. Książka integruje literaturę piękną z najprostszym z możliwych przekazem filozofii 

dla niefilozofów. Poprzez tę prostą i głęboką zarazem lekturę odkrywamy na nowo dawno jeż zapomniany albo 

nigdy nie poznany świat. Dzięki mistrzowskiemu przewodnictwu norweskiego nauczyciela filozofii, podążając 

śladami Platona, Sokratesa i Heideggera docieramy do SIEBIE SAMYCH otwierając się na niewyczerpane zasoby 

własnej mądrości i wrażliwości. 
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49. Światełko w tunelu / Hanna Greń.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2017. 

(Polowanie na Pliszkę / Hanna Greń ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kornelia Pliszka (postać fikcyjna) , Poszukiwania 

zaginionych , Powieść obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Spotkali się w miejscu, gdzie przedpokój stykał się z pokojem lub - innymi słowy - na linii oddzielającej pokój od 

przedpokoju, i wiedzieli, że tylko od nich zależy, którą wersję wybiorą. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach 

Gerard jest przekonany, że bezpowrotnie utracił to, co było dla niego najważniejsze. Po Kornelii pozostał mu 

jedynie maleńki kot, którego kobieta zostawiła pod jego opieką przed ich ostatnim rozstaniem. Okazuje się jednak, 

że ciało znalezione w domu Pliszki po pożarze należy do kogoś innego. Gdzie zatem podziała się Kornelia                    

i dlaczego nie daje znaku życia? Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy komisarz dowiaduje się, że jego 

koledzy stawiają Kornelii absurdalne - jego zdaniem - zarzuty. Mężczyzna rzuca na szalę całą swoją zawodową 

przyszłość, żeby udowodnić, że podejrzewana przez policję kobieta jest niewinna. Jednak żeby to zrobić, trzeba ją 

najpierw odnaleźć. Rozpoczyna się polowanie na Pliszkę. 

 

 

50. Świtezianki / Teresa Monika Rudzka.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Uwodzenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

 

Nathalie, Polka po matce i Francuzka po ojcu, spotyka Jima. Młodego mężczyznę niedawno dotknęła ogromna 

tragedia - niespodziewanie umarła jego ukochana Anastazja. Pogrążony w rozpaczy, szuka pocieszenia                           

w ramionach różnych kobiet. Nathalie zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia. Postanawia go zdobyć tylko 

dla siebie. Nic jej nie powstrzyma. Czy miłość ma szansę zmienić przeznaczenie? Czy Jim zrozumie, co jest 

najważniejsze dla niego? 

 

 

51. Tajemnica lady Maggie / Grace Burrowes ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Prywatni detektywi , Szantaż , Powieść , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Przeszłość lady Maggie Windham kryje tajemnicę... Piękna córka księcia strzegła jej starannie, teraz jednak jest 

szantażowana, a jej sekret w każdej chwili może wyjść na jaw. Maggie prosi o pomoc Benjamina Hazlita, 

przystojnego dżentelmena i przenikliwego detektywa. Jeśli Benjamin nie zdoła zdemaskować podłej intrygi, 
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reputacja Maggie i przyszłość rodu Windhamów zostanie zniszczona na zawsze. Lecz sama Maggie intryguje 

Benjamina o wiele bardziej niż zagadka, którą zleciła mu rozwiązać. I wciąż nie wyjawia mu prawdy o sobie… 

 

 

52. To / Stephen King ; z angielskiego przełożył Robert Lipski.- Wydanie 8.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Klauni , Seryjni zabójcy , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Derry w stanie Maine, miejsce ledwie widoczne na mapie. Dochodzi tu do wyjątkowej eskalacji zbrodni, 

okrutnych morderstw, gwałtów i tajemniczych wypadków. W kanałach miasteczka zalęgło się To. Bliżej 

nieokreślone, przybiera najróżniejsze postacie - klauna, ogromnego ptaszyska, głosu w rurach. Poluje na dzieci.                 

I nie tylko dzieci potrafią dostrzec To. Dlatego właśnie one stają do walki z potworem. Mija dwadzieścia kilka lat  

i To powraca. Dzieci są już dorosłymi, ale muszą odnaleźć w sobie dziecięcą wiarę, lojalność i odwagę, by 

skutecznie stawić mu czoła. 

 

 

53. Trzeba marzyć / Matylda Man.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

 

Jagoda i Beata to przyjaciółki na śmierć i życie. Razem mogą konie kraść i jechać choćby na koniec świata. Ale to, 

co je łączy najsilniej, to marzenie o wielkiej miłości. Problem polega na tym, że o mężczyznach wiedzą niezbyt 

wiele, wiedzą natomiast, że będą żyć długo i szczęśliwie - ale co dalej? I kiedy wreszcie na horyzoncie pojawia się 

facet, żadna z nich nie przypuszcza, że to… dopiero początek. Co zrobić, gdy marzenia się spełniają? Ile przetrwa 

kobieca przyjaźń? I czy marzenia nie powinny pozostać tylko marzeniami? 

 

 

54. We dwoje / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Ojcowie i córki , Małżeństwo , Trudne sytuacje 

życiowe , Charlotte (Stany Zjednoczone, Karolina Północna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Kiedy w drugiej osobie wygasa chęć do budowania wspólnej przyszłości, nawet najczulsze gesty nie mogą 

uratować przed katastrofą. Przekonuje się o tym Russell Green, trzydziestodwulatek, który myślał, że ma 
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wszystko. Bo codziennie mógł trzymać w ramionach żonę i sześcioletnią córkę. Teraz nie potrafi powiedzieć, 

kiedy dokładnie jego życie zaczęło się rozpadać. Wie tylko, że z całej siły walczył, żeby na to nie pozwolić.                    

I poniósł porażkę. Russellowi przyjdzie zmierzyć się z nieznanym, pokonać własne słabości i wczuć się w rolę 

pełnoetatowego ojca. Czeka go wielki emocjonalny test, ale też... niespodziewane spotkanie, które odmieni jego 

przyszłość... 

 

 

55. Widzę cię / Clare Mackintosh ; przełożył Bartosz Kurowski.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Zabójstwo , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Gdy Zoe Walker zauważa swoje zdjęcie w sekcji ogłoszeń londyńskiej gazety, postanawia się dowiedzieć, jak się 

tam znalazło. Rodzina jest przekonana, że osoba z ogłoszenia tylko Zoe przypomina. Nazajutrz w gazecie pojawia 

się zdjęcie innej kobiety, a dzień później - kolejnej. I każda z nich pada ofiarą przestępstwa. Widzę Cię to 

psychologiczny thriller jednej z najgłośniejszych i najbardziej cenionych angielskich debiutantek roku 2015. 

Powieść, która nie pozwoli zasnąć. Tym bardziej przekonująca, że Mackintosh służyła w policji kryminalnej. 

Konieczności przeczytania jeszcze jednej strony nabiera tu zupełnie nowego wymiaru. 

 

 

56. Władca cieni / Cassandra Clare ; przełożyli Wojciech Szypuła i Małgorzata 

Strzelec.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2017. 

(Mroczne Intrygi / Cassandra Clare ; ks. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Czy oddałbyś bratnią duszę… za swoją prawdziwą duszę? Życie Nocnego Łowcy to życie w pętach powinności. 

W więzach honoru. Świat Nocnego Łowcy to świat uroczystych przysiąg, a nie ma ślubów świętszych niż te 

łączące parabatai - wojowników-partnerów, którzy mają razem walczyć i razem ginąć, lecz nigdy, przenigdy nie 

wolno im się zakochać. Emma Carstairs odkryła, że miłość odwzajemniona przez jej parabatai, Juliana 

Blackthorna, jest nie tylko zakazana, lecz także śmiertelnie niebezpieczna: może zniszczyć ich oboje. Wie, że 

powinna uciec od Juliana, lecz jakże miałaby to zrobić, gdy Blackthornom ze wszystkich stron zagrażają 

wrogowie?  Ich jedyną nadzieją jest Czarna Księga Umarłych, magiczny wolumin o ogromnej mocy. Wszyscy 

chcą ją dostać, ale tylko Blackthornowie są w stanie ją odnaleźć. Emma, jej najlepsza przyjaciółka Cristina oraz 

Mark i Julian Blackthornowie przybywają do Faerie - gdzie hulaszcze zabawy skrywają krwawe zagrożenie                      

i żadnej obietnicy nie można ufać - by tam zawrzeć mroczny pakt z królową Jasnego Dworu. Tymczasem 

narastające napięcie między Nocnymi Łowcami i Podziemnymi doprowadziło do wyłonienia Kohorty, grupy 

ekstremistów wśród Nocnych Łowców, którzy domagają się wprowadzenia obowiązku rejestracji Podziemnych              

i „niewygodnych” Nefilim. Zrobią wszystko, co w ich mocy, by ujawnić tajemnice Juliana i przejąć władzę nad 

Instytutem w Los Angeles. 
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57. Wnucek / Włodzimierz Kłaczyński.- Mielec : Wydawnictwo Profi-Med : [Edward 

Guziakiewicz], copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Regionalia:  Pogórze - w powieści , Autor regionalny - Mielec 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Monodram napisany gwarą Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, w którym babka Dzwoniątko opowiada historię 

swego „wnucka” Sylwestra Dzwoniątko, a całość narracji w krzywym zwierciadle, z przekąsem i dystansem, 

przedstawia obraz wsi w czasie burzliwych zmian cywilizacyjnych. 

 

 

58. Wołanie do Yeti / Wisława Szymborska.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Trzeci tom w twórczości Wisławy Szymborskiej, przez wielu uważany za jej właściwy debiut poetycki, ukazał się 

przed sześćdziesięcioma laty, w 1957 roku. Jego tytuł nawiązuje do wiersza Z nieodbytej wyprawy w Himalaje - 

poetyckiego spojrzenia na relację człowieka z potęgą przyrody. Wiele spośród 23 wierszy weszło do kanonu 

polskiej poezji - Nic dwa razy, Martwa natura z balonikiem, Atlantyda, Dwie małpy Bruegla. Utwory 

zgromadzone w tomie Wołanie do Yeti są refleksją nad przemijaniem, naturą ludzką i otaczającym nas światem. 

Wołanie do Yeti to szósty tom ukazujący się w prestiżowej kolekcji poezji Wisławy Szymborskiej. Edycja 

wzbogacona jest o rękopisy Noblistki. 

 

 

59. Wraz z upływem czasu / Mary Higgins Clark ; przełożyła Zuzanna Maj.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Dziennikarze , Procesy sądowe , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Dziennikarka Delaney Wright otrzymuje wielką szansę. Zostaje współprowadzącą wieczornych wiadomości 

telewizyjnych, będzie również relacjonować sensacyjny proces w sprawie morderstwa. Postanawia też odnaleźć 

swoją biologiczną matkę. Oskarżoną o morderstwo jest Betsy Grant, wdowa po bogatym lekarzu. Twierdzi, że 

kochała swojego męża i nigdy by go nie skrzywdziła, nawet żeby uchronić go przed cierpieniem z powodu 

choroby Alzheimera. Adwokat namawia ją, by zawarła ugodę z prokuratorem, ale Betsy odmawia. Chce na 

procesie udowodnić swoją niewinność. 
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 60. Yoro / Marina Perezagua ; przełożył Andrzej Flisek.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Yoro to niezwykłe świadectwo kobiety, która nie zamierza zaakceptować narzuconego jej tragicznego losu. 

Powieść ta czyni z tragedii swoiste wybawienie, a opowiada o kobiecie walczącej ze światem i o tym, jak odnosi 

ona, i za jaką cenę, końcowe zwycięstwo. H, narratorka i bohaterka, już na wstępie wyznaje, że popełniła 

zbrodnię. I w prowokujących słowach zachęca czytelnika, aby ten ośmielił się przeczytać jej dzieje. W całej 

książce utrzymuje się to szczególne napięcie, ten sam wymiar tragiczności, to nieodparte wrażenie, że zarówno 

narratorka, jak i potencjalni czytelnicy grają w grę, której stawką jest życie lub śmierć. W tekście tętniącym 

ekstatycznym rytmem i zmuszającym do czytania ze wstrzymanym oddechem, H opowiada historię miłości do 

mężczyzny, historię miłości do dziewczynki Yoro, której nigdy nie widziała na oczy, historię poszukiwania tego 

wszystkiego, co tworzy podstawy ludzkiej istoty: tożsamości seksualnej, prokreacji, szaleństwa, nienawiści, 

miłości. 

