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Nowości 2018 – KWIECIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 1000 słów / Jerzy Bralczyk.- Warszawa : Prószyński Media : Wydawnictwo 

Agora, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski , Słownictwo , Słownik polski 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

"1000 słów" to wyjątkowy słownik do czytania. W błyskotliwych felietonach Jerzy Bralczyk przedstawia 

niezwykłe, znaczące i najważniejsze słowa, których używamy na co dzień i od święta. Tropi zmieniające się 

znaczenie wyrazów i zaskakujące powroty słów - wydawałoby się - skazanych na zapomnienie. Obok słów 

wielkich, które każą stawać na baczność, będą też słowa perełki, które swoim brzmieniem, historią, znaczeniem, 

emocjonalnym tłem budzą zdumienie i radość z ich ponownego odkrycia. "Błaszczykowe" zapiski o słowach to 

porywająca opowieść o metamorfozach polszczyzny, ale również o przemianach naszej obyczajowości, kultury               

i polityki.  

 

 

2. Ballada o pewnej panience : wszystkie najważniejsze opowiadania / Szczepan 

Twardoch.- Wydanie 1, dodruk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Groteska , Surrealizm , Górny Śląsk , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Opowiadania i nowele obyczajowe , Opowiadania i nowele 

psychologiczne 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 
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Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych współczesnych polskich pisarzy przedstawia 11 swoich 

najważniejszych opowiadań z okresu, gdy tworzył najgłośniejsze powieści: "Wieczny Grunwald", "Morfinę", 

"Dracha" i "Króla". Magnetyzująca wyobraźnia, przewrotne fabuły, humor - często czarny. Sceneria zdarzeń: od 

Górnego Śląska przez Warszawę do alternatywnych rzeczywistości. Cielesność, psychiczne osaczenie, graniczne 

momenty, uczucia, którym często towarzyszy mrok. Bogactwo języka i stylu. Ballada o pewnej panience ; Ballada 

o Jakubie Bieli ; Ewa i duchy ; Moje życie z Kim ; W piwnicy ; Gerd ; Masara ; Dwie przemiany Włodzimierza 

Kurczyka ; Uderz mnie ; Tak jest dobrze ; Fade to: black. 

 

 

3. Bezkres nadziei / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2017. 

(Zemsta i przebaczenie / Joanna Jax ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Postawy , Przyjaźń , Europa , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Wojna dobiega końca, Europa podnosi się za zgliszcz, a bohaterowie próbują odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości. Jednak nie wszyscy tak wyobrażali sobie pokuj i nowy podział świata. Dla niektórych koszmar 

wciąż trwa. Inni szukają swojego miejsca na ziemi. Jednak odżyła nadzieja, że to, co najgorsze, już minęło. Czy 

stojąc w obliczu nowych możliwości i kolejnych zagrożeń, wybiorą to, co w życiu najważniejsze? A może po 

burzliwym i trudnym czasie zwycięży chęć odnalezienia spokoju, nawet kosztem utraty najbliższych? To 

opowieść o granicach człowieczeństwa i o tym, jak wiele można poświęcić, by uratować ukochaną osobę. 

 

 

4. Bluszcz prowincjonalny / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozczarowanie , Rozwód , Samotne matki , 

Szczęście , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

Anna po stracie męża, wraca do rodzinnego miasteczka na urokliwym Podlasiu, by zacząć wszystko od nowa. Na 

oplecionej bluszczem werandzie starego domu ma nadzieję odzyskać spokój i równowagę. Przychodzi jej to                    

z trudem, więc desperacko szuka oparcia w rodzicach i dawnych przyjaciołach. To dzięki nim ma nadzieję 

zbudować dla siebie i swoich dzieci nową stabilną rzeczywistość. Nie wierzy, że umiałaby to zrobić sama, bez 

niczyjej pomocy. Zupełnie jak bluszcz, który nie może istnieć bez podpory. Na szczęście, w porę uświadamia 

sobie, że dotąd tak właśnie wyglądało jej życie i postanawia je zmienić. Za sprawą mieszkańców Bujan, ich 

codziennych radości i również trosk, których wcześniej nie była świadoma, oraz dzięki pokrzywdzonym przez los 

zwierzętom ze schroniska, odnajduje prawdziwą siebie. Staje się silna, niezależna i dzięki temu szczęśliwa.  
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5. Bogowie wojny / Conn Iggulden ; przełożyła Bogumiła Malarecka.- Wydanie 2.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 

(Imperator / Conn Iggulden ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Czwarty tom cyklu „Imperator” obejmuje lata największej chwały Cezara i jego upadku. Pokonawszy w Grecji 

swego najpotężniejszego wroga, Pompejusza, Juliusz w drodze do Rzymu zahacza o Aleksandrię. Słynne 

spotkanie z czarującą Kleopatrą, przemyconą do pałacu królewskiego w zrolowanym dywanie, zaowocuje 

podporządkowaniem Rzymowi Egiptu, ale samemu Cezarowi przyniesie zgubę - najsłynniejsze bodaj w historii 

dwadzieścia trzy ciosy zadane przez obrońców republiki rzymskiej. Ostatnie słowa człowieka, który miał u stóp 

cały świat, były skierowane do zamachowca, z którym łączyła go przyjaźń od dziecka: Et tu, Brute, contra me…  

 

 

6. Bramy Rzymu / Conn Iggulden ; przełożyła Bogumiła Malarecka.- Wydanie 2.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 

(Imperator / Conn Iggulden ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-04 

 

 

"Bramy Rzymu" to pierwszy tom epickiego fresku historycznego o czasach i życiu Juliusza Cezara. O tym 

niezwykłym człowieku napisano nieomal wszystko, co możliwe i niemożliwe. I choć nie wstrzymał Słońca,                  

z pewnością poruszył świat w ówczesnych posadach i położył podwaliny pod integrację europejską.                              

O dzieciństwie i młodości jednego z najbardziej w dziejach znanych ludzi wiadomo bardzo mało. Autor obdarzył 

swego bohatera takim dzieciństwem, jakie mógł mieć chłopiec ze średnio zamożnej rzymskiej rodziny. Młody 

Gajusz wraz z przyjacielem Markiem wspólnie znoszą trudy tradycyjnej edukacji, przygotowując się do kariery 

politycznej i wojskowej. Później, zmuszeni do szukania własnych dróg w najbardziej ekscytującym mieście 

świata, doświadczają jego pokus i niebezpieczeństw. Gajusz - krewny sięgającego po jedynowładztwo konsula 

Mariusza - nagle znajduje się w samym centrum krwawego konfliktu, który aż po fundamenty wstrząsa republiką.  

 

 

7. Bramy światłości. T. 2 / Maja Lidia Kossakowska ; ilustracje Vladimir Nenow.- 

Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Zastępy Anielskie / Maja Lidia Kossakowska ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aniołowie , Demony , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Strefa Poza Czasem nie jest przyjemnym miejscem. Są przerażające i śmiertelnie groźne, nawet dla odwiecznych 

Świetlistych. Boleśnie przekonuje się o tym Daimon, którego istnienie zawisło na włosku. Cena za ratunek będzie 
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wyjątkowo bolesna i wysoka. Wielka ekspedycja badawcza Królestwa, pod przewodnictwem Seredy, przemierza 

dzikie pustkowia Strefy w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów Światłości. Jednak wszystkie tropy zdają się 

prowadzić donikąd. Na Razjela, pozostawionego na tronie Głębi także czyha coraz więcej niebezpieczeństw. 

Sprzymierzenie sił wydaje się jedyną szansą na zapanowanie nad wszechogarniającym chaosem. Asmodeusz 

wyrusza z misją ratunkową. Bo nasi w potrzebie, a naszych nie zostawiamy nigdy. Naprawdę, nigdy.  

 

 

8. Dolina spokoju / Joanna Jax.- Wydanie 1. dodruk, marzec 2018.- Chorzów : 

Wydawnictwa Videograf, 2018. 

(Zemsta i przebaczenie / Joanna Jax ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Postawy , Przyjaźń , Europa , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Ostatni tom sagi Zemsta i przebaczenie. Bohaterowie próbują odpowiedzieć sobie na pytania, co jest w życiu 

najważniejsze i czym dla nich jest prawdziwe szczęście. Niektórym z nich przyjdzie zapłacić za to najwyższą 

cenę, a tkwiące w ludzkich duszach demony kolejny raz dadzą o sobie znać. Inni po wielu życiowych dramatach 

odnajdą spokój i swoje miejsce na ziemi. Dla kogo los okaże się łaskawy, a kogo nie oszczędzi? Jak wiele 

determinacji musi mieć w sobie człowiek, by poświęcić tak wiele dla miłości? Czym jest prawdziwa przyjaźń                

w egoistycznym, brutalnym świecie? Co zwycięży – zemsta czy przebaczenie?  

 

 

9. Dziecko / Fiona Barton ; przekład Agata Ostrowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Dziennikarze , Kobieta , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Zwłoki , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Kiedy w wieczornej gazecie ukazuje się krótka informacja o tragedii sprzed lat – odnalezionym na placu budowy 

szkielecie noworodka, większość czytelników tylko przebiega po niej wzrokiem. Jednak trzy obce sobie kobiety 

nie mogą zignorować zamieszczonej treści. Jednej z nich tekst przypomina o najgorszym wydarzeniu z życia. Inna 

obawia się, że jej najpilniej skrywana tajemnica może zostać ujawniona. Dla trzeciej zaś, dziennikarki, to pierwsza 

wskazówka w śledztwie prowadzącym do ujawnienia prawdy. Historia dziecka musi zostać opowiedziana…  

 

 

10. Dziewczyna z kabiny nr 10 / Ruth Ware ; przełożyła Ewa Kleszcz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Statki pasażerskie , Śledztwo i dochodzenie , 

Turystyka morska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-04 
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Jak powstrzymać mordercę, skoro nikt nie wierzy w jego istnienie? Szeregowa dziennikarka Lo Blacklock dostaje 

od przełożonej życiową szansę: ma zdać relację z dziewiczego rejsu luksusowego statku wycieczkowego Aurora 

Borealis, którego właścicielem jest znany brytyjski milioner. Wszystko wskazuje na to, że czeka ją podróż marzeń, 

a jeśli dobrze się spisze, wreszcie zasłuży na upragniony awans. Niestety już pierwszej nocy rejs zamienia się               

w koszmar. Krzyk dochodzący zza ściany, odgłos ciała wyrzucanego za burtę i ślady krwi na balustradzie 

sąsiedniej werandy sprawiają, że Lo podnosi alarm. Ale na pokładzie nikogo nie brakuje, więc załoga nie chce 

uwierzyć w jej wersję wydarzeń. Dziennikarka rozpoczyna śledztwo na własną rękę… Niepokojący klimat, 

klaustrofobiczna sceneria i fabuła na miarę arcydzieł Agaty Christie sprawiają, że książka trzyma w napięciu do 

ostatniej strony.  

 

 

11. Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Między 

Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kapelusze , Sklepy , Relacja 

romantyczna , Rodzina , Tajemnica , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Kamelia wraz z babcią prowadzą w Krakowie rodzinne atelier z kapeluszami. Pewnego dnia w salonie pojawia się 

przystojny dziennikarz, zainteresowany stuletnią historią tego miejsca. Jego pytania dotykają jednak spraw,              

o których starsza pani wyraźnie nie chce mówić. Kilka dni później Kamelia otrzymuje od babci broszkę                        

z zagadkową inskrypcją. Czuje, że prezent ten może mieć związek z rodzinną tajemnicą sprzed lat. Dziewczyna za 

wszelką cenę chce ją odkryć. Tymczasem dziennikarz zaczyna być bardziej zainteresowany piękną Kamelią niż 

historią pracowni. Na dodatek w życiu młodej kobiety pojawia się jeszcze jeden mężczyzna… Którą z tajemnic 

będzie Kamelii łatwiej rozwikłać - tę z przeszłości czy tę, która kryje się w jej własnym sercu?  

 

 

12. Dżentelmen w Moskwie / Amor Towles ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Areszt domowy , Arystokracja , Hotele , Relacje 

międzyludzkie , Moskwa (Rosja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Wszystko zmienił jeden wiersz… To przez niego hrabia Rostow musiał zamienić przestronny apartament                      

w Metropolu, najbardziej ekskluzywnym hotelu Moskwy, na mikroskopijny pokój na poddaszu, z oknem 

wielkości szachownicy. Dożywotnio. Taki wyrok wydał bolszewicki sąd. Rostow wie, że jeśli człowiek nie jest 

panem swojego losu, to z pewnością stanie się jego sługą. Pozbawiony majątku, wizyt w operze, wykwintnych 

kolacji i wszystkiego, co dotychczas definiowało jego status, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Z pomocą 

zaprzyjaźnionego kucharza, pięknej aktorki i niezwykłej dziewczynki na nowo buduje swój świat. Gdy za murami 

hotelu rozgrywają się największe tragedie dwudziestego wieku, hrabia udowadnia, że bez względu na okoliczności 

warto być przyzwoitym. A największego bogactwa nikt nam nie odbierze, bo nosimy je w sobie. Dżentelmen                 

w Moskwie to przede wszystkim hołd złożony drugiemu człowiekowi, ale też pieśń miłosna o Rosji - kraju 

wielkich artystów i szlachetnych ludzi. Powieść uznana została za jedną z najlepszych książek 2016 roku przez 

najważniejsze media anglosaskie. Od dnia premiery ciągle znajduje się na liście bestsellerów „New York Timesa”.  
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13. Góra Wschodnia / Agnieszka Marciniuk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Prowincja , Zamki i pałace , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Mieszkańców sennego miasteczka Góra Wschodnia, elektryzuje wieść o niespodziewanym powrocie hrabiny 

Niedzielskiej, dziedziczki pobliskiego pałacu Miłochna. Hrabina zamieszkuje w oficynie przy pałacu, górzanie 

zaś, jak obudzeni z letargu, zaczynają snuć wielkie i małe plany, których realizację ma umożliwić majątek 

hrabiny. Niemal każdy wiąże z powrotem dziedziczki jakieś nadzieje. Powrót hrabiny przywołuje również pamięć 

o dawnych romansach, a atmosfera ogólnego poruszenia sprzyja miłościom młodych. Nikt - oprócz dawnej 

pokojowej hrabiny, Anieli - nie wie, że z jej młodością wiąże się pewna romantyczna historia. Aniela jest 

przekonana, ze nareszcie „panienka” będzie mogła domknąć sprawy z przeszłości, i że w tym celu właśnie 

przyjechała.  