 

 

61. Zen i sztuka obsługi motocykla / Robert M. Pirsig ; tłumaczenie Tomasz Bieroń.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pirsig, Robert M. (1928-2017) , Filozofia , Jakość , Ojcowie i 

synowie , Podróże , Turystyka motorowa , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-10 

 

 

Jak w epoce pozorów odnaleźć prawdziwą wolność? Dlaczego warto nauczyć się czerpać radość z własnego 

działania i postawić na niezależność? I dlaczego zamiast jechać do mechanika, lepiej samemu pogrzebać w silniku 

motocykla? Aby odkryć odpowiedzi na najważniejsze pytania, czasem trzeba zwolnić i zjechać z drogi, którą 

podążają wszyscy.  Zen i sztuka obsługi motocykla to zapis niezwykłej wakacyjnej podróży, którą autor odbył ze 

swoim jedenastoletnim synem. Wyprawa na motorze przez Amerykę stała się dla nich obu okazją do poznania się 

nawzajem i uczenia się od siebie oraz do zastanowienia nad tym, co najważniejsze. Z książką Roberta R. Pirsiga 

wyruszysz w podróż, która sprawi, że inaczej spojrzysz na swoje życie. 
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 

 
1. Aktywista / John Grisham ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, copyright 2014. 

(Theodore Boone / John Grisham ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodore Boone (postać fikcyjna) , Deweloperzy , Nastolatki , 

Oszustwo , Prawnicy , Wywłaszczenie , Kryminał , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  W-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

Akcja Aktywisty dzieje się wkrótce po wydarzeniach opisanych w powieści Oskarżony i Theo Boone ma nadal 

trzynaście lat. Tym razem główny wątek dotyczy planowanej budowy obwodnicy wokół Strattenburga, co budzi 

ogromne emocje wśród zwolenników i przeciwników nowej inwestycji. Zwolennikiem jest m.in. ojciec Theo, 

Woods Boone, który jako adwokat reprezentuje interesy bogatego dewelopera. Joe Ford chce potajemnie kupić 80 

hektarów ziemi w pobliżu obwodnicy i zbić majątek.  Przeciwniczką jest matka Theo, Marcella Boone, i sam 

Theo. Oboje uważają, że obwodnica zniszczy podmiejską przyrodę, przebiegając za blisko szkoły podstawowej              

i ośrodka sportowego zagrozi im spalinami i hałasem i stanowi zbędny wydatek w wysokości dwustu milionów 

dolarów. 

 

 

2. Błękit / Lisa Glass ; [przekład Anna Piasecka].- Warszawa : Wydawnictwo Zielona 

Sowa, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Surfing , Relacja romantyczna , Wakacje , Miłość , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Najgorętsza historia lata! Poczuj wiatr we włosach i zapach słonej wody... Dla szesnastoletniej Iris surfing jest 

wszystkim. Kiedy na jej drodze staje przystojny i utalentowany Szefer, życie dziewczyny nabiera zawrotnego 
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tempa. Podczas niesamowitych wakacji Iris zatraca się w szalonym świecie Zeke’a i przeżywa namiętną miłość, 

jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. Tylko czy Zeke na pewno jest taki, na jakiego wygląda? Co się stanie, 

kiedy Iris będzie musiała poddać próbie nie tylko swój surferski talent, ale i uczucia do Zeke’a? 

 

 

3. Grzech pierworodny / Anna Szafrańska.- Gdynia : Wydawnictwo Novea Res, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Licea , Nastolatki , Przyjaźń , Rodzina , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Miłość. Honor. Lojalność. Tajemnica. Zdrada. Ona: przykładna córka, siostra, przyjaciółka. Uczynna, grzeczna, 

dbająca o dobro innych. Podążająca za swoimi marzeniami i pasjami. On: tajemniczy, niebezpieczny, nieziemsko 

przystojny. Gniewny, ignorujący wszelkie zasady, gardzący ludźmi. Nieliczący się z nikim. Dwa całkowicie 

odmienne charaktery nie były przeszkodą, by serca zabiły jednym rytmem, lecz na jaw wychodzą tajemnice                  

z przeszłości, łączące obie rodziny. Czy powszechna zmowa milczenia jest w stanie rozdzielić dwoje ludzi, 

których połączyła niewinna miłość? 

 

 

4. Młody prawnik / John Grisham ; przekład Maciej Nowak-Kreyer.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2010. 

(Theodore Boone / John Grisham ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodore Boone (postać fikcyjna) , Nastolatki , Prawnicy , 

Procesy sądowe , Świadkowie , Zabójstwo , Kryminał , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

Najnowszy thriller prawniczy z klasycznym Grishamowskim bohaterem… tylko znacznie młodszym.   

Najgenialniejszy i najmłodszy prawnik świata  Jego rodzice są prawnikami. Przyjaciele rodziców są prawnikami. 

Jego przyjaciele są prawnikami. Jego pies wabi się Sędzia, a on marzy, żeby zostać prawnikiem. A właściwie już 

nim jest: kocha prawo i uwielbia udzielać porad prawnych.  Ale znajdzie się na sali sądowej już nie jako 

obserwator o wiele prędzej, niż się spodziewał, wciągnięty w sam środek sensacyjnego procesu o zabójstwo. 

Bezwzględny morderca jest o włos, by wymknąć się sprawiedliwości, i tylko Theodore Boone może sprawić, by 

prawo zwyciężyło. Theo Boone jest jak Mitch McDeere z Firmy - przenikliwy, dociekliwy, o niezłomnych 

zasadach, choćby miał za nie drogo zapłacić - tyle że jeszcze bardziej entuzjastyczny i o wiele młodszy. I jak 

Mitch znajdzie się w sytuacji pozornie bez wyjścia.  Mamy tu klasycznego Grishama: zbrodnię doskonałą, 

anonimowego świadka, który nie może wyjść z ukrycia, i prawnika doskonałego. Mamy fascynującego bohatera               

i ekscytującą intrygę, ale i prawo od kuchni - obraz sądu i systemu podany w sposób pasjonujący i przystępny - 

ustami genialnego młodego pasjonata, który frapuje nie tylko młodych czytelników, ale ich rodziców i dziadków. 

Zawsze przesłanie Grishama było to samo: obrona uczciwości, nawet jeśli bohaterowi przyszło walczyć                       

z bezprawiem prawa. 
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5. Oskarżony / John Grisham ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2012. 

(Theodore Boone / John Grisham ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodore Boone (postać fikcyjna) , Kradzież , Prawnicy , 

Uczniowie , Zniewaga , Kryminał , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

Bohaterem jest trzynastoletni Theodore Boone, uczeń ósmej klasy gimnazjum w Strattenburgu i syn pary 

adwokatów, Marcelli i Woodsa Boone’ów. Tytułowym oskarżonym z pozoru jest miejscowy bogacz Pete Duffy, 

podejrzewany o zamordowanie żony. Theo od dawna interesuje się prawem, dzięki rodzicom bywa w sądzie i w 

szkole jest uznawany za autorytet w kwestiach prawnych. Marzy, by skończyć prawo i zostać wybitnym 

adwokatem lub sędzią. Proces Duffy’ego jest lokalną sensacją i Theo zostaje delegowany przez szkolny klub 

dyskusyjny, by się przysłuchiwał rozprawie, podczas której ma zeznawać nowy świadek, którego włączenie do 

sprawy jest w jakiś sposób powiązane z Theo. Do rozprawy jednak nie dochodzi, bo przebywający na wolności za 

kaucją Duffy znika, za to wokół Theo zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. 

 

 

6. Uprowadzenie / John Grisham ; przekład Maciej Nowak-Kreyer.- Warszawa : 

Amber, 2011. 

(Theodore Boone / John Grisham ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodore Boone (postać fikcyjna) , Nastolatki , Porwanie , 

Prawnicy , Kryminał , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

Jego rodzice są prawnikami. Przyjaciele rodziców są prawnikami. Jego przyjaciele są prawnikami. Jego pies wabi 

się Sędzia, a on marzy, żeby zostać prawnikiem. Jego marzenie spełniło się szybciej niż to możliwe. W pierwszej 

części nowej serii Johna Grishama Theodore Boone. Młody prawnik Theo został wciągnięty w sam środek 

sensacyjnego procesu o zabójstwo. Tym razem dramatyczne wydarzenia rozgrywają się bliżej jego domu. 

Przyjaciółka Theo, April, zostaje uprowadzona. Theo wie coś, co mogłoby pomóc policji, lecz nie może tego 

zdradzić. Postanawia sam odnaleźć April. Ale musi użyć całej swojej prawniczej wiedzy (i paru prawniczych 

sztuczek wujka Ike'a, czarnej owcy rodu Boone'ów), żeby odkryć zaskakującą prawdę... i nie złamać prawa. 

 

 

7. Widmo grzechu / Anna Szafrańska.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Licea , Nastolatki , Tajemnica , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

 

Nel to kochająca córka i siostra, czuła przyjaciółka, świetna uczennica, gwiazda szkolnego kółka teatralnego                     

i przewodnicząca szkolnego samorządu, o której jej najlepsza przyjaciółka mówi: szlachetna i dobroduszna. Wraz 
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z początkiem nowego roku szkolnego w jej poukładane życie wkrada się chaos. Poznaje chłopaka, który wydaje 

się być jej przeciwieństwem. Są jak dzień i noc, a mimo to... zakochują się w sobie. To dopiero początek, 

ponieważ rodzina zabrania dziewczynie kontaktów z ukochanym. Pojawiają się tajemnice, których nikt nie chce 

jej wyjaśnić. Nel nie wie, komu może zaufać, kto jaką rolę odgrywa w tym dramacie. Odkrywa, że pozornie 

czarny charakter ma też jasne strony osobowości. 

 

 

8. Zbieg /John Grisham ; z angielskiego przełożył Kabat Jan- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2017. 

(Theodore Boone / John Grisham ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodore Boone (postać fikcyjna) , FBI , Nastolatki , Prawnicy 

, Procesy sądowe , Zabójcy , Waszyngton (Stany Zjednoczone) , Kryminał , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-10 

 

Trzynastoletni Theo Boone myślał, że największe niebezpieczeństwo już minęło, ale znów przyjdzie mu się 

zmierzyć z dawnym wrogiem, którym jest Pete Duffy, groźny morderca i zbieg. Gdy pewnego dnia                              

w waszyngtońskim metrze Theo zauważa znajomą twarz, wie, że dostał drugą szansę. Szybka reakcja sprytnego 

nastolatka doprowadza Duffy’ego przed sąd. Ale teraz znany kryminalista już wie, kim jest jego przeciwnik i nie 

zamierza mu odpuścić. Theo znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie, ale zrobi wszystko, by sprawiedliwości 

stało się zadość.  Ten inteligentny, pełen akcji thriller prawniczy dla młodszych czytelników to kolejna odsłona 

przygód wykreowanego przez mistrza gatunku sprytnego i zdeterminowanego nastoletniego prawnika. 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. ABC florystyki / Anna Nizińska ; [współautor Anna Ziemba-Michałowska].- 

Warszawa : Hortpress, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bukieciarstwo , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-745/749 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

1. Warsztat florystyczny - narzędzia i środki techniczne, naczynia, galanteria florystyczna ; 2. Dekoracje roślinne 

wczoraj i dziś ; 3. Ogólne zasady kompozycji ; 4. Style kompozycji roślinnych ; 5. Udział roślin w stylizacji 
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wnętrz ; 6. Sezonowość aranżacji roślinnych ; 7. Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjach życiowych roślin 

zielonych ; 8. Materiał roślinny stosowany w florystyce ; 9. Postępowanie z materiałem roślinnym ; 10. Metody 

suszenia i utrwalania roślin ; 11. Kompozycje roślinne w naczyniach ; 12. Wiązanki okolicznościowe ; 13. 

Florystyka ślubna ; 14. Florystyka komunijna ; 15. Florystyka pogrzebowa ; 16. Dekoracje na Boże Narodzenie ; 

17. Dekoracje na Wielkanoc ; 18. Dekoracje na Walentynki ; 19. Dekoracje dożynkowe ; 20. Dekoracje stołów ; 

21. Dekoracje kościołów ; 22. Kompozycje z roślin suszonych i sztucznych ; 23. Dekoracje z roślin doniczkowych 

; 24. Dekoracje roślinne w obiektach użyteczności publicznej ; 25. Balkony i tarasy ; 26. Feng-Shui i rośliny ; 27. 

Landart ; 28. Aranżacja kwiaciarni ; 29. Wystawy kwiatów i targi ogrodniczo-florystyczne ; 30. Mody 

florystyczne. 

 

 

2. Ania / Grzegorz Kubicki, Maciej Drzewicki. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przybylska, Anna (1978-2014) , Aktorzy polscy , Polska , 

Biografia 

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

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Pierwsza Biografia Anny Przybylskiej. Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie 

musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd od razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej 

naturalna od szkolonych aktorek, utożsamiała "polski sen lat 90".  - byłą idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która 

trafia na okładki magazynów i do telewizji w szczytowych godzinach oglądalności. Ania Przybylska została 

"Królową Serc" w kraju, w którym ludzie sukcesu - zwłaszcza "piękni i młodzi" - nigdy nie mają łatwo. Spieszyła 

się momentami tak, jak czuła, że to wszystko zbyt długo nie potrwać. Jakby wiedziała, że szybko musi zawierać 

rodzinę, urodzić dziecko, by zdążyć się jeszcze tym wszystkim nacieszyć - opowiadają w książce jej bliscy. 