 

 

14. Jak zawsze / Zygmunt Miłoszewski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Małżeństwo , Podróże w czasie , PRL , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Bywają małżeństwa zbudowane na przyjaźni, na czułości, na porozumieniu dusz. Związek Grażyny i Ludwika 

zawsze napędzała namiętność. Dlatego co roku uroczyście świętują rocznicę wieczoru 1963 roku, kiedy pierwszy 

raz rzucili się na siebie, aby uprawiać seks. To zawsze dzień podsumowań, planów i - coraz bardziej - pożegnań. 

W dniu, kiedy celebrują okrągłą pięćdziesiątą rocznicę, on jest po osiemdziesiątce, ona tuż przed. Czy coś jeszcze 

ich czeka? Smutek jak zawsze zwalczają namiętnością, aby rano ku swojemu zdumieniu obudzić się w swoich 

młodych ciałach, z powrotem w roku 1963. W Polsce, w której zamiast Pałacu Kultury i Nauki jest wieża 

przyjaźni polsko-francuskiej, Warszawa jest w ścisłym sojuszu z Paryżem, a Edward Gierek to porywający tłumy 

opozycyjny polityk. Czy bohaterowie powtórzą swoją miłość? Czy pójdą innymi drogami? Jak wykorzystają 

swoją wiedzę ludzi z XXI wieku? I jakie ciemne strony kryje w sobie ten świat, pozornie tak lepszy od naszej 

historii Polski? Jak zawsze to pełna humoru powieść, zabawa w historię alternatywną i ćwiczenie praktyczne                 

z powiedzenia „gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła”. To opowieść o tym, czy potrafimy wykorzystać 

drugą szansę i oszukać los. Czy może jesteśmy skazani na „jak zawsze”?  

 

15. Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Uśmiech losu / Agnieszka Krawczyk ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Uczucia , Relacje międzyludzkie , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 
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W kamieniczce na krakowskich Dębnikach mieszkają różni lokatorzy: zadzierający nosa posiadacz sieci 

restauracji, emerytowana artystka, młoda matka z dwójką uroczych dzieci, para nadętych pracowników korporacji 

i wreszcie rodzina, w której wszystkie kobiety noszą imiona zaczerpnięte z dramatów Szekspira. Stary dom kryje 

niejeden sekret. Jego tajemniczy właściciel proponuje mieszkańcom udział w pewnym zaskakującym wyzwaniu. 

Czy zagadkowe zadanie okaże się dla sąsiadów uśmiechem losu, czy trudnym do pokonania problemem? 

Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą to piękna i ciepła opowieść o domu, który daje poczucie bezpieczeństwa                   

i sprawia, że nie czujemy się samotni. To również historia przyjaźni na dobre i złe oraz miłości przychodzącej                 

w najbardziej niespodziewanych momentach. Poddajcie się urokowi tej klimatycznej opowieści o sile uczuć                      

i potrzebie bycia razem, by wraz z bohaterami uwierzyć, że uśmiech losu zależy w dużej mierze od nas.  

 

 

16. Krew bogów / Conn Iggulden ; przełożył Tomasz Chwałek.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2015. 

(Imperator / Conn Iggulden ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Starożytny Rzym , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Cezar, ubóstwiany przez lud, zginął od ciosów najwierniejszych sprzymierzeńców, którzy okrzyknęli się 

wyzwolicielami republiki. Liczyli, że znajdą oparcie w senacie, lecz zapomnieli o Oktawianie, adoptowanym synu 

Cezara. Historia zapamięta go jako cesarza Augusta. Nic go nie powstrzyma przed wzięciem na zdrajcach odwetu. 

Prawdziwie zapiekłą nienawiść żywi bowiem do Brutusa, niegdyś najbliższego przyjaciela Cezara, teraz - 

przywódcy spiskowców. Wzburzeni ludzie wychodzą na ulice, a pętla wokół wyzwolicieli się zaciska. Niektórym 

udaje się uciec z Rzymu, lecz żadnemu nie jest pisana spokojna śmierć. Pod Filippi wybije ostatnia godzina 

Brutusa. Czy dla Rzymu oznacza to koniec wojny domowej i powrót do "starych dobrych" czasów republiki?  

 

 

17. Łowca / Lars Kepler [pseudonim zbiorowy] ; przełożył ze szwedzkiego Maciej 

Muszalski.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, 2016. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joona Linna (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Szwecja , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Po dwóch latach spędzonych w pilnie strzeżonym więzieniu Joanna Linna, były komisarz sztokholmskiej policji, 

zostaje poproszony o pomoc w ujęciu zabójcy znanej osobistości. Czy zbrodnia miała związek z terroryzmem? 

Wkrótce dochodzi do następnych morderstw, a ofiary przed śmiercią słyszą dziecięcą rymowankę o królikach. 

Linna podejmuje wyzwanie i współpracuje z policjantką Sagą Bauer, próbuje powstrzymać nieuchwytnego Łowcę 

Królików.  
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18. Magia powrotu / Lisa Kleypas ; przełożyła Agnieszka Myśliwy.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Mezalians , Rozstanie , Tajemnica , New 

Hampshire (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Podarowała mu swoją niewinność… Lady Aline Marsden dorastała w przekonaniu, że musi poślubić mężczyznę              

z tej samej warstwy społecznej, lecz od chwili, gdy poznała Johna McKennę, ryzykuje wszystko, by z nim być. 

Oddał jej swoje serce. Choć łączy ich zakazane uczucie, miłość McKenny do pięknej Aline jest zbyt silna, by 

mógł się jej oprzeć. Gdy tajemnica wychodzi na jaw, McKenna zostaje zmuszony do wyjazdu na zawsze, nie 

wiedząc, że Aline zrezygnowała z niego tylko dlatego, by go ocalić. Teraz McKenna powrócił. Odniósł w życiu 

sukces i pragnie zemścić się na kobiecie, która złamała mu serce. Okazuje się jednak, że płomienna miłość, która 

ich połączyła, nie wygasła… A gdy na jaw wychodzi najgłębiej skrywany sekret Aline, wspólnie odkrywają, że 

nawet przeznaczenie musi ulec sile ich miłości.  

 

 

19. Mediatorka / Ewa Zdunek.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mediatorzy , Rodzina , Stalking , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Marta Kołodziej jest mediatorką. Zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem cudzych problemów. Tymczasem jej 

małżeństwo właśnie legło w gruzach, były mąż chce odebrać jej córki - Basie i Laurę, posuwając się do 

niegodziwych metod, matka sączy swój despotyzm niczym jad, a ojciec jest bujającym w chmurach wynalazcą. 

Na szczęście bohaterka może liczyć na pomoc zakompleksionej przyjaciółki Betki, kominiarza Zbigniewa, który 

nie ma szczęścia w miłości, oraz dosyć nieporadnego lekarza Roberta. Życie nieustannie Martę zaskakuje i nie jest 

tak proste jak godzenie zwaśnionych stron podczas mediacji.  