 

 

3. Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; redakcja naukowa Jan 

Kaiser ; tłumacze Marek Binder, Anna Jarmocik, Michał Kuniecki.- Wydanie 1 - 7 

dodruk.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neuropsychologia , Psychofizjologia , Agresywność , 

Choroby psychiczne , Ciepłota ciała , Genetyka zachowania , Język , Kora mózgowa 

, Mowa , Mózg , Nałóg , Neurony , Pamięć , Rozród , Ruchy , Schizofrenia , Sen , 

Słuch , Stres , Termoregulacja (fizjologia) , Uczenie się , Uczucia , Układ nerwowy , 

Uwaga (psychologia) , Wzrok , Zmysły , Podręcznik 

  Sygnatura:  WG-159.9 

  Nowości:  2017-10 

 

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE: 1. Relacja mózg-umysł ; 2. Genetyka zachowania ; 3. Wykorzystanie zwierząt                

w badaniach naukowych ; 4. Możliwości kariery w biopsychologii. 2. KOMÓRKI NERWOWE                                             

I PRZEWODNICTWO NERWOWE: 1. Komórki układu nerwowego ; 2. Impuls nerwowy. 3. WYMIANA 

INFORMACJI W SYNAPSACH: 1. Pojęcie synapsy ; 2. Zjawiska chemiczne w synapsie. 4. ANATOMIA 

UKŁADU NERWOWEGO: 1. Metody badawcze ; 2. Budowa układu nerwowego kręgowców ; 3. Kora mózgowa. 

5. ROZWÓJ I PLASTYCZNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO: 1. Rozwój układu nerwowego ; 2. Plastyczność po 

uszkodzeniu mózgu. 6. WZROK: 1. Kodowanie wzrokowe a receptory siatkówkowe ; 2. Neuronalne podłoże 

percepcji wzrokowej ; 3. Rozwój układu wzrokowego. 7. INNE UKŁADY SENSORYCZNE I UWAGA: 1. Słuch 

; 2. Zmysły mechaniczne ; 3. Zmysły chemiczne ; 4. Uwaga. 8. RUCH: 1. Sterowanie ruchem ; 2. Mózgowe 

mechanizmy kontroli ruchowej ; 3. Zaburzenia ruchowe. 9. SEN I CZUWANIE: 1. Cykle snu i czuwania ; 2. Fazy 
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snu i ich mechanizmy mózgowe ; 3. Po co nam sen? Po co nam faza REM? Po co nam marzenia senne? 10. 

REGULACJA WEWNĘTRZNA: 1. Regulacja temperatury ; 2. Pragnienie ; 3. Łaknienie. 11. ZACHOWANIA 

REPRODUKCYJNE: 1. Oddziaływanie hormonów płciowych na organizm ; 2. Zróżnicowanie zachowań 

seksualnych. 12. ZACHOWANIA EMOCJONALNE: 1. Co to jest emocja? ; 2. Stres i zdrowie ; 3. Zachowania 

agresywne i obronne. 13. BIOLOGICZNE ASPEKTY UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI: 1. Uczenie się, pamięć, 

amnezja a funkcja mózgu ; 2. Przechowywanie informacji w układzie nerwowym. 14. ASYMETRIA MÓZGU                 

I JĘZYK: 1. Asymetria funkcjonalna mózgu ; 2. Rozwój ewolucyjny i fizjologia języka. 15. ZABURZENIA 

PSYCHICZNE: 1. Uzależnienia ; 2. Zaburzenia nastroju ; 3. Schizofrenia. 

 

 

4. Budapeszt / Michael Macaroon ; [tłumaczenie Krzysztof Wojciechowski].- Bielsko-

Biała : Wydawnictwo Pascal, 2009. 

(Miasta Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budapeszt (Węgry) , Przewodnik turystyczny , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(439) 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Dzielnica Zamkowa; 2. Od Góry Gellerta do Rozsadomb; 3. Dzielnica Lipótváros; 4. Okolice Belváros; 5. Od 

Oktogonu do Városliget; 6. Poza centrum. 

 

 

5. Ciekawostki matematyczne : skarbnica zadziwiających rozrywek / Alfred S. 

Posamentier, Ingmar Lehmann ; przełożyła Julia Szajkowska.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matematyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Ciekawostki arytmetyczne; 2. Ciekawostki geometryczne; 3. Interesujące problemy i ich równie interesujące 

rozwiązania; 4. Interesujące właściwości średniej; 5. Niezwykły świat ułamków. 

 

 

6. Domowy survival / Krzysztof Lis i Artur Kwiatkowski.- Kraków : Flow Books, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo osobiste , Katastrofy , Sztuka przetrwania , 

Trudne sytuacje życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

WSTĘP. Kim jest prepper?, 1. Trudne czasy-czyli jakie?; 2. Survivalowe potrzeby w domu i poza nim; 3. Woda; 

4. Żywność i żywienie w trudnych czasach; 5. Energia w domu; 6. Samochód w sytuacjach kryzysowych i w 
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trudnych czasach; 7. Zestawy przetrwania; 8. Bezpieczeństwo w trudnych czasach i na co dzień; 9. Ewakuacja; 10. 

Człowiek i rodzina w trudnych czasach; 11. Scenariusze apokaliptyczne. 

 

 

7. Dziewczyna / Alona Frankel ; przełożyła Magdalena Sommer.- Warszawa : 

Wydawnictwo Nisza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frankel, Alona (1937- ) , Nastolatki , Żydzi , Izrael , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

"Dziewczyna" to zapis dalszych losów bohaterki "Dziewczynki", pierwszej książki Alony Frankel dla dorosłych, 

uhonorowanej w Izraelu najważniejszymi literackimi nagrodami. Tamta opowiada o dzieciństwie w czasach 

Holokaustu i w pierwszych latach po wojnie w ukochanym Krakowie. Ta jest opowieścią o niełatwym oswajaniu 

się bohaterki z Izraelem, do którego przybywa ostatniego dnia 1949 roku. Dwunastolatka odkrywa nowy świat, 

przygląda się uważnie, wszystko widzi i wszystko zapamiętuje. Dzięki ostremu spojrzeniu młodej dziewczyny                 

i nowej imigrantki poznajemy Izrael lat pięćdziesiątych w całej jego zmysłowości, pięknie i brzydocie. Nowy 

język, nowa kultura, poczucie wyobcowania i wielka tęsknota - za tym, co było, co jest, co będzie… Za miłością. 

Przed rozpaczą ratują nastolatkę książki, filmy, potrzeba obcowania ze sztuką i jej tworzenia. Oswajając się                    

z nową ojczyzną, dziewczyna dojrzewa, staje się kobietą. Alona Frankel opowiada o trudnych sprawach, czasem 

strasznych, ale widzi też komizm rozmaitych sytuacji. Dlatego "Dziewczyna" jest głęboko poruszająca, a często 

nieodparcie śmieszna. 

 

 

8. Dzikie serce : ćwiczenia w drodze : osobisty przewodnik prowadzący do odkrycia 

tajemnicy twojego męskiego ducha / John Eldredge ; tłumaczenie Maria Sabiłło-

Widera.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, copyright 2005. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość protestancka , Mężczyzna , Samorealizacja 

Sygnatura:  WG-274/278 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Dzikie serce; 2. Dziki, którego obraz nosimy; 3. Pytanie, które prześladuje każdego mężczyznę; 4. Rana; 5. 

Bitwa o serce mężczyzny; 6. Głos ojca; 7. Uzdrowić ranę; 8. Bitwa: wróg; 9. Bitwa: strategia; 10. Uratować 

piękną; 11. Przeżyć przygodę; 12. Napisać następny rozdział. 

 

 

9. Fakap czyli Moja przygoda z korpoświatem / Dan Lyons ; przekład Monika 

Skowron.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lyons, Dan (1960- ) , Copywriterzy , Przemysły wysokiej 

techniki , Dziennikarze , Start-up , Boston (Stany Zjednoczone) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-050+070 

Nowości:  2017-10 
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PROLOG: Witajcie w fabryce kontynentu, 1. Wieloryb Białas-wylany z pracy, wyrzucony na brzeg; 2. Kiedy 

kaczki kwaczą; 3. Hubspot-co to takiego?; 4. Super!!! Bosko!!! Ekstra!!!-czyli start-upowa sekta; 5. Hubomowa; 

6. Guru sekty i jego słodki pluszowy miś; 7. Nasz blog musi być o wiele bardziej głupsiejszy; 8. Efekt płotki; 9.     

W którym popełniam bardzo poważny błąd; 10. Życie w piekle, czyli gorąca linia z diabłem; 11. OMG, 

Halloween!!!; 12. Era nowej pracy: pracownicy to przedmioty jednorazowego użytku; 13. Janusz branży 

technologicznej; 14. Poznajcie mojego nowego szefa; 15. Dziadek Buzz; 16. Posypanie głowy popiołem i próba 

odkupienia win... [i in.]. 

 

 

10. Finanse i bankowość : teoria i praktyka / Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, 

Dariusz Prokopowicz.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Banki , Finanse , Factoring , Leasing , 

Pieniądz , Polityka fiskalna , Polityka pieniężna , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

I. Finanse : 1. Pojęcie i funkcje finansów ; 2. Istota pieniądza. Międzynarodowe systemy pieniężne ; 3. Polityka 

pieniężna i kursowa ; 4. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej ; 5. Polityka fiskalna. II. Bankowość : 6. Struktura 

i funkcje nowego systemu bankowego w Polsce ; 7. Organizacja współczesnego banku komercyjnego ; 8. Leasing 

jako forma zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw ; 9. Factoring w ofercie banków. 

 

 

11. Geografia myślenia / Richard E. Nisbett ; przekład Ewa Wojtych.- Sopot : 

Wydawnictwo Smak Słowa, 2015. 

(Mistrzowie Psychologii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja międzykulturowa , Myślenie , Odmienność 

kulturowa , Psychologia społeczna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Sylogizmy i Tao ; 2. Społeczne pochodzenie umysłu ; 3. Życie razem a życie osobno '; 4. "Nie spuszczać oka               

z celu" czy "mieć oczy dookoła głowy"? ; 5. "Podłe nasienie" czy "To wszystko przez kolegów"? ; 6. Świat 

rzeczowników czy świat czasowników? ; 7. "Ce n'est pas logique" czy "Może coś w tym jest"? ; 8. A jeżeli istota 

myślenia nie jest wszędzie taka sama? ; Epilog: Schyłek psychologii czy zderzenie mentalności. 

 

 

12. Hostel Nomadów / Artur Nowaczewski.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nowaczewski, Artur (1978- ) , Podróże , Bułgaria , Esej 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2017-10 
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1. Sofia po raz pierwszy; 2. Zapiski piechura: Riła, Pirin 2009; 3. Płowdiw; 4. Sofia po raz drugi; 5. Zapiski 

piechura: Kom-Emine 2010-2011; 6. Wielkie Tyrnowo, Hostel Nomadów po raz pierwszy; 7. Spanchevci; 8. 

Zapiski piechura: Rodopy 2012; 9. Hostel Nomadów po raz drugi; 10. Ścinki z notatnika; 11. Powstanie 

kwietniowe; 12. Sofia po raz trzeci; 13. Batak; 14. "Człowiek, który zabił Liberty Valance'a"; 15. Hostel 

Nomadów po raz ostatni. 

 

 

13. Iłła : opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie / Joanna Kuciel-Frydryszak.- 

Warszawa : Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) , Poeci polscy , 

Biografie 

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

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Na fałszywych papierach. Dziadek Promienisty; 2. Matka Zofia. W inflantach; 3. Bunt. Ucieczka; 4. Siostra 

miłosierdzia. Iłłakowicz jest kobietą; 5. Iłła srebrna; 6. Śmierć prezydenta; 7. Na służbie. U Marszałka; 8. Pliszka 

w jaskini lwa; 9. W Klużu. Obca; 10. Powrót. Bezdomna; 11. Na Gajowej. Anna Karenina; 12. Niech lepiej śnię. 

Poznań 1956; 13. W ciemności. 

 

 

14. Jak amortyzować majątek firmy / Marcin Szymankiewicz ; Rzeczpospolita.- Stan 

prawny na wrzesień 2017 roku.- Warszawa : Gremi Media SA, 2017. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amortyzacja , Przedsiębiorstwo , Rachunkowość , Środki 

trwałe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Wydatki na majątek są kosztem poprzez odpisy; 2. Wydatki na nabycie środków trwałych są kosztem przy ich 

odpłatnym zbyciu; 3. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 4. Straty    

w środkach trwałych; 5. Zapłata z pominięciem rachunku płatniczego ; 6. Środki trwałe; 7. Klasyfikacja środków 

trwałych; 8. Inwentarz żywy; 9. Budynki; 10. Instalacje i urządzenia; 11. Inwestycje w obcych środkach trwałych; 

12. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie; 13. Środki trwałe używane na podstawie umowy 

leasingu... [i in.]. 

 

 

15. Jakoś to będzie : szczęście po polsku / Beata Chomątowska, Dorota Gruszka, 

Daniel Lis, Urszula Pieczek.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Styl życia , Polacy , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2017-10 
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1. Jakoś to będzie, czyli jak?; 2. Skąd ta pewność?; 3. Jak pielęgnować filozofię "jakoś to będzie"?. 

 

 

16. Kontrola PIP w firmie / [autorzy Edyta Defańska-Czujko, Magdalena Sudoł, Rafał 

Kmiecik] ; Rzeczpospolita.- Stan prawny na sierpień 2017 roku.- Warszawa : Gremi 

Media SA, 2017. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwowa Inspekcja Pracy , Inspekcja pracy , Prawo pracy , 

Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2017-10 

 

1. Przed kontrolą PIP; 2. W trakcie kontroli PIP; 3. Po kontroli PIP; 4. Wzory wniosków i pism; 5. Ustawa z 13 

kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

17. Księżyc z peweksu : o luksusie w PRL / Aleksandra Boćkowska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2017. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Luksus , PRL , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Luksus wpływa do Polski: Dary morza ; 2. Luksus niematerialny: Po stronie srebrnej łyżeczki ; 3.Luksus 

władzy: Zeszyt ze złotym grzbietem ; 4. Luksus specjalnego znaczenia: Śląskie powiększenie ; 5. Luksus 

wyobrażony: List trzymany niedbale za ogon ; 6. Luksus lokalny: W elitarnym wirze ; 7. Luksus oskarżycielski: 

Figurant Zegarek patrz na zegarek. 

 

 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Środa, Krzysztof (1959- ) , Pisarze polscy , Czeczenia (Rosja) , 

Maroko , Esej , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(47+57) 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

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. 
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19. Lesbos / Renata Lis.- Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dąbrowska, Maria (1889-1965) , Kowalska, Anna (1903-1969) 

, Parnok, Sofia (1885-1933) , Safona (ok. 620-ok. 570 p.n.e.) , Winterson, Jeanette 

(1959- ) , Lesbijki , Literatura , Pisarze , Poeci , Lesbos (Grecja) , Biografia , Esej 

Sygnatura:  WG-82(091) 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Lesbos to wyspa wolności. Autorka buduje ze słów przestrzeń, w której o miłości kobiet można mówić w sposób 

w pełni niepodległy. Jej książka jest arką w czasie potopu i projektem na lepsze czasy. Posługując się swoją 

parabiograficzną metodą - ćwiczoną na Flaubercie i Buninie - Lis łączy życie i sztukę w sposób właściwy tylko 

jej. Na Lesbos spotykają się więc: Sofia Parnok, rosyjska poetka Srebrnego Wieku zwana rosyjską Safo; Anna 

Kowalska, wieloletnia partnerka Marii Dąbrowskiej i autorka powieści "Safona", oraz Jeanette Winterson - 

brytyjska autorka, która w pewnym momencie swego twórczego życia Safoną świadomie się stała. Książka ma też 

inne bohaterki - choćby Virginię Woolf, Hildę Doolittle, Adrienne Rich czy realnie istniejącą wyspę Lesbos, którą 

odwiedziła autorka - ale w centrum nieodmiennie pozostaje Safo, której miłosne pieśni niosą w swoim wiecznym 

nurcie także opowieść Renaty Lis. 

 

 

20. Macierewicz i jego tajemnice / Tomasz Piątek- [Warszawa] : Arbitror, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierewicz Antoni (1948-) , Mogilewicz, Siemion (1946- ) , 

Dziennikarstwo śledcze , Ministrowie , Politycy , Przestępczość zorganizowana , 

Dziennikarstwo śledcze , Wywiad wojskowy , Polska , Rosja 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

"Macierewicz i jego tajemnice" zawiera fakty na temat niepokojących koneksji obecnego ministra obrony 

Antoniego Macierewicza.  Jej główną treścią jest dokładny i udokumentowany opis licznych powiązań ministra                

z wybitnym gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem. Mogilewicz od dziesięcioleci współpracuje                      

z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Jak również z samym Władimirem Putinem. Tomasz Piątek 

prowadzi śledztwo dziennikarskie w sprawie Antoniego Macierewicza od półtora roku. Niektóre ze swoich ustaleń 

publikował już na łamach „Wyborczej". W książce "Macierewicz i jego tajemnice" ujawnia nowe, dotąd nieznane 

okoliczności. "Macierewicz i jego tajemnice" to efekt 18 miesięcy śledztwa (ok. 1000 godzin spędzonych                       

w internecie, ok. 50 godzin w archiwach sądowych i Bibliotece Narodowej, ok. 40 godzin rozmów                               

z informatorami). Zawiera kilkaset odniesień do źródeł, jak również 5 map szczegółowo ukazujących sieć 

powiązań między Macierewiczem, a Mogilewiczem i Kremlem. 

 

 

21. Makuszyński : o jednym takim, któremu ukradziono słońce / Mariusz Urbanek.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. 

(Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Makuszyński, Kornel (1884-1953) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Biografia 

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

Nowości:  2017-10 
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1. Ze Stryja do Lwowa (przez Przemyśl); 2. U Sznajdra i gdzie indziej...; 3. Wojna widziana z Kijowa; 4.                      

W wolnej (wreszcie) Polsce; 5. Fuszerka Pana Boga, czyli Makuszyński i kobiety; 6. Po lewej Giewont, z prawej 

Gubałówka, a w środku deszcz; 7. Dama chodzi sama, czyli szlem bez czterech; 8. W warszawskich kawiarniach            

i teatrach; 9. Głupawy cap, choć strasznie poczciwy i małpa o złotym sercu; 10. Panna z mokrą głową i genialny 

szatan; 11. Akademik przed wielką bramą; 12. Żydki, żydy, żydzięta; 13. W okupowanej Warszawie; 14. List ze 

świata, którego nie ma; 15. Słońce w jego herbie powoli gasło; 16. Głupawy cap, choć strasznie pocziwy-ciąg 

dalszy; 17. Dzieła swego nie pohańbił żadnym podłym ukłonem. 

 

 

22. Niemcy : opowieści niepoprawne politycznie III / Piotr Zychowicz.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler, Adolf (1889-1945) , Holokaust , Ludobójstwo , Nazizm 

, Wojna 1939-1945 r , Niemcy , Polska , Antologia , Esej , Wywiad dziennikarski 

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

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Rozmowy o Niemcach; 2. Jakie paskudne samobójstwo; 3. Sprawa Davida Irvinga; 4. Holokaust-wielka 

improwizacja; 5. Lewicowa III Rzesza; 6. Cel: Polacy. 

 

 

23. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego / Anna Puszkarska ; 

Rzeczpospolita.- Stan prawny na lipiec 2017 roku.- Warszawa : Gremi Media SA, 

2017. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie administracyjne , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Uzupełnienie ogólnych zasad postępowania; 2. Obowiązek terminowego załatwiania spraw i ponaglenie; 3. 

Dokonywanie doręczeń; 4. Terminy; 5. Wniesienie podania; 6. Dowody; 7. Przeprowadzenie mediacji; 8. Zajęcie 

stanowiska przez inny organ. 

 

 

24. Piękne życie / Shauna Niequist ; przekład Matylda Biernacka.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niequist, Shauna (1976- ) , Higiena psychiczna , Duchowość 

chrześcijańska , Sens życia , Zmęczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Przemiana; 2. Tunele; 3. Spuścizna; 4. Chodzenie po wodzie; 5. Życie w porę; 6. Rzucanie cukierków. 
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25. Płonące Kresy : Wilno, Grodno, Kodziowce 1939 : bitwa z Armią Czerwoną na 

północno-wschodnich terenach Rzeczypospolitej / Czesław Grzelak.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2013. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja ZSRR na Polskę (1939) , Bitwa pod Grodnem (1939) , 

Bitwa pod Kodziowcami (1939) , Obrona Wilna (1939) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2017-10 

 

1. Stalin stawia na wojnę; 2. Dyrektywy i rozkazy sowieckiej agresji; 3. Czym bronić Kresów?; 4. Kierunek 

wileński; 5. Próby obrony Wilna; 6. W kierunku Grodna; 7. Jak opanować Grodno?; 8. "Jesteście nowymi 

Orlętami"; 9. Kodziowce-ułani przeciw czołgom; 10. Puszcza Augustowska-ostatni akord i początek partyzantki. 

 

 

26. Po Syberii / Colin Thubron ; przełożyła Dorota Kozińska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2011. 

(Orient Express) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Thubron, Colin (1939- ) , Syberia (Rosja) , Relacja z podróży , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Demony przeszłości; 2. Niewydolność serca; 3. Ucieczka od nauki; 4. Pogranicza; 5. Na Arktykę; 6. Wielkie 

Jezioro; 7. Dni ostatnie; 8. W stronę Pacyfiku; 9. Planeta. 

 

 

27. Podkarpacka Historia. Nr 9-10 (33-34) wrzesień - październik 2017 r. / [redaktor 

naczelny Szymon Jakubowski].- Rzeszów : Tradycja, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo 

popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszow (okręg) 

Regionalia:  Rzeszów - historia , Rzeszów (okręg) - historia 

Nowości:  2017-10 

 

I. TEMAT NUMERU: 1. Zbyszko Cyganiewicz-Herkules z Galicji, II. WYDARZYŁO SIĘ: 1. Lot nad biegunem 

północnym; 2. Arystokrata zamordowany w Auschwitz; 3. Bombardowanie Chmielowa; 4. Powstanie Stalowej 

Woli, III. ZAGADKI PRZESZŁOŚCI: 1. Lotnicza katastrofa wyjaśniona po latach; 2. Łańcut rodu Pileckich, IV. 

HISTORIE ZAPOMNIANE: 1. "Chrzest bojowy" ZOMO; 2. Trzech konspiratorów; 3. Monarchowie                             

w Jarosławiu, V. PITAVAL: 1. Bunt na więziennym kominie; 2. Zbrodnia na bieszczadzkim szlaku; 3. "Tajny 

Detektyw" donosi, VI. PODRÓŻE Z PODKARPACKĄ HISTORIĄ: 1. Jazłowiecka Niepokalanka; 2. "Chatka 

Puchatka", VII. SYLWETKI: 1. "Sprawiedliwa" z Rzeszowa; 2. Zapomniany ludowiec; 3. Lekarz z powołania, 

VIII. RELACJE: 1. Wspomnienie o Barbarze Tondos; 2. Fascynująca architektura wiejska; 3. Miłków-zaginiona 

wieś; 4. Iwonicz-Zdrój - uzdrowiskowa perła; 5. Strzelcy z Lubaczowa, IX. SMAKI GALICJI: 1. Zapasy zimowe 

naszych prababć; 2. Dawnej kuchni czar. 
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28. Podstawy ekonomii / redakcja naukowa Roman Milewski, Eugeniusz 

Kwiatkowski ; autorzy Paweł Alberciak [i 10 pozostałych].- Wydanie 3 zmienione -

12 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekonomia , Makroekonomia , Mikroekonomia , Bezrobocie , 

Budżet państwowy , Cykl koniunkturalny , Dochód narodowy , Globalizacja , Handel 

międzynarodowy , Inflacja , Konsumenci (ekonomia) , Pieniądz , Popyt , Produkt 

globalny , Rynek , Wzrost gospodarczy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-33(07) 

Nowości:  2017-10 

 

I. WPROWADZENIE DO EKONOMII : 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii ; 2. Rynek, popyt, podaż ; 

II. PODSTAWY MIKROEKONOMII : 1. Podstawy teorii wyboru konsumenta ; 2. Produkcja i koszty                          

w przedsiębiorstwie ; 3. Równowaga przedsiębiorstwa ; 4. Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji ; 

5. Niedoskonałość rynku i rola państwa w gospodarce ; III. PODSTAWY MAKROEKONOMII : 1. Główne 

kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy ; 2. Determinanty dochodu narodowego. Analiza 

krótkookresowa ; 3. Wzrost gospodarczy ; 4. Budżet państwa. Polityka fiskalna ; 5. Pieniądz. Polityka monetarna ; 

6. Cykl koniunkturalny ; 7. Bezrobocie ; 8. Inflacja ; 9. Handel międzynarodowy. Elementy polityki handlowej ; 

10. Międzynarodowe finanse ; 11. Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej ; 12. Globalizacja 

procesów gospodarczych. 