 

 

20. Miasto Świętych Mężów / Luis Montero Manglano ; przełożyły Katarzyna Okrasko, 

Agata Ostrowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

(Poszukiwacze / Luis Montero Manglano ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwanie skarbów , Rękopisy , Powieść przygodowa , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Ostatnia - i najbardziej ekscytująca - część trylogii „Poszukiwacze” Jak głosi stara wizygocka legenda, zanim 

Arabowie podbili Półwysep Iberyjski, siedmiu mnichów opuściło królestwo, by uratować cenne relikwie i skarby 

królów z Toledo. Udali się na zachód, przepłynęli ocean, a po dotarciu na ląd założyli miasto Cíbola. Przez wieki 
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nikt nie zdołał tam dotrzeć… aż do teraz. Wyścig w poszukiwaniu Miasta Świętych Mężów doprowadzi do 

ostatecznego starcia między Narodowym Korpusem Poszukiwaczy a Lilith, mrocznym cieniem stojącym za 

poczynaniami Voynicha. Gra toczy się nie tylko o przetrwanie NKP, lecz również o życie samego Tirsa i jego 

bliskich oraz o panowanie nad źródłem niewyobrażalnej potęgi ukrytym w ruinach Cíboli.  

 

 

21. Minione chwile / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzina , Trójkąt miłosny , Szkocja (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

Dwie kobiety, jeden mężczyzna i wielka miłość we wszystkich jej odcieniach - od namiętności do śmiertelnej 

nienawiści i kary za zdradę. Burzliwe losy rodziny McGregorów ujrzą światło dzienne na tle chłodnych 

wrzosowisk, wysokich klifów i starych budowli, opowiadających swoje własne, przejmujące historie. Anna 

pozostawia wszystko za sobą i wyjeżdża do Szkocji, by wyleczyć złamane serce. Znajduje tam pracę                             

w posiadłości Lady Abigail, mając nadzieję, że to koniec jej problemów. Jednak w murach starego dworu w West 

Lothian odżywa przeszłość, a przyczajone demony wychodzą z ukrycia. Historia starszej pani wstrząsa młodą 

dziewczyną. Lady Abigail kochała kiedyś ze wzajemnością młodego, polskiego oficera, Waldemara 

Leśniewieckiego. Jednak wszystko sprzysięgło się przeciw tej miłości. W młodym oficerze zrodziły się bunt                    

i niezgoda na niesprawiedliwość. Przegrany zwycięzca opuścił Szkocję i wrócił do ojczyzny. Jednak jego losy 

potoczyły się zupełnie inaczej, niż by sobie tego życzył. Uciekając przed podejrzeniami o szpiegostwo powrócił 

do Szkocji, by na nowo złączyć swój los z Abigail. Jednak czy to ona była mu przeznaczona?  

 

 

22. Morze kłamstwa / Joanna Jax.- Wydanie 1. dodruk, marzec 2018.- Chorzów : 

Wydawnictwa Videograf, 2018. 

(Zemsta i przebaczenie / Joanna Jax ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Postawy , Relacje 

międzyludzkie , Europa , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Sytuacja polityczna na świecie zaczyna przybierać niespodziewany dla III Rzeszy obrót. Państwa sprzymierzone 

oraz Związek Radziecki powoli ujarzmiają niezwyciężone dotychczas Niemcy. W Polakach budzi się nadzieja, 

jednak niektórzy patrzą z niepokojem na poczynania Stalina. Nadchodzi czas powstania warszawskiego, zdobycia 

Berlina przez Armię Czerwoną i dramatycznych dla Polski konferencji w Teheranie i Jałcie. Bohaterowie kolejny 

raz stają przed trudnymi wyborami, a ich siłą napędową są miłość i przyjaźń. Czy uda się pozostać wiernymi 

wyznawanym dotychczas wartościom, czy też kolejny raz zwycięży egoizm i chęć chronienia życia za wszelką 

cenę? A może ludzkie tragedie pozwolą inaczej spojrzeć na drugiego człowieka i wyzwolić nowe pokłady 

altruizmu?  
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23. Niebezpieczna dziewczyna / K. L. Slater ; przekład Stefan Drzazga.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Samotność , Trauma , 

Zemsta , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Miała piętnaście lat, kiedy na jej rodzinę spadła tragedia. Anna wini za to jedną osobę. Poczucie krzywdy stało się 

jej obsesją. Odsunęła się od ludzi. Jest sama. Nie radzi sobie z życiem. Aż pewnego dnia jest świadkiem wypadku: 

samochód potrąca motocyklistę. Anna w mgnieniu oka rozpoznaję kierowcę. To Carla, kobieta, która zniszczyła 

jej życie. Wreszcie ma szansę się zemścić. Z zimną krwią, dokładnie planuje każdy krok. Ale żaden plan nie jest 

doskonały… Zwłaszcza kiedy wokół wszyscy kłamią i nikt nie jest tym, kim się wydaje…  

 

 

24. Niepokonany / Simon Scarrow ; przełożył z angielskiego Tomasz Szlagor.- Poznań 

; Wrocław : Książnica - Publicat. Oddział, copyright 2018. 

(Orły imperium / Simon Scarrow ; 15) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katon, Kwintus Licyniusz (postać fikcyjna) , Macro, Lucjusz 

Korneliusz (postać fikcyjna) , Wojsko rzymskie , Hiszpania , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Jest 54 rok n. e. Potężne rzymskie imperium rozpościera się od Morza Śródziemnego aż po Brytanię i od 

Atlantyku po brzegi Nilu. Brutalnie narzuca podbitym ludom swoje prawa, wykorzystując w tym celu legiony - 

wojsko nie mające równego sobie w ówczesnym świecie. Dwaj weterani tej armii, prefekt Katon i centurion 

Macro, wkrótce po powrocie do Rzymu zostają wysłani z kohortami gwardii pretoriańskiej do Hiszpanii - 

zbuntowanej prowincji imperium. Jednocześnie obaj stają się pionkami w politycznej rozgrywce, która toczy się 

za ich plecami. Nękani osobistymi tragediami i stawiani przed coraz trudniejszymi wyzwaniami muszą rozpoznać, 

kto jest prawdziwym sprzymierzeńcem, a kto wrogiem… 

 

 

25. Nora / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Berenika jest zbuntowana i lubi chadzać własnymi ścieżkami. Po raz kolejny znika z domu. Jednak tym razem 

wszystko wydaje się być nie tak jak zazwyczaj. Co gorsza w sprawę zaangażowany jest ojciec jednego                         

z policjantów. Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu psychiatrycznym zostaje zabita 

pacjentka. Na kilka godzin przed śmiercią wysyła enigmatyczną wiadomość z prośbą o pomoc. Czyżby wiedziała, 

że ktoś targnie się na jej życie? Jaki ma z tym wszystkim związek brutalnie okaleczone ciało odnalezione obok 
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niedziałającej już dawno karuzeli? Co kryje studnia w zagajniku wśród pól? Czy aspirant Daniel Podgórski 

uporządkuje wreszcie swoje życie prywatne i zdoła powstrzymać mordercę, zanim zginie ktoś jeszcze?  

 

 

26. Papierowa księżniczka / Erin Watt ; tłumaczenie Maria Smulewska-Dziadosz.- 

Kraków : Otwarte, 2018. 

(Seria królewska / Erin Watt ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Rodzina , Sieroty , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Życie Elli Harper nie przypomina bajki - dziewczyna nie ma ojca, często przeprowadza się z miasta do miasta, 

ciężko pracuje i codziennie walczy, by związać koniec z końcem. Jedynie marzenia o lepszym jutrze podtrzymują 

ją na duchu. Czy jest szansa, aby się spełniły? Nagle za sprawą członków rodziny Royal Ella trafia do świata 

bogactwa i luksusu. Nie wie jednak, że ta piękna otoczka skrywa niewyobrażalne zepsucie. Reed, jeden z pięciu 

braci, jest „perłą w koronie” rodu Royalów. Dziewczyna nie potrafi się oprzeć jego urokowi, lecz chłopak za 

wszelką cenę chce zniszczyć jej fascynację. Stopniowo na jaw wychodzą rodzinne tajemnice, a Ella uświadamia 

sobie, że jest w stanie przetrwać wszystko - oprócz życia w pałacu Royalów.  