 

 

29. Podstawy elektroniki / Jan Kowalczyk, Wojciech Głocki.- Warszawa : Difin, 

2015. 

(E Edukacja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektronika , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Cz. I. Elementy elektroniczne i układy analogowe: 1. Wprowadzenie do elektroniki ; 2. Elementy elektroniczne 

bierne i elementy półprzewodnikowe bezzłączowe ; 3. Elementy półprzewodnikowe złączowe ; 4. Układy 

prostownicze ; 5. Wzmacniacze elektroniczne ; 6. Układy zasilające prądu stałego ; 7. Generatory elektroniczne. 

Cz. II. Układy cyfrowe: 8. Wprowadzenie do techniki cyfrowej ; 9. Podstawy matematyczne ; 10. Podstawy 

techniczne ; 11. Elementy i układy kombinacyjne ; 12. Elementy i układy sekwencyjne ; 13. Układy uzależnień 

czasowych ; 14. Projektowanie układów cyfrowych ; 15. Transmisja sygnałów cyfrowych ; 16. Technika 

mikroprocesorowa. 

 

 

30. Polska Ludowa / Modzelewski, Werblan ; rozmawia Robert Walenciak.- 

Warszawa : Wydawnictwo Iskry, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Modzelewski, Karol (1937- ) , Werblan, Andrzej (1924- ) , 

Komitet Centralny PZPR , PZPR , Uniwersytet Warszawski , Opozycja polityczna 

legalna , Opozycja polityczna nielegalna , PRL , Władza , Polska , Debata , Wywiad 

rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2017-10 
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WOJNA. TWORZY SIĘ NOWA EUROPA: Rozmowa I. Opowieść o Realpolitik, czyli dlaczego powstała Polska 

Ludowa ; Rozmowa II. Tajemnice PPR ; ZDOBYCIE WŁADZY:  Rozmowa III. Czy w Polsce mogło być inaczej 

; Rozmowa 4 Koniec złudzeń. Między ćwierćdemokracją a doktryną PPR ; STAKINIZM PO POLSKU: Rozmowa 

5. Stalinizm puka do bram ; Rozmowa 6. Polski stalinizm: terror i wielka zmiana ; Rozmowa 7. Stalinizm kruszeje 

; PAŹDZIERNIK: Rozmowa 8. Wielki powrót Gomułki ; Rozmowa 9. Student Modzelewski na Żeraniu ; 

Rozmowa 10. Czym był Październik" ; MAŁA STABILIZACJA: Rozmowa 11. Gomułka po Październiku, czyli 

trochę do przodu i mocno wstecz ; Rozmowa 12 Werblan do Modzelewskiego: niech pan powie, jak wy 

zaczynaliście, co wyście myśleli? ; Rozmowa 13. Coraz bliżej Marca ; Rozmowa 14. Gomułka i Wyszyński - 

wojna o Polskę ; POLSKA MARCOWA: Rozmowa 15. Dlaczego doszło do Marca? Na jakiej glebie to wszystko 

wyrosło? ; Rozmowa 16. Skąd się wziął antysemityzm w PZPR? Kto z kogo robił Żyda? ; Rozmowa 17. ; 

GRUDZIEŃ: Rozmowa 18. Grudzień ; DEKADA GIERKA: Rozmowa 19. Dyskretny urok Edwarda Gierka ; 

Rozmowa 20. Radom ; Rozmowa 21. Równia pochyła ; SIERPIEŃ: Rozmowa 22. Sierpień ; Rozmowa 23. ; 

Rozmowa 24. Widzenie z Kremla ; CZAS SOLIDARNOŚCI: Rozmowa 25. ; Rozmowa 26. Ku wojnie... ; NOC 

GENERAŁA: Rozmowa 27. Grudzień 1981 ; Rozmowa 28. Czas generała ; ODDANIE WŁADZY: Rozmowa 29. 

 

 

31. Poradnik procesowy, czyli firma w sądzie / [redaktor prowadząca Jolanta Ojczyk ; 

autorzy Marcin Szymański, Krzysztof Woronowicz, Katarzyna Dulewicz i 6 

pozostałych] ; Rzeczpospolita.- Stan prawny na marzec 2017 roku.- Warszawa : 

Gremi Media SA, 2017. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie sądowe , Prawo karne procesowe , 

Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2017-10 

 

1. W sądzie cywilnym; 2. W sądzie pracy; 3. Sądowa kontrola administracji skarbowej; 4. Postępowania 

karnoskarbowe. 

 

 

32. Poradnik szczęśliwej singielki / Klaudia Klara.- Kraków : Flow Books, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Randka , Uczucia , Zaloty , Życie 

seksualne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

WSTĘP :Jak ona to robi, że ma chłopaka?; 1. Gdzie szukać chłopaka?; 2. Hardkorowe wady facetów; 3.Trening 

Szczęśliwej Singielki; 4. Strefa komfortu? To nie dla mnie!; 5. MPK: Metoda Pustego Krzesełka; 6. Trzynaście 

błędów singielki; 7. Dziesięć nieudanych randek; 8. Brzydki czy ładny? Biedny czy bogaty?; 9. Zrób coś nowego!; 

10. Jak sobie poradzisz podczas krępujących okoliczności?; 11. Cztery typy singielek; 12. Na pomoc twojej 

głowie! Czterotygodniowy plan naprawczy; 13. Oswoić współczesnego Adama; 14. Kiedy znajdziesz męża? Co               

i jak odpowiadać, kiedy cię o to pytają; 15. Tajemnice sypialni, czyli co musisz wiedzieć o seksie; 

ZAKOŃCZENIE: Jak być szczęśliwą singielką? 
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33. Praga / Zoe Ross ; [tłumaczenie Krzysztof Wojciechowski].- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2009. 

(Miasta Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praga (Czechy) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(437.3) 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Staré Mésto; 2. Hradčany; 3. Josefov; 4. Malá Strana; 5. Nové Mĕsto; 6. Poza centrum. 

 

 

34. Prawdziwa planeta małp : nowa historia człowieka / David R. Begun ; przełożył 

Marcin Ryszkiewicz.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małpy człekokształtne , Paleoantropologia , Pochodzenie 

człowieka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-572 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Wczesne lata; 2. Pożegnanie z Afryką: Afropithecus i przyjaciele; 3. Na podbój świata: wczesne małpy 

człekoształtne zjawiają się w Europie; 4. Z powrotem w domu: nowe hominidy afroeuropejskie; 5. Wschód                     

i zachód; 6. East side story: nasi kuzyni siwapitek i orangutan; 7. West side story: afrykańskie małpy w Europie; 8. 

Potomkowie dripiteka; 9. Z powrotem w Afryce. 

 

 

35. Psy wojen : od Indochin po Pakistan - polscy najemnicy na frontach świata / 

Krzysztof Wójcik.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Wojna , Wojska najemne , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

CZ.I. 1. Zygmunt; 2. Ryszard z batalionu szturmowego; 3. Zygmunt w wietnamskim piekle; 4. Ryszard chce do 

Dżibuti; ; 5. Zygmunt dostaje w twarz białą rękawiczką; 6. Ryszard wraca do Polski; 7. "Gizmo" idzie w koronę; 

8. Chłopcy w krótkich spodenkach, CZ.II. 9. Kontraktorzy w Iraku i Pakistanie; 10. "Wydma pustynna"                          

w Krakowie; 11. Komandos przychodzi o kulach; 12. Piraci w strefie wysokiego ryzyka. 
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36. Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig ; redakcja naukowa 

polskiego wydania Maria Materska ; tłumaczenie Ewa Czerniawska, Małgorzata 

Guzowska-Dąbrowska, Aleksandra Jaworska-Surma, Józef Radzicki.- Wydanie 4 - 3 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia , Choroby psychiczne , Inteligencja 

(psychologia) , Motywacja , Osobowość , Pamięć , Poznanie , Uczenie się , Uczucia , 

Zachowanie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9(07) 

Nowości:  2017-10 

 

1. Psychologia i życie ; 2. Metody badawcze w psychologii ; 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania ; 

4. Wrażenia zmysłowe i percepcja ; 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości ; 6. Uczenie się                   

i analiza zachowania ; 7. Pamięć ; 8. Procesy poznawcze ; 9. Inteligencja i pomiar inteligencji ; 10. Rozwój 

człowieka w ciągu całego życia ; 11. Motywacja ; 12. Emocje stres i zdrowie ; 13. Zrozumieć osobowość 

człowieka ; 14. Zaburzenia psychiczne ; 15. Terapie zaburzeń psychicznych ; 16. Psychologia społeczna. 

 

 

37. Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej 

Szymura.- Wydanie 1 - 5 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poznanie , Psychologia , Język , Mowa , Myślenie , Pamięć , 

Rozumowanie (logika) , Spostrzeganie , Świadomość , Umysł , Uwaga (psychologia) 

, Wiedza , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9(07) 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Umysł i poznanie. Cz. I Reprezentacje poznawcze: 2. Istota i forma reprezentacji umysłowych ; 3. Pojęcia                   

i schematy ; 4. Wiedza. Cz. II Elementarne procesy poznawcze: 5. Uwaga i świadomość ; 6. kontrola poznawcza ; 

7. percepcja ; 8. Pamięć ; 9. Czynności pamięciowe. Cz. III Złożone procesy poznawcze: 10. Myślenie                           

i rozumowanie ; 11. Rozwiązywanie problemów ; 12. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji ; 13. Język                   

i mowa. 

 

 

38. Rewolucja międzypaździernikowa : Polska 1956-1957 / Jerzy Kochanowski.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polski Październik (1956) , Postawy , Zmiana społeczna , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. "Giną spokojni ludzie", czyli niespokojne czasy; 2. "Tajemnica publiczna", czyli przestać się wstydzić, a zacząć 

(rozsądnie) działać; 3. "Łatwiej je wyzwolić, niż potem opanować", czyli piękno i piekło kobiet; 4. Fabryczne 

rewolucje 1956-1957; 5. "Niepotrzebni muszą odejść", czyli widmo bezrobocia 1956-1957; 6. "My, młodzież 

wieku atomowego", czyli młode pokolenie między Marksem a Einsteinem; 7. "Trwa ofensywa kleru", czyli 

(chwilowe) odwrócenie ról; 7. "Pojadę za granicę w tym roku, żeby nie wiem co"; 9. "Kultura-jest na zachodzie!"; 

10. "Opowiadamy się za nowoczesnością". Tylko jaką?; 11. "Każdy chce jakoś żyć". Pieniądze, bieda i bogactwo 
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w (po)październikowej Polsce; 12. "Koniki się rozbrykały", czyli jak szybko można sprywatyzować państwo?; 13. 

"Interesy się robi", czyli nadzieje i rozczarowania prywatnej inicjatywy. 

 

 

39. Sekrety piękna : sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie / Joanna 

Cymbalista.- Kraków : Flow Books, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka naturalna , Makijaż , Włosy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Wstęp. To ja-panna Joanna!; 1. Pielęgnacja ma moc; 2. Makijażowe love; 3. Głowa pełna... włosów; 4. Moda na 

modę?; Zakończenie. Go girl!. 

 

 

40. Surowsze kary dla kierowców / Agata Łukaszewicz ; Rzeczpospolita.- Stan 

prawny na maj 2017 roku.- Warszawa : Gremi Media SA, 2017. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzaminy na prawo jazdy , Fotoradary , Komunikacja 

drogowa , Prawo o ruchu drogowym , Przestępstwa i wykroczenia drogowe , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2017-10 

 

1. Zmiany w zasadach karania kierowców; 2. Karne punkty dla kierowcy i zasady ich redukowania; 3. Pomiar 

prędkości na odcinku i przejazd na czerwonym świetle; 4. Łatwiej o prawo jazdy, za to drożej za badania; 5. 

Fotoradar: co robić, gdy dostaniemy zdjęcie; 6. Online sprawdzimy OC i historię auta; 7. Kolizje na drodze; 8. 

Przewożenie w aucie dzieci; 9. Egzamin na prawo jazdy; 10. Ciekawostki dla kierowców; 11. Prawo jazdy: 

stracisz, odzyskasz, wymienisz; 12. Pytania i odpowiedzi; 13. Zmiany w punktach karnych; 14. Wzory 

dokumentów. 

 

 

41. Tajemniczy świat genomu ludzkiego / Frank Ryan ; przełożył Adam Tuz.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Genom , Ewolucja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Któż by to odgadł?; 2. Potwierdzenie roli DNA jako kodu; 3. Opowieść widoczna na zdjęciu; 4. Para 

odmieńców; 5. Sekret życia; 6. Siostrzana cząsteczka; 7. Logiczny następny krok; 8. Pierwsza, robocza wersja 

genomu ludzkiego; 9. Jak zmieniają się cechy dziedziczne; 10. Korzyść płynąca ze wspólnego życia; 11. Wirusy, 

które są częścią nas; 12. Ewolucja na poziomie genomu; 13. Główne systemy kontroli; 14. Nasza historia zapisana 
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w DNA; 15. Nasi wcześniejsi przodkowie; 16. Wielkie pustkowia prehistorii; 17. Nasi ludzcy krewni; 18. Los 

neandertalczyków; 19. To, co nas czyni niepowtarzalnymi; 10. Piąty żywioł. 

 

 

42. Tajna historia futbolu : służby, afery i skandale / Grzegorz Majchrzak.- Warszawa 

: Fronda PL, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłka nożna , Piłkarze nożni , Skandale , Służba 

bezpieczeństwa , Tajni współpracownicy służb specjalnych , Polska , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Futbol pod specjalnym nadzorem ; 2. Kazimierz Deyna na celowniku Wojskowej Służby Wewnętrznej ; 3. 

Kryptonim "Piłat". Robert Gadocha na celowniku Wojskowej Służby Wewnętrznej ; 4. Gerard Cieślik w sidłach 

bezpieki ; 5. Podejrzany Henryk Kasperczak ; 6. Służba Bezpieczeństwa kontra Hubert Kostka ; 7. Adam Kensy 

pod lupą SB. Od kandydata na tajnego współpracownika do "elementu przestępczego i podejrzanego" ; 8. Jak 

Marek Leśniak wykiwał Służbę Bezpieczeństwa ; 9. Casus Jana Tomaszewskiego ; 10. "Banda czworga", czyli 

najgłośniejsza afera peerelowskiego futbolu ; 11. Kulisy piłkarskich transferów ; 12. Jak "Piłat" trafił do FC 

Nantes, czyli transferowa epopeja Roberta Gadochy ; 13. Kupię/sprzedam mecz, czyli korupcja na ligowych 

stadionach ; 14. Esbecy i milicjanci na ligowych stadionach ; 15. Mecze pod specjalną ochroną ; 16. Wrocławska 

Feta ; 17. Więcej niż mecz... ; 18. Kryptonim "Mexico 86" ; 19. Jak SB nie strzeliła Polonii "Gola". 

 

 

43. Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie 

/ Lillian Glass ; przełożyła Beata Radomska.- Wydanie 1 (dodruk).- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2003. 

(Poradnik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Konflikt psychiczny , Psychoterapia , Relacje 

międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2017-10 

 

1. Rozpoznaj toksyczną osobę w swoim otoczeniu; 2. Toksyczne zachowanie; 3. Dlaczego toksyczni ludzie 

postępują w taki sposób?; 4. Toksyczni ludzie w twoim życiu; 5. Trzydzieści typów toksycznych; 6. Dziesięć 

technik postępowania z toksycznymi ludźmi; 7. Techniki najskuteczniejsze wobec poszczególnych typów 

toksycznych; 8. Dobór techniki na podstawie roli osoby toksycznej w twoim życiu; 9. Jak zwalczyć gniew i urazy 

wynikające z toksycznego związku; 10. Znaczenie cech zewnętrznych: inwentarz toksycznego wizerunku; 11. Jak 

uzdrowić toksyczny związek; 12. Zacznij nowe życie. 

 

 

44. Umowy majątkowe w rodzinie / [autorzy Stefan Mazurkiewicz, Hubert 

Cieszyński, Estera Czulińska, Paweł Kierznowski, Konrad Kęsy, Karolina Turczuk ; 

redaktor prowadząca Anna Wojda] ; Rzeczpospolita.- Warszawa : Gremi Media SA, 

[2017]. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisma procesowe , Prawo rodzinne , Ustrój majątkowy 

małżeński , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów 
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Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2017-10 

  

1. Umowy między małżonkami; 2. Pozostałe umowy zawierane między małżonkami w czasie małżeństwa; 3. 

Zarząd majątkiem wspólnym; 4. Zaciąganie zobowiązań przez małżonków; 5. Podział majątku wspólnego po 

ustaniu wspólności; 6. Dział spadku; 7. Kiedy fiskus zażąda podatku od majątku; 8. Pytania i odpowiedzi; 9. 

Wzory pism i umów. 

 

 

45. Wektory, pochodne, całki / Wiesława Korczak, Marianna Trajdos.- Wydanie 3 

poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza matematyczna , Rachunek całkowy , Wektory , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-517 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Działania na wektorach ; 2. Różniczkowanie funkcji ; 3. Całkowanie ; 4. Uzupełnienia i odpowiedzi. 

 

 

46. Wędrówki w krainę filozofów / Józef Tischner.- Wydanie 2.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eckhart (Mistrz ; ok. 1260-ok. 1328) , Filozofia , Filozofia 

chrześcijańska , Prawda , Zło , Esej 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

1. Wędrówki w krainę filozofów; 2. Rozmowy z mistrzem Eckhartem. 

 

 

47. Wojna o polskie Kresy 1918-1921 : walki z czerwoną Rosją, Ukraińcami i 

Litwinami / Lech Wyszczelski.- Warszawa : Bellona, cop. 2013. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Granice , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , Wojna 

polsko-ukraińska (1918-1919) , Litwa , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2017-10 

 

 

1. Wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią i Wołyń (1918-1919); 2. Walki polsko-litewskie o Wileńszczyznę 

i Suwalszczyznę (1919-1920); 3. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 roku; 4. Koncepcje kształtu terytorialnego 

Polski. Traktat ryski i jego znaczenie dla przynależności Kresów Wschodnich. 
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48. Wolność, rozwój, demokracja / Leszek Balcerowicz ; [tłumaczenie tekstów 

zagranicznych Zbigniew Badura].- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Gospodarka , Państwo prawne , Transformacja 

systemu społeczno-gospodarczego , Polityka wewnętrzna , Polska , Publicystyka 

polska 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2017-10 

 

1. Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płacili) (Wystąpienie                  

w Sejmie z 17 grudnia 1989 r.) ; 2. Między błędnym kołem a kołem sukcesu (1992 r.) ; 3. Najpierw demokracja, 

potem kapitalizm (1993 r.) ; 4. Fundamenty i nonsensy (1993 r.) ; 5. Krótka lekcja historii (1995 r.) ; 6. Czym jest 

dla mnie polityka (1995 r.) ; 7. Trochę o nierównościach (1995 r.) ; 8. Przeciw apolityczności i polityce nienawiści 

(przełom lat 1996 i 1997) ; 9. Podatki na kryzys (1998 r.) ; 10. Świat posocjalistyczny u progu III tysiąclecia 

(przełom lat 1999 i 2000) ; 11. Gwałt na języku (1999 r.) ; 12. Widzialne i niewidzialne marnotrawstwo (1999 r.) ; 

13. Śladami Schopenhauera (2000 r.) ; 14. Mowa ojczysta (2001 r.) ; 15. Rozumu i odwagi (2002 r.) ; 16. Silnik               

i demokracja (2003 r.) ; 17. Ekonomia termiczna (2003 r.) ; 18. Niewolnicy Keynesa (2003 r.) ; 19. O szczęściu 

(2003 r.) ; 20. Hayek i Thatcher (2003 r.) ; 21. Ochrona przed krótkowzrocznością (2004 r.) ; 22. W drodze do 

kapitalizmu (2004 r.) ; 23. Świat pełen asymetrii (2005 r.) ; 24. Gest Kozakiewicza (2005 r.) ; 25. Ekonomia                   

i etyka państwa socjalnego (2006 r.) ; 26. Praworządność i pieniądz (2007 r.) ; 27. Instytucje, głupcze! (2008 r.) ; 

28. Uwagi o autorytecie (2008 r.) ; 29. Ustroje a sfery życia (2009 r.) ; 30. O zróżnicowaniu i dynamice ustrojów 

(2009 r.) ; 31. Kryzys finansowy czy kryzys myślenia (2010 r.). 

 

 

Film 

 

 
1. 1944 [Film] / reżyseria Elmo Nüganen ; scenariusz Leo Kunnas.- Wersja polska / 

tekst Marcin Leśniewski.- Warszawa : Kino Świat, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Czerwona , Waffen-SS , II wojna światowa (1939-

1945) , Estończycy , Żołnierze , Estonia , ZSRR , Dramat filmowy , Film fabularny , 

Film wojenny 

Sygnatura:  WG-1142/W 

Nowości:  2017-10 

 

 

Poruszająca produkcja wojenna przedstawiająca skomplikowane losy estońskich żołnierzy u schyłku drugiej 

wojny światowej. "1944" Elmo Nuganena to oficjalny kandydat Estonii do Oscara w 2016 roku w kategorii 

Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. 1944 rok. Estońscy żołnierze walczą na granicy z Rosją. Część z nich została 

wcielona do Armii Czerwonej, część do Waffen SS. Za sprawą reżysera Elmo Nuganena powracamy do 

wstrząsających wydarzeń sprzed ponad 70 lat, poznając nadzieje, ambicje i dramaty uczestników wojny, którzy 

nierzadko zmuszeni byli walczyć przeciwko swoim rodakom. 
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2. Anna German [Film]. T. 1, odcinki 1-4 / reżyseria Artem Antonow, Waldemar 

Krzystek ; scenariusz Alina Semeriakowa.- Warszawa : Edipresse Polska : Telewizja 

Polska S.A., [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  German, Anna (1936-1982) , Piosenkarze polscy , Dramat 

filmowy , Film biograficzny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1155/B 

Nowości:  2017-10 

 

 

Anna German - rosyjski serial biograficzny, który powstał we współpracy z Ukrainą, Polską i Chorwacją. 

Opowiada historię słynnej polskiej piosenkarki Anny German. Został zrealizowany w 2012 z okazji 30. rocznicy 

jej śmierci. W serialu wykorzystano piosenki śpiewane przez Annę German. 

 

 

3. Anna German [Film]. T. 2, odcinki 5-7 / reżyseria Artem Antonow, Waldemar 

Krzystek ; scenariusz Alina Semeriakowa.- Warszawa : Edipresse Polska : Telewizja 

Polska S.A., [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  German, Anna (1936-1982) , Piosenkarze polscy , Dramat 

filmowy , Film biograficzny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1156/B 

Nowości:  2017-10 

 

 

Anna German - rosyjski serial biograficzny, który powstał we współpracy z Ukrainą, Polską i Chorwacją. 

Opowiada historię słynnej polskiej piosenkarki Anny German. Został zrealizowany w 2012 z okazji 30. rocznicy 

jej śmierci. W serialu wykorzystano piosenki śpiewane przez Annę German. 

 

 

4. Anna German [Film]. T. 3, odcinki 8-10 / reżyseria Artem Antonow, Waldemar 

Krzystek ; scenariusz Alina Semeriakowa.- Warszawa : Edipresse Polska : Telewizja 

Polska S.A., [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  German, Anna (1936-1982) , Piosenkarze polscy , Dramat 

filmowy , Film biograficzny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1157/B 

Nowości:  2017-10 

 

 

Anna German – rosyjski serial biograficzny, który powstał we współpracy z Ukrainą, Polską i Chorwacją. 

Opowiada historię słynnej polskiej piosenkarki Anny German. Został zrealizowany w 2012 z okazji 30. rocznicy 

jej śmierci. W serialu wykorzystano piosenki śpiewane przez Annę German. 
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5. Bitwa o Sewastopol [Film] / reżyseria Sergey Mokritskiy ; scenariusz Maksim Budarin, 

Maksim Dankevich.- Wersja polska / tekst Marcin Leśniewski.- Warszawa : Kino Świat, 

[2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawliczenko, Ludmiła (1916-1947) , Bitwa o Sewastopol (1941-

1942) , Kobieta , Strzelcy wyborowi , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film fabularny , 

Film wojenny 

Sygnatura:  WG-F/1141/W 

Nowości:  2017-10 

 

Oparta na faktach widowiskowa produkcja wojenna przedstawiająca tragiczne losy bitwy o Sewastopol poprzez 

pryzmat Ludmiły Pawliczenko, która jako młoda kobieta dołączyła do Armii Czerwonej, stając się jednym                     

z najskuteczniejszych snajperów w dziejach drugiej wojny światowej z łączną liczbą 309 zastrzelonych wrogów. 

Wybuch drugiej wojny światowej wywraca do góry nogami życie młodej ukraińskiej studentki, Ludmiły 

Pawliczenko, zmuszając ją do zaciągnięcia się do wojska. Dzięki nadzwyczajnym zdolnościom strzeleckim 

dziewczyna okazuje się urodzoną snajperką. Niemieckie dowództwo, widząc w kobiecie potężne zagrożenie dla 

Trzeciej Rzeszy, postanawia ją wyeliminować. 