 

 

27. Pod skórą / Agata Czykierda-Grabowska.- Warszawa : BMDesign, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przebaczenie , Relacje międzyludzkie , Zaufanie , 

Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

Oskar wraca do domu po kilku latach nieobecności. Remont rodzinnego domu łączy z pracą w lokalnym klubie. 

To właśnie tam jego wzrok przykuwa dziewczyna wyłaniająca się z mgły. Ada spędza wakacje, oddając się swojej 

największej pasji. Prowadzi zajęcia taneczne, a wieczorami wraz ze znajomymi imprezuje w największym klubie 

w mieście. Pojawienie się Oskara wywraca jej życie do góry nogami. Tragedia podzieliła ich dawno temu. Nie da 

się o niej zapomnieć, jak nie da się zapomnieć o cierniu tkwiącym głęboko pod skórą. Czy można wybaczyć 

zdradę? Czy w obliczu tego, kim byli i kim się stali, zapomną o nienawiści i ponownie sobie zaufają?  

 

 

28. Podróżniczka / Arwen Elys Dayton ; przełożył Janusz Maćczak.- Warszawa : 

Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Poszukiwaczka / Arwen Elys Dayton ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tradycja , Zabójcy , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-04 
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Quin Kincaid jest Poszukiwaczką. To wielki honor i tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale to, 

czego się dowiedziała w noc swojej Przysięgi, zmieniło jej świat na zawsze. Życie Quin zostało bowiem 

zbudowane na oszustwie. Tradycja Poszukiwaczy okazała się nie tyle szlachetna, ile brutalna i bezwzględna. 

Ojciec dziewczyny jest mordercą. Jej wuj - kłamcą. Jej matka - ofiarą. A chłopak, którego kiedyś kochała, 

pogrążył się w zemście. Jednak Quin nie jest sama. Shinobu, jej najlepszy przyjaciel i ukochany, to teraz jedyna 

osoba, której może zaufać. Jedyna osoba, która chce poznać prawdę o Poszukiwaczach równie rozpaczliwie jak 

Quin. Im głębiej będą grzebać w przeszłości, tym mroczniejsza będzie ich teraźniejszość. Wśród zaginionych 

dawno temu rodzin Poszukiwaczy i niebezpiecznych sojuszów czai sie bowiem coś o wiele groźniejszego: 

złowrogi plan rozpoczęty wiele pokoleń temu, zdolny unicestwić tradycje Poszukiwaczy na zawsze.  

 

 

29. Pokochać noc / Dennis Lehane ; przełożyła Maciejka Mazan.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Tajemnica , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Rachel Childs, była dziennikarka telewizyjna, córka sławnej pisarki i żona dziedzica wielkiej firmy, Briana 

Delacroixa, prowadzi życie, które może wzbudzać zazdrość. Ale pozory mylą. Mieszka w luksusowym 

apartamentowcu i boi się z niego wychodzić. Skrywa doprowadza ją do obłędu tajemnicę. Żyje na co dzień                    

z człowiekiem, który nie jest tym, za kogo się podaje. I gdy pewnego deszczowego dnia Rachel ku własnemu 

zdziwieniu wychodzi z domu, na ulicy zauważa coś, co przewraca jej świat do góry nogami. I choć bardzo by 

chciała, nie może dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, bo stawką w tej grze jest jej życie. Kobieta, która 

nie wierzyła w siebie, a bezgranicznie ufała mężowi, w dramatycznych okolicznościach jest zdana na własną 

inteligencję i odwagę. Kobieta, która uciekała przed mrokiem tego świata, musi w tym mroku żyć - i przeżyć…  

 

 

30. Pole mieczy / Conn Iggulden ; przełożyła Bogumiła Malarecka.- Wydanie 2.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 

(Imperator / Conn Iggulden ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Trzeci tom cyklu „Imperator” wypełniają dalsze dzieje słynnego Rzymianina: po zawiązaniu triumwiratu                

z wodzem Pompejuszem i finansistą Krassusem Cezar otrzymuje namiestnictwo Galii - i tam rozwija skrzydła 

swego politycznego i wojskowego geniuszu. Podbija ją całą, krwawo tłumiąc powstanie pod wodzą 

Wercyngetoryksa, i staje nad Rubikonem. Iggulden kapitalnie łączy wiedzę historyczną z wątkiem przygodowym, 

dzięki czemu postaci znane z kart historii stają się ludźmi z krwi i kości - przeżywają strach na ulicach 

terroryzowanego Rzymu, prowadzą gierki polityczne w senacie, kochają się i nienawidzą, walczą w błotach Galii 

za swego ukochanego wodza, giną na okrętach miotanych sztormem u wybrzeży Brytanii…  
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31. Przedsmak zła / Alex Kava ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maggie O'Dell (postać fikcyjna) , Policjanci , Profilowanie 

kryminalne , Seryjni zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Wirginia (Stany Zjednoczone 

; stan) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Ciało zwisało z sufitu. Ręce i nogi były związane kablem, a ściany pokrywały rozbryzgi krwi. W kuchni stało 

otwarte pudełko na jedzenie na wynos, nad którym unosiła się chmara much. W środku znajdowała się ludzka 

śledziona, a może wątroba, trudno powiedzieć. Taki widok zastała agentka Maggie O’Dell na miejscu zbrodni. 

Pierwszym, które oglądała na własne oczy, a nie na zdjęciach policyjnych techników. Dotąd próbowała przeniknąć 

umysły zabójców zza biurka, jednak przy tworzeniu profilu tego mordercy ma jej pomóc praca w terenie. Giną 

kolejne ofiary, sprawca działa według określonego wzorca, ale do czasu. Nieoczekiwanie skupia uwagę na Maggie 

O’Dell i zmienia zasady gry. Prowokuje i zaprasza do okrutnej zabawy, w której zwycięży ten, kto pierwszy 

dopadnie przeciwnika.  

 

 

32. Przysięga miłości / Susan Anne Mason ; tłumaczenie Anna Pliś.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

(Mieć odwagę, by marzyć / Susan Anne Mason ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Przyjaźń , Long Island (Stany Zjednoczone) , 

Toronto (Kanada) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Po udarze mózgu u matki studiująca medycynę Deirdre O’Leary musi podjąć trudną decyzję i zarzucić na jakiś 

czas swoją karierę, by zająć się chorą. Odnajduje doktora Matthew Clayborne’a, który jest wybitnym specjalistą 

znanym ze szczególnych wyników w pracy z tego rodzaju pacjentami. Kiedy kontaktuje się z nim, prosząc                       

o pomoc, okazuje się, że jest on trudny i gburowaty. Deirdre ma już dość skomplikowanych związków                           

z mężczyznami. Po tym, gdy rzucił ją narzeczony, przyrzekła sobie już nigdy nie powierzyć swojego serca 

takiemu człowiekowi. Wdowiec, doktor Matthew Clayborne, jest całkowicie poświęcony dwóm sprawom: swojej 

pracy wśród rannych żołnierzy i czteroletniej córeczce, Phoebe. Nie zamierza porzucić własnych priorytetów tylko 

po to, by zająć się jakąś starszą kobietą. Jednakże, gdy okazuje się, że Phoebe podupada na zdrowiu, Deirdre 

proponuje doktorowi korzystny układ - będą mogli zażyć spokojnego życia w Irlandzkich Łąkach - idealnym 

miejscu na leczenie słabych płuc jego córki - pod warunkiem, że on weźmie pod opiekę panią O’Leary. Matthew 

przyjeżdża z niechęcią wobec wszystkiego, co wiąże się z Irlandzkimi Łąkami. Na miejscu okazuje się jednak, że 

czuje się tam jak u siebie i wkrótce obie pacjentki - zarówno pani O’Leary, jak i Phoebe wykazują znaczną 

poprawę zdrowia. Mimo tego nie potrafi sobie wyobrazić, by miał porzucić życie na północy. Deirdre zaś nie 

widzi sposobu, by pogodzić karierę z małżeństwem. Jak poradzą sobie z łączącym ich uczuciem, któremu żadne 

nie może zaprzeczyć?  
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33. Reguła nr 1 / Marta Guzowska.- Warszawa : Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Złodzieje , Złoto , Anatolia (Turcja) , Ateny (Grecja) , 

Kazachstan , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

Simona Brenner jest archeolożką i złodziejką. W dzień bada starożytną biżuterię, a nocą ją kradnie, W obu tych 

dziedzinach jest bezkonkurencyjna. Jest też niecierpliwa, ma ostry język i brak jej szczęścia do mężczyzn. Ktoś 

wciągnął Simonę w makabryczną grę. Kazał jej odszukać i ukraść Złote Runo, najcenniejszą na świecie złotą 

sztabę, która nie istnieje. Ale kiedy dookoła niej giną ludzie, Simona zaczyna podejrzewać, że mit o Złotym Runie 

jest prawdą. W tej sytuacji najgorsze, co może się wydarzyć, to pozbawiony skrupułów przeciwnik, wyrachowany, 

piekielnie inteligentny i doskonale ukryty. Ktoś, w kim obsesja zamienia się w żądzę krwi. W poszukiwaniu 

skarbu Simona jedzie na kazachskie stepy, do centralnej Anatolii i do Aten. Musi stawiać czoło demonom 

przeszłości i cały czas oglądać się za siebie. Walczyć ze śmiertelnie niebezpiecznym cieniem, musi też 

zaryzykować i komuś zaufać. Problem w tym, że najważniejsza reguła dobrej złodziejki brzmi: nie ufaj nikomu...  

 

 

34. Samozwaniec - moskiewska ladacznica. T. 1 / Jacek Komuda ; ilustracje Hubert 

Czajkowski.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2017. 

(Orły na Kremlu / Jacek L. Komuda ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojny polsko-moskiewskie (1604-1634) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

W porę, gdy kwitły kwiaty, a trawy wzbijały wysoko, moskiewski mir wywlókł ciało cara Dymitra związane 

powrozem. Ciągnęli je za sznur uwiązany do przyrodzenia przez wrota Spaskie na Plac Czerwony. Tam, koło 

Łubnego Miesta rzucono zwłoki na podwyższenie przygotowane na zabawę. Spalonymi prochami nabito armatę                

i wystrzelono w stronę Rzeczpospolitej. A potem się zaczęło. We wszystkich miastach i wioskach moskiewskiej 

dziedziny zaczęli pojawiać się kolejni… ...Samozwańcy! podający się za cudownie uratowanego carewicza 

Dymitra Iwanowicza, syna cara Iwana Groźnego i prawowitego następcę na moskiewskim tronie. A na tę szansę 

czekało wielu. Także Lisowczycy których nazywano "diabłami" i "krwawymi psami". Niemal jak widmo zjawiali 

się i znikali, byli wszędzie i nigdzie, zostawiając po sobie ruiny i zgliszcza. Teraz nadszedł czas na ich 

"dymitriadę".  

 

 

35. Sonnenberg / Krzysztof Varga.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sens życia , Budapeszt (Węgry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-04 
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András żyje siłą bezwładu. Od lat trwa w skomplikowanym związku z Ágnes, praca naukowa nad historią 

literatury austriackiej już dawno przestała go interesować, próbuje napisać wiekopomną powieść, ale nie potrafi 

wymyślić nawet pierwszego zdania. Z kumplami nad szprycerem toczy więc niekończące się dyskusje o życiu                

i sporcie, chadza do teatru albo na demonstracje, choć robi to wyłącznie dla Ágnes, i zapamiętale kataloguje 

przykłady dawnej wielkości Węgier i dawnych ich klęsk. I tylko od czasu do czasu coś tę rutynę przerwie. W tej 

historii głównych bohaterów jest dwóch: András i Budapeszt, bo miasto to zbudowano właśnie dlatego, by on             

w nim żył, by mógł chodzić po Wielkim Bulwarze, patrzeć na budańskie wzgórza, spoglądać na Dunaj z okien 

autobusu 178 jadącego mostem Elżbiety i spacerować po Zugló, dzielnicy swojego dzieciństwa, które upłynęło              

w cieniu nieobecnego ojca, babki kalwinki i wiecznie wzdychającej matki.  

 

 

36. Śmierć królów / Conn Iggulden ; przełożyła Bogumiła Malarecka.- Wydanie 2.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 

(Imperator / Conn Iggulden ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Drugi tom cyklu „Imperator” wypełniają barwne, pełne niebezpieczeństw dzieje młodego Juliusza Cezara: 

porwanie przez piratów i spektakularne wyswobodzenie się z niewoli, udział w pokonaniu króla Pontu Mitrydatesa 

i później - gdy Rzym staje w obliczu bezprecedensowego niebezpieczeństwa, powstania niewolników pod wodzą 

Spartakusa - udział w krwawym stłumieniu tego buntu.  

 

 

37. Taniec młynarza : powieść o Kornwalii w latach 1812-1813 / Winston Graham ; 

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

(Dziedzictwo Rodu Poldarków / W. Graham ; cz. 9) 

 

 

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

Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-04 

 

 

Kornwalia, 1812–1813. W nowym roku rodzina Poldarków z Nampary staje wobec wielu nieoczekiwanych 

wyzwań. Ross i Demelza dostają niepokojące nowiny. Clowance, która niedawno wróciła do Kornwalii po 

triumfach w Londynie, przekonuje się, że jej romans ze Stephanem Carringtonem jest nie tylko źródłem szczęścia, 

lecz również goryczy. Trwa wojna w Hiszpanii, a sytuacja polityczna Wielkiej Brytanii z każdym dniem jest coraz 

bardziej niejasna. Poldarkowie i Warlegganowie wkraczają w nową, burzliwą epokę, równie skomplikowaną                    

i zmienną jak kroki tańca młynarza...  
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38. W Polskę idziemy / Wojciech Młynarski ; redaktor wydania Michał Nalewski.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pieśń i piosenka , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

Młynarski znany i niepublikowany. Wybór wierszy i piosenek Wojciecha Młynarskiego o Polsce i Polakach. 

Autor w felietonach satyrycznych błyskotliwie obserwuje i punktuje polską rzeczywistość. Oprócz tekstów bardzo 

popularnych (takich jak np. "Róbmy swoje", "W szkole wolności" czy "Przyjdzie walec i wyrówna") najwięcej 

jest utworów nieznanych, po raz pierwszy wydanych w tej książce. Z obszernego archiwum Autora, zawierającego 

niemal 3000 piosenek, wybrano te, które wędrowały z Autorem przez nasz kraj. Czasem prześmiewcze, niekiedy 

refleksyjne, zawsze zmuszające do myślenia. Nadal niezmiennie aktualne. Absolutnie. 