 

 

6. Dalida [Film] : skazana na miłość / scenariusz i reżyseria Lisa Azuelos.- Wersja 

polska.- Warszawa : Best Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dalida (1933-1987) , Piosenkarze francuscy , Dramat 

filmowy , Film biograficzny , Film fabularny , Film muzyczny 

Sygnatura:  WG-F/1158/B 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Niezwykła, oparta na faktach, historia burzliwego i pełnego namiętności życia Dalidy - Marilyn Monroe sceny 

disco.  Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 70-ciu złotych płyt. Urodą porównywana do Kleopatry, 

była uwielbiana przez publiczność na całym świecie. Na scenie wszystko czego dotknęła stawało się złotem, 

przeciwnie w życiu osobistym. Szaleńczo poszukiwała miłości, a zakochanych adoratorów doprowadzała do 

obłędu, a nawet śmierci. Dla jednych dumna i zimna femme fatale, dla innych zagubiona piękność, która 

przyciągała niewłaściwych mężczyzn. Porywający portret niezwykłej kobiety, uwielbianej przez miliony, lecz 

niezrozumianej przez nikogo. 

 

 

7. Dzień Bastylii [Film] / scenariusz Andrew Baldwin, James Watkins ; reżyseria 

James Watkins.- Wersja polska / tekst Karolina Jaszczuk.- Warszawa : Best Film, 

[2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci CIA , Terroryzm , Złodzieje , Paryż (Francja) , Film 

akcji , Film fabularny , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG/F/1143/S 

Nowości:  2017-10 

 

 

Męskie kino akcji w najlepszym wydaniu. Idris Elba (“Luther”, “Pacicif Rim”) oraz Richard Madden (“Gra                   

o tron”) w pełnym efektownych pościgów, nieoczekiwanych zwrotów akcji i mocnych scen thrillerze sensacyjnym 

rozgrywającym się w kontrowersyjnym czasie. Paryż po zamachu terrorystycznym. Narasta panika i stan 
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zagrożenia. Na czele policji, która ma złapać sprawców staje twardy i nieobliczalny agent CIA, Sean Briar.   

Pierwsze poszlaki wskazują winnego – to Michael Mason, najlepszy kieszonkowiec w mieście. Briar szybko 

odkrywa, że za atakami stoi ktoś dużo groźniejszy. Wchodzi w układ z młodym złodziejem.   Rozpoczyna się 

morderczy 24-godzinny wyścig... 

 

 

8. Gwiazdy [Film] / scenariusz Jacek Kondracki, Jan Kidawa-Błoński ; reżyseria Jan 

Kidawa-Błoński.- Warszawa : Burda Publishing Polska : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banaś, Jan (1943- ) , Piłkarze nożni , Niemcy , Polska , Film 

biograficzny , Film fabularny , Film obyczajowy 

Sygnatura:  WG-F/1148/B 

Nowości:  2017-10 

 

 

Film opowiada historię Jana Banasia (Mateusz Kościukiewicz) - polskiego piłkarza śląskich klubów: Polonii 

Bytom i Górnika Zabrze, reprezentanta Polski. Berlin 1943. Anna Banaś (Magdalena Cielecka) chce 

poinformować Hans Villmeier (Paweł Deląg), że jest z nim ciąży. Na miejscu okazuje się jednak, że Hans ma żonę 

i dwie córki, a na wieść o ciąży Anny zamyka przed nią drzwi. Anna mdleje na schodach i rodzi syna, któremu 

daje na imię Jan. Dorastający na Śląsku Jan mieszka wraz z matką, ojczymem (Eryk Lubos) i przybraną siostrą 

Marleną (Karolina Szymczak). Od dzieciństwa największą pasją Jana jest piłka nożna, a jego najlepszym 

przyjacielem jest Ginter (Sebastian Fabijański), z którym rywalizuje na boisku i przede wszystkim w życiu 

prywatnym, walcząc o względy Marleny, marzącej o karierze filmowej. 

 

 

9. Jak dogryźć mafii [Film] / reżyseria Mark Cullen ; scenariusz Mark Cullen, Robb 

Cullen.- Wersja polska / tekst Artur Wierzchowski.- Warszawa : Kino Świat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narkotyki , Porwanie , Prywatni detektywi , Przestępczość 

zorganizowana , Psy , Venice (Los Angeles ; część miasta) , Film akcji , Film 

fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1152/KF 

Nowości:  2017-10 

 

 

"Jak dogryźć mafii", to napakowana akcją komedia sensacyjna z gwiazdą kina akcji - Brucem Willisem. Obok 

niego w filmie występują, m.in.: John Goodman ("Big Lebowski"), Jason Momoa ("Gra o tron") i Famke Janssen 

(cykl "Uprowadzona").  Życie Steve’a Forda, prywatnego detektywa z Los Angeles, staje na głowie, gdy jego 

ukochany pies zostaje… porwany przez gangsterów. Chcąc odzyskać pupila, Ford przystaje na warunki mafii                   

i podejmuje się misji odzyskania skradzionej walizki pełnej narkotyków. W niespełna 24 godziny od przyjęcia 

zlecenia, Ford znajdzie się na celowniku napompowanych testosteronem zakapiorów z Samoa, bandziorów 

mściwego lichwiarza i połowy półświatka z Miasta Aniołów. 

 

 

10. Jutro będziemy szczęśliwi [Film] / reżyseria Hugo Gélin ; scenariusz Hugo Gélin, 

Mathieu Oullion, Jean-André Yerles.- Wersja polska / tekst Piotr Licki.- Warszawa : 

Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko chore , Kaskaderzy , Konflikt rodzinny , Ojcowie i 

córki , Rodzice , Film fabularny , Komediodramat , Film obyczajowy 

Sygnatura:  WG-F/1149/O 
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Nowości:  2017-10 

 

Omar Sy („Nietykalni”) w zabawnej i wzruszającej opowieści o miłości, która wszystko stawia na głowie i o                

szczęściu, które spada jak grom z jasnego nieba. Samuel uwielbia swoje beztroskie życie na Lazurowym 

Wybrzeżu. Znakomicie odnajduje się w towarzystwie pięknych turystek i ani myśli o ustatkowaniu się. Jednak los 

ma wobec niego zupełnie inne plany. Pewnego dnia na plaży zjawia się Kristin - jedna z jego przelotnych 

przyjaciółek i wręcza mu bardzo szczególny prezent. „To twoja córka” - mówi i znika. Od tej chwili Samuel staje 

się pełnoetatowym samotnym tatą maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, bardzo dobrze wie tylko skąd się 

biorą. Z biegiem czasu jednak staje się tatą, który nie wyobraża sobie życia bez ukochanej córeczki. Jednak gdy 

Gloria ma 8 lat, na horyzoncie niespodziewanie pojawia się Kristin. Szczęśliwy świat znów staje na głowie… 

 

 

11. Kłamstwo [Film] / reżyseria Mick Jackson ; scenariusz David Hare.- Warszawa : 

Imperial CinePix, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lipstadt, Deborah E. (1947- ) , Holokaust , Procesy sądowe , 

Zniewaga , Film fabularny , Dramat filmowy , Film biograficzny , Adaptacja filmowa 

Sygnatura:  WG-F/1161/DF 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Film "Kłamstwo", zrealizowany na podstawie uznanej książki "Denial: Holocaust "History on Trial" ukazuje 

historię sądowej batalii amerykańskiej profesor historii i pisarki żydowskiego pochodzenia, Deborah E. Lipstadt 

(laureatka Nagrody Akademii® Rachel Weisz, Najlepsza Aktorka Drugoplanowa, Wierny ogrodnik, 2005) 

pozwanej w sprawie o zniesławienie brytyjskiego autora, Davida Irvinga (zwycięzca w Cannes Timothy Spall), 

któremu zarzucała szerzenie kłamstw o Zagładzie Żydów. W angielskim wymiarze sprawiedliwości, w sprawach    

o zniesławienie, obowiązek udowodnienia racji leży po stronie pozwanego, więc Lipstadt, wraz ze swymi 

prawnikami, musi udowodnić, zdawać by się mogło, oczywistą prawdę o tym, że Holocaust miał miejsce. 

 

 

12. Krew z krwi [Film] / reżyseria Xawery Żuławski ; scenariusz Małgorzata 

Fąforowicz-Szamocka, Karolina Szymczyk-Majchrzak.- Warszawa : Telewizja 

Polska S.A., copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carmen Rota-Majewska (postać fikcyjna) , Kobieta , 

Przestępczość zorganizowana , Film fabularny , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1136/K 

Nowości:  2017-10 

 

 

„Krew z krwi” to historia Carmen Roty-Majewskiej (Agata Kulesza), której mąż ginie w wyniku porachunków 

mafijnych. W obronie swojej rodziny Carmen musi szybko wejść w przestępczy świat Trójmiasta. Świat bez 

litości, gdzie zaciera się granica między dobrem a złem. Zaskakująca, pełna zwrotów akcji fabuła, 

niejednoznaczne postaci i doskonałe zdjęcia. Wszystko w reżyserii Xawerego Żuławskiego i z gwiazdorską 

obsadą. 
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13. Krew z krwi [Film]. 2 / reżyseria Jan Komasa, Katarzyna Adamik ; scenariusz 

Karolina Szymczyk-Majchrzak, Małgorzata Fąfrowicz-Szamocka.- Warszawa : 

Telewizja Polska, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carmen Rota-Majewska (postać fikcyjna) , Kobieta , 

Przestępczość zorganizowana , Film fabularny , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1137/K 

Nowości:  2017-10 

 

 

Kontynuacja cieszącego się ogromną popularnością serialu sensacyjno-kryminalnego. Dalsze losy Carmen Roty-

Majewskiej, która ponownie staje przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, aby chronić swoją rodzinę. Po 

ucieczce z Polski, Carmen decyduje się wrócić do kraju. Ma nową tożsamość, kompletnie odcięła się od 

przeszłości, poznała mężczyznę (Bartłomiej Topa), przy którym znowu czuje się bezpiecznie. Mafia tak łatwo 

jednak nie zapomina. Carmen znów musi zmierzyć się ze swoimi największymi wrogami - bierze sprawy w swoje 

ręce i przekracza kolejne granice. 

 

 

14. Król Artur [Film] : legenda miecza / reżyseria Guy Ritchie ; scenariusz Joby 

Harold, Guy Ritchie, Lionel Wigram.- Wersja polska / tekst Artur Wierzchowski.- 

Warszawa : Galapagos, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artur (król legendarny) , Legendy arturiańskie , Magia , 

Miecz , Rycerze , Dramat filmowy , Fantasy , Film fabularny , Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1151/F 

Nowości:  2017-10 

 

 

Uznany reżyser Guy Ritchie wnosi swój dynamiczny styl do klasycznej opowieści o Excaliburze w nowej, 

pasjonującej interpretacji legendy arturiańskiej. Gdy ojciec Artura zostaje zamordowany, a jego wuj przejmuje 

tron, chłopak trafia na ulicę, by dorastać w znoju i trudzie w podejrzanych zaułkach miasta. Jego życie odmieni się 

nie do poznania, gdy wyciągnie z kamienia miecz Excalibur i odkryje swoje prawdziwe dziedzictwo. 

 

 

15. Manipulacja [Film] / reżyseria Jonathan Baker ; scenariusz Chloe King.- Wersja 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Macierzyństwo zastępcze , Manipulacja 

(psychologia) , Rodzina , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1146/S 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Próbując uciec przed przeszłością, Katie (Nicky Whelan) przeprowadza się wraz z córką do innego miasta. Tam 

zaprzyjaźnia się z mieszkającą po sąsiedzku rodziną Morganów. Angela (Gina Gershon) i jej mąż Brian (Nicolas 

Cage) obdarzają Katie zaufaniem i pomagają jej stanąć na nogi, oferując pracę opiekunki do dziecka. Kobieta 

traktuje córkę Morganów jak swoją własną. Jej oddanie i zaangażowanie z czasem staje się wręcz chorobliwe. 

Angela i Brian zaczynają zdawać sobie sprawę, że Katie za pomocą manipulacji i kłamstw próbuje zniszczyć ich 

rodzinę. 
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16. Mumia [Film] / reżyseria Alex Kurtzman ; scenariusz Christopher McQuarrie, 

David Koepp, Dylan Kussman.- Wersja polska / tekst Krzysztof Ciunel.- Warszawa : 

Filmostrada : Ringier Axel Springer Polska, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amulety , Mumie , Potwory , Irak , Londyn (Wielka Brytania) 

, Fantasy , Film fabularny , Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1138/F 

Nowości:  2017-10 

 

 

Tom Cruise jest bohaterem spektakularnego widowiska, opartego na legendzie, którą fascynują się kultury całego 

świata od początku cywilizacji.  Mumia starożytnej księżniczki (Soia Boutella), której przemocą odebrano władzę 

i pochowano w grobowcu na środku pustyni, powraca do życia w naszych czasach. Narastające przez tysiąclecia 

zło budzi grozę nie do ogarnięcia przez człowieka. Od piasków Bliskiego Wschodu po współczesny Londyn 

Mumia zadziwia, przeraża i pobudza wyobraźnię. Komandos marynarki wojennej, Nick Morton, wyrusza                      

z zespołem do Iraku, by odnaleźć ukrywającą się w bunkrze grupę terrorystów. Na miejscu odkrywa starożytny 

grobowiec, gdzie czyha ukryte niebezpieczeństwo. 

 

 

17. Piraci z Karaibów [Film] : zemsta Salazara / reżyseria Joachim Ronning, Espen 

Sandberg ; scenariusz Jeff Nathanson ; obsada: Johnny Depp, Geoffrey Rush, 

Orlando Bloom [i inni].- Warszawa : Galapagos, copyright 2017. 

(Piraci z Karaibów ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Sparrow (postać fikcyjna) , Piractwo morskie , 

Przedmioty magiczne , Karaiby (region) , Fantasy , Film kostiumowy , Film 

przygodowy , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1159/F 

Nowości:  2017-10 

 

Disney i producent Jerry Bruckheimer prezentują kolejną porywającą opowieść z serii Piraci z Karaibów.  Wyrusz 

w rejs z kapitanem Jackiem Sparrowem (Johnny Depp) i staw czoło upiornym marynarzom pod wodzą 

przerażającego kapitana Salazara (Javier Bardem), który w czasie ucieczki z Diabelskiego Trójkąta poprzysiągł 

zemstę na Jacku i wszystkich piratach na morzu.  "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" to epicka produkcja pełna 

humoru, napięcia i niesamowitych efektów specjalnych! 

 

 

18. Podwodna pułapka [Film] / reżyseria, scenariusz Johannes Roberts ; scenariusz 

Ernest Riera.- Wersja polska / tekst Jaśmina Dargiel.- Warszawa : Monolith Films, 

[2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nurkowanie , Morze , Rekiny , Wypadki , Meksyk , Film 

fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1140/S 

Nowości:  2017-10 

 

 

Spędzające wakacje w Meksyku Lisa i Kate decydują się na ekscytującą przygodę, podczas której, z wnętrza 

specjalnej ochronnej klatki dla nurków, będą mogły podziwiać piękno podwodnej flory i fauny. Nie 

przypuszczają, że wywołujące dreszczyk spotkanie z rekinami zamieni się w koszmar, gdy pęknie lina łącząca je 

ze statkiem. Na głębokości 47 metrów, zdane wyłącznie na siebie, w obliczu kurczących się zapasów tlenu, będą 
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musiały stanąć oko w oko z żarłaczem białym - podmorskim drapieżnikiem, którego przysmak stanowi ludzkie 

mięso. 

 

 

19. Porwana [Film] / scenariusz Ben Budd ; produkcja i reżyseria R. Ellis Frazier.- 

Wersja polska / tekst Agnieszka Amietszajewa.- Warszawa : Monolith Video, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Narkotyki , Porwanie , Rodzeństwo , 

Przestępczość zorganizowana , Meksyk , Film akcji , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1144/S 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Gdy doświadczony agent antynarkotykowy Cole otrzymuje informację o zaginięciu swojej byłej żony, 

natychmiast rzuca wszystko i przybywa do Meksyku. Zanim zniknęła, Sara prowadziła dziennikarskie śledztwo, 

próbując prześwietlić interesy jednego z lokalnych biznesmenów. By ją odnaleźć, Cole zmuszony będzie zagłębić 

się w niebezpieczny świat przestępczej Tijuany i stawić czoła członkom narkotykowego kartelu. 

 

 

20. Przyrzeczenie [Film] / reżyseria Terry George ; scenariusz Terry George, Robin 

Swicord.- Wersja polska / tekst Martyna Łukomska.- Warszawa : Monolith Films, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludobójstwo Ormian (1915-1917) , Miłość , Ormianie , 

Trójkąt miłosny , Stambuł (Turcja) , Film fabularny , Dramat filmowy , Film wojenny 

Sygnatura:  WG-F/1147/DF 

Nowości:  2017-10 

 

 

Rok 1915, stolica Imperium Osmańskiego. Michael przybywa do Konstantynopola, by zrealizować swoje wielkie 

plany o studiach medycznych i zacząć życie o jakim zawsze marzył. Gdy poznaje Anę, od pierwszej chwili wie, że 

to kobieta jego życia. Za plecami narzeczonego Any, słynnego amerykańskiego fotoreportera Chrisa, wybucha 

namiętny romans. W tym czasie Imperium zaczyna drżeć w posadach, a na ulicach Konstantynopola robi się 

niespokojnie. Siły tureckich nacjonalistów, korzystając z narastającego chaosu rozpoczynają prześladowania 

ludności ormiańskiej. Michael i Ana, oboje ormiańskiego pochodzenia, z dnia na dzień stają w obliczu 

śmiertelnego zagrożenia. Gdy krew płynie ulicami, a świat odwraca oczy, to Amerykanin Chris może okazać się 

jedyną szansą ocalenia dla zakochanych. Większość jednak nie będzie miała nawet takiej szansy... 

 

 

21. Sama przeciw wszystkim [Film] / reżyseria John Madden ; scenariusz Jonathan 

Perera.- Wersja polska.- Warszawa : Kino Świat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dostęp do broni palnej , Etyka , Grupy nacisku , Kobieta , 

Stany Zjednoczone (USA) , Dramat filmowy , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1153/DF 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Jessica Chastain w popisowej, nominowanej do Złotego Globu roli lobbystki, ryzykującej życie i karierę w walce 
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z amerykańskimi producentami broni! Pełny napięcia thriller, przywodzący na myśl „House of Cards”, 

wyreżyserował John Madden - twórca obsypanego Oscarami obrazu "Zakochany Szekspir". Elizabeth Sloane 

(Jessica Chastain) jest najlepiej opłacaną i najskuteczniejszą lobbystką w Waszyngtonie. W świecie wielkiej 

polityki i brudnych pieniędzy, gdzie korupcja i szantaż są na porządku dziennym, nie ma sobie równych i zawsze 

pozostaje o krok przed konkurencją. Sprawy komplikują się, gdy pod wpływem osobistych doświadczeń, 

Elizabeth zwraca się przeciwko dotychczasowym pracodawcom - wypowiada wojnę amerykańskim producentom 

broni. Szybko staje się jasne, że w starciu z najgroźniejszym przeciwnikiem w karierze, za wygraną przyjdzie jej 

zapłacić naprawdę wysoką cenę. 

 

 

22. Szatan kazał tańczyć [Film] / reżyseria i scenariusz Kasia Posłaniec- Warszawa : 

Kino Świat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Życie seksualne , Narkotyki , Trudne sytuacje życiowe , 

Dramat , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1162/DF 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Kasia Rosłaniec, autorka przebojów „Galerianki” i „Bejbi blues”, nagrodzona Kryształowym Niedźwiedziem 

Berlinale, powraca z najodważniejszym filmem w karierze! Karolina (Magdalena Berus) - jak wiele 

współczesnych 20-, 30-latek - żyje szybko, intensywnie, pragnie doświadczyć wszystkiego ze zdwojoną siłą. 

Porzuciła myśl o pracy w korporacji na rzecz bycia artystką. Jej współczesna wersja „Lolity” staje się 

międzynarodowym sukcesem. Życie Karoliny wypełnia jednak pustka, której nie są w stanie pokonać ani 

narkotyki, ani seks. Żyje w cieniu nie radzącej sobie z przemijaniem matki (Danuta Stenka) i atrakcyjniejszej 

siostry Matyldy (Hanna Koczewska), a jej świat stopniowo się rozpada… 

 

 

23. The Circle [Film] = Krąg / reżyseria James Ponsoldt ; scenariusz  James Ponsoldt 

i Dave Eggers.- Wersja polska- Warszawa : Kino Świat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Media społecznościowe , Prawo do prywatności , 

Społeczeństwo informacyjne , Thriller , Science-fiction 

Sygnatura:  WG-F/1160/S 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Porywający thriller na podstawie światowego bestsellera Dave'a Eggersa, określanego przez The New York Times 

mianem książki proroczej. Szokująca wizja przyszłości, w której ludzie kontrolowani są za pośrednictwem 

internetu i mediów społecznościowych. Słowo "prywatność" przestaje istnieć, a dogłębna inwigilacja staje się 

codziennością. Mae Holland (Emma Watson) zostaje zatrudniona w The Circle - najpotężniejszej na świecie 

firmie internetowej, założonej przez wizjonera - Eamona Baileya (Tom Hanks). Początkowo zafascynowana 

technologią, wkrótce odkrywa zatrważającą prawdę. Mae staje się pionkiem w przewrotnej grze Baileya. 
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24. Transformers [Film] : ostatni rycerz / reżyseria Michael Bay ; scenariusz Art 

Marcum, Matt Holloway, Ken Nolan.- Wersja polska / reżyseria Elżbieta 

Kopocińska, tekst Marcin Bartkiewicz.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amulety , Cybertron (planeta fikcyjna) , Kopia (broń) , 

Magia , Roboty i manipulatory , Wojna , Wojsko , Ziemia , Film akcji , Film 

fabularny , Science-fiction 

Sygnatura:  WG-F/1154/F 

Nowości:  2017-10 

 

Reżyser Michael Bay i producent wykonawczy Steven Spielberg zrealizowali "najlepszy film serii Transformers". 

Największy bohater naszego świata, Optimus Prime, staje się naszym najzagorzalszym wrogiem, gdy w celu 

ocalenia Cybertronu postanawia zniszczyć Ziemię. Bumblebee i Cade Yeager (Mark Wahlberg) muszą 

poprowadzić Autoboty i zapobiec zagładzie ludzkości. 

 

 

25. Układ [Film] / reżyseria John Crowley ; scenariusz Steven Knight.- Wersja polska 

/ tekst Justyna Wesołowska.- Warszawa : Monolith Films, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawnicy , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , Terroryzm , 

Umowa , Londyn (Wielka Brytania) , Film fabularny , Film sensacyjny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1145/K 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

Ceniona adwokat Claudia Simmons-Howe (Rebecca Hall) zostaje jednym z obrońców Farroukha Erdogana (Denis 

Moschitto), oskarżonego o zamach terrorystyczny w centrum Londynu. Tylko ona ma prawo zapoznać się ze 

zgromadzonymi w tej sprawie dowodami posiadającymi najwyższą klauzulę tajności. A uzyskaną w ten sposób 

wiedzą nie może podzielić się z oskarżonym i jego prawnikami. Gdy główny obrońca Erdogana w przeddzień 

rozpoczęcia procesu niespodziewanie umiera, sprawę przejmuje były kochanek Claudii, Martin Rose (Eric Bana). 

Wspólnie odkrywają, że cały proces jest częścią precyzyjnie zaplanowanego spisku, a im grozi poważne 

niebezpieczeństwo. 

 

 

26. Wyklęty [Film] / scenariusz, reżyseria Konrad Łęcki.- Warszawa : TVP, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Postawy , 

Żołnierze wyklęci , Polska , Dramat filmowy , Film fabularny , Film wojenny 

Sygnatura:  WG-F/1150/W 

Nowości:  2017-10 

 

 

 

 

Oparty na faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, w drugiej połowie lat 40-tych. Jego bohaterami są 

członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. 

Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli 

do końca o swoją sprawę. To film o brutalnych czasach, niedocenionych bohaterach targanych dylematami                      

i sporze o historię, a także osamotnieniu, trudnej miłości i dramatach rodzin. 
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27. Zodiak [Film] / reżyseria David Fincher ; scenariusz James Vanderbilt.- Wersja 

polska / tekst Patrycja Żukowska.- Warszawa : Galapagos, copyright 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Seryjni zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , San 

Francisco (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film fabularny , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1139/S 

Nowości:  2017-10 

 

 

Tej sprawy nigdy nie udało się rozwikłać. Ponury dorobek szaleńca, którego nigdy nie schwytano; posługujący się 

szyfrem nieuchwytny zabójca, który sparaliżował strachem cały naród, amerykański Kuba Rozpruwacz. 

Publicznie przyznał się do zabicia 13 ofiar, a potem podał jeszcze... dwadzieścia cztery. Policja przypisała mu 

siedem ofiar, z czego pięć nie żyje. Prawdziwej liczby być może nigdy nie uda się poznać.  Zodiak to postać 

autentyczna, morderca przez dziesięciolecia terroryzujący San Francisco i okolice. Po każdym z morderstw 

wysyłał do redakcji lokalnych gazet zaszyfrowaną informację, oraz list ze szczegółami właśnie popełnionej 

zbrodni. Mimo połączonych sił dziennikarzy śledczych i policji, sprawy nigdy nie udało się do końca wyjaśnić. 

 
 

 
 