 

 

39. Wielki Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; przełożył Jacek Dehnel.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2013. 

(50 na 50) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Miłość , Relacje międzyludzkie , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Melodramat , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Nowy Jork, lata 20. Jazz, prohibicja, gangsterskie porachunki. Czas wielkich wyzwań i równie wielkich profitów. 

Czas, kiedy droga od pucybuta do milionera była najkrótsza. Jay Gatsby dostaje się w tryby przestępczego 

półświatka i wielkiej finansjery. Marzy o pieniądzach, władzy i tej jedynej kobiecie. Traci miłość, przyjaciół                  

i szacunek do siebie samego. Światła wielkiego miasta i kropla szampana to jedyne szczęście, do jakiego zdolne 

jest "stracone pokolenie".  

 

 

40. Witaj w domu / Ninni Schulman ; z języka szwedzkiego przełożyła Ewa 

Chmielewska-Tomczak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magdalena Hansson (postać fikcyjna) , Absolwenci szkół 

średnich , Dziennikarstwo śledcze , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Magdalena otrzymała zaproszenie na zjazd absolwentów. Jest lato, w planach impreza i noc spędzona w chacie 

nauczyciela. Punktem kulminacyjnym ma być budzący grozę nocny spacer po lesie - zupełnie jak przed laty. 

Kobieta nie ma ochoty na udział w tych wydarzeniach. Zmusza się jednak, ponieważ chce napisać do gazety 

artykuł o swoim koledze z klasy, który jest muzykiem, ale bardziej znanym z występu w reality show. Suto 

zakrapiana impreza szybko wymyka się spod kontroli. Wydaje się, że wszyscy zaczynają odgrywać swoje stare 

role z czasów szkolnych, wracają dawne konflikty i emocje. W środku nocy okazuje się, że jeden z kolegów 
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Magdaleny został zamordowany. Następnego dnia w miejscowym hotelu odkryte zostają kolejne zwłoki. Wszyscy 

podejrzewają tego samego sprawcę, mimo że ofiary zabito w różny sposób. Jaki motyw miał morderca? I czy 

zabójstwo oznacza, że pozostali również znaleźli się w niebezpieczeństwie?  

 

 

41. Wróg bez twarzy / Lee Child ; z angielskiego przełożył Piotr Amsterdamski.- 

Wydanie 7.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2017. 

(Jack Reacher - ponad prawem / Lee Child ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Wojna 

wietnamska (1964-1973) , Żołnierze , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Prywatny detektyw, który na zlecenie pewnej kobiety miał znaleźć Jacka Reachera, zostaje zamordowany. 

Klientką okazuje się córka niedawno zmarłego generała, z którą kiedyś Reacher miał romans. Jej ojciec zamierzał 

powierzyć mu zbadanie zagadkowych losów amerykańskiego żołnierza oficjalnie zaginionego w Wietnamie. Jest 

jednak ktoś, komu bardzo zależy na tym, by prawda tej starej historii nigdy nie ujrzała światła dziennego.                          

I wyeliminuje każdego, kto będzie chciał ją odkryć.  

 

 

42. Zła Julia / Leisa Rayven ; tłumaczenie Aleksandra Żak.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Relacja romantyczna , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Cassie przekonała się, że czasem miłość nie wystarczy. Minęło kilka lat, a ona nadal nie wie, dlaczego Ethan 

odszedł, nie oglądając się za siebie. Kiedy ponownie zjawia się w jej życiu, Cassie musi odegrać najtrudniejszą 

rolę - przybrać maskę obojętności, podczas gdy jej serce wyrywa się do ukochanego. Gdy Ethan i Cassie 

otrzymują angaż w tej samej sztuce, ponownie zbliżają się do siebie. On w głębi duszy wierzy, że dostanie jeszcze 

jedną szansę, i przyrzeka, że naprawdę się zmienił. Ona wraca myślami do minionego czasu i próbuje zrozumieć 

to, co się wydarzyło. Przekonuje się jednocześnie, że nadal nie zna całej prawdy o swoim ukochanym. Czy 

nieufność rozdzieli ich na zawsze? A może miłość pozwoli im rozpocząć zupełnie nowy akt...?  

 

 

43. Złe serce / Leisa Rayven ; tłumaczenie Martyna Tomczak.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Relacja romantyczna , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2018-04 
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Kiedy Cassie i Ethan odnajdują szczęście, na scenę wkracza nowa para.  Elissa Holt, siostra Ethana, jest doskonałą 

inspicjentką. W pracę wkłada serce i nie chce się rozpraszać. Liam Quinn to gwiazda Hollywood. Razem z równie 

słynną narzeczoną Angel Bell otrzymał właśnie angaż do nowej sztuki wystawianej na Broadwayu. Godziny 

wspólnych przygotowań, wielkie napięcie i medialne zamieszanie zbliżają do siebie tych, którzy nie powinni być 

blisko. Bo serca - wbrew wszelkim regułom - piszą własny scenariusz.  

 

 

44. Zło nie zapomina / Roberto Costantini ; przełożył z włoskiego Tomasz Kwiecień.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Trylogia zła / Roberto Costantini ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michele Balistreri (postać fikcyjna) , Arabska Wiosna Ludów 

, Wojna domowa , Bliski Wschód , Trypolis (Libia) , Rzym (Włochy) , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-04 

 

Libia, 31 sierpnia 1969 roku. Tej samej nocy, kiedy Muammar al-Kaddafi obala monarchię i przejmuje władzę              

w kraju, matka Michele Balistreriego, Italia, spada z wysokiego urwiska. Samobójstwo czy morderstwo? Przez 

ponad czterdzieści lat odpowiedź na to pytanie skrywać się będzie pośrodku gęstej sieci kłamstwa, zdrady i walki 

o władzę. Rzym, lato 2011 roku. Gdy arabska wiosna wstrząsa Bliskim Wschodem a Libię rozdziera wojna 

domowa, pięć lat po zakończeniu polowania na Niewidzialnego Człowieka, okrutne morderstwo, którego ofiarą 

pada młoda Melania Druc i jej córka, sprawia, że ponownie spotykają się Michele Balistreri, obecnie naczelnik 

sekcji zabójstw, i dziennikarka Linda Nardi. Niechętnie podjęte przez Balistreriego śledztwo zakłóci pozorny 

spokój, w którym żyje ten zmęczony życiem człowiek, i zmusi go do konfrontacji z przeszłością, która nigdy nie 

została naprawdę pogrzebana. To prawdziwe zstąpienie do piekieł, do zdewastowanego bombami NATO 

Trypolisu, stanie się dla Balistreriego ostatnią okazją, by nareszcie spojrzeć prosto w oczy chłopakowi, którym 

kiedyś był, i poznać prawdę, której poszukiwał i od której uciekał przez całe swoje życie. 

 

 

45. Zły Romeo / Leisa Rayven ; tłumaczenie Martyna Tomczak.- Wydanie 1., 2017. 

Dodruk 2018.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Relacja romantyczna , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Cassie była uroczą dziewczyną z wielkimi ambicjami. Piekielnie zdolny Ethan miał reputację złego chłopca. 

Zagrali Romeo i Julię - i zmieniło się wszystko. Wielka miłość, jak w dramacie Szekspira, była im pisana. Jednak 

„zły Romeo” złamał „Julii” serce... Kilka lat później grają razem na Broadwayu. Gdy spotykają się na scenie, są 

zmuszeni do konfrontacji z własnymi emocjami. Ethan próbuje odzyskać zranioną Cassie, jednak oboje w niczym 

nie przypominają siebie sprzed lat... Czy kiedy kurtyna opadnie, ujawnią, co tak naprawdę kryje się w ich sercach?  

 

 

 

 

 

 



19 
 

46. Znajdź mnie / J.S. Monroe ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Spisek , Studenci , Śmierć bliskiej osoby , Tajne organizacje , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Czasem widzimy tylko to, co chcemy zobaczyć. Czasem to, co widzimy, zmienia nasze spojrzenie na świat. Rosa, 

dziewczyna Jara Costello, popełniła samobójstwo, kiedy oboje studiowali w Cambridge. Nie ma dnia, żeby Jar                

o niej nie myślał. Minęło pięć lat, ale mężczyzna nadal obsesyjnie podejrzewa, że Rosa – jego jedyna miłość – 

żyje. Dręczą go wizje dziewczyny, zaskakująco realistyczne i pojawiające się w nieoczekiwanych miejscach. Jego 

terapeuta twierdzi, że to halucynacje pożałobne. Po odnalezieniu dziennika Rosy Jar podejmuje rozpaczliwe 

działania, by zrozumieć okoliczności jej śmierci, i nawiązuje kontakt z dziennikarzem, który napisał                           

o rekrutowaniu studentów Cambridge do brytyjskich służb specjalnych. Im głębiej zanurza się w tę sprawę, tym 

bardziej czuje się zdezorientowany. Trafia do mrocznego półświatka, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje                   

i nikomu nie można ufać; trafia w sam środek szeroko zakrojonej intrygi, która nieodwołalnie wszystko zmienia.  

 

 

47. Żona doskonała / Roberto Costantini ; przełożył z włoskiego Tomasz Kwiecień.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michele Balistreri (postać fikcyjna) , Kobieta , Prokuratorzy , 

Przestępczość zorganizowana , Zabójcy , Rzym (Włochy) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-04 

 

 

Dwie pary, amerykański profesor włoskiego pochodzenia Victor Bonocore i jego żona Nicole, prokurator Bianca 

Benigni i jej mąż Nanni Annibaldi. Dwa małżeństwa jak wiele innych, czasem szczęśliwe, czasem mniej. Między 

nimi niebezpieczna dwudziestolatka, Scarlett Steele. Wokół roztacza się półświatek Głuchoniemego i Dziurkacza, 

ustawianie zamówień publicznych, hazard, lichwa i okrutna śmierć dziewczyny, Donatelli. Wszystko wygląda na 

kolejny akt przemocy wobec kobiet, morderca zostaje szybko wykryty i sprawiedliwości staje się zadość. A może 

nie? Kiedy ginie kolejna osoba, Michele Balistreri, naczelnik sekcji zabójstw wydziału kryminalnego, prowadzi 

śledztwo wspólnie z prokurator Biancą Benigni.  
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. 180 sekund / Jessica Park ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Dziewczęta , Eksperymenty , Rodzina 

zastępcza , Studenci , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Allison Dennis przeszła przez tak wiele rodzin zastępczych, że nauczyła się do nikogo nie przyzwyczajać. 

Adoptowana w wieku szesnastu lat nie wierzy w trwałość związków między ludźmi, jednak na trzecim roku 

college’u odkrywa, że nie może się wiecznie ukrywać. Pewnego dnia Allison zostaje wplątana w jeden                            

z uczelnianych eksperymentów. Nagle na oczach gapiów musi spędzić sto osiemdziesiąt sekund z chłopakiem, 

którego nigdy wcześniej nie widziała. Wynik doświadczenia zaskakuje zarówno ją, jak i Esbena Baylora, gwiazdę 

mediów społecznościowych. Moc eksperymentu niespodziewanie przytłacza i jednocześnie elektryzuje dwoje 

nieznajomych. Zachęcona przez przyjaciółkę, Allison próbuje dociec czy to, co połączyło ją z Esbenem jest 

prawdziwe - i czy może wreszcie uwierzyć w siebie, w innych, w miłość.  
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Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

1. Baronówna : na tropie Wandy Kronenberg - najgroźniejszej polskiej agentki : 

śledztwo dziennikarskie / Michał Wójcik.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kronenberg, Wanda (1922-1944) , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Podwójni agenci , Powstanie warszawskie (1944) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2018-04 

 

 

Najgroźniejsza polska agentka. Śledztwo dziennikarskie. Fakty, których dotąd nikt nie połączył Kiedy wybucha 

wojna, córka barona Kronenberga ma 17 lat. Jej rodzinny pałac zostaje spalony, a żydowskie pochodzenie jest jak 

wyrok śmierci. Ale Wanda nie myśli o ucieczce i wierzy, że przechytrzy wszystkich. Przepiękna baronówna 

donosi NKWD, pisze meldunki dla AK, jest prawą ręką asa Gestapo. Prowadzi własną wojnę. Fascynuje, 

rozkochuje i sprawia, że ludzie znikają. O jej względy walczą najwyżej postawieni mężczyźni, ale to ona rozdaje 

karty. I nie boi się niczego i nikogo.  Po wojnie Wanda nie przestaje uwodzić. Teczka z jej nazwiskiem trafia na 

biurko oficera UB. Kilkadziesiąt lat później śladem tajemniczej agentki rusza dziennikarz i historyk. Odkryje 

fakty, których nikt wcześniej nie połączył.  Jaką rolę miała do odegrania najgroźniejsza polska agentka? Kim byli 

jej kochankowie? Dlaczego jej imię wymazano z kart historii?  

 

 

2. Czerwony głód / Anne Applebaum ; przełożyły Barbara Gadomska i Wanda 

Gadomska.- Warszawa : Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka , Wielki głód na Ukrainie (1932-1933) , Pamięć , 

Kolektywizacja rolnictwa , Polityka , Świadomość społeczna , Ukraina , ZSRR 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Najnowsza książka nagrodzonej Pulitzerem autorki "Gułagu" i "Za żelazną kurtyną" ; Anne Applebaum opowiada 

o zbrodni wręcz niewyobrażalnej, zwanej Hołodomorem. Na Ukrainie, "spichlerzu Europy", w latach 1931-33 

umarło z głodu 3 mln ludzi. Mieszkańcom okradzionych przez stalinowskich rabusiów ze wszystkiego, co można 

uznać za żywność, została tylko trawa, kora drzew, psy, koty, ciała dzieci, mięso sąsiada, jeśli udało się go 

podstępnie zbić. Taką klęskę można było zorganizować, jedynie realizując szczegółowo opracowany zbrodniczym 

pan. Stalin taki plan miał. W 1929 roku zabrał się do kolektywizacji rolnictwa. Szczególnie trudno było zapędzić 
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do sowchozów czy kołchozów ukraińskich chłopów. Gospodarz Kremla postanowił ich zniszczyć, mówiąc 

językiem bolszewików, "jako klasę" i zagłodzić. Applebaum znakomicie i wnikliwie opisuje mechanizmy tej 

zbrodni Stalina, która swym zamachem ustępuje tylko Holokaustowi, ale okrucieństwem i perfidią zrównuje się               

z tym, co zrobił Hitler. Wacław Radziwinowicz 

 

 

3. Czy warto było? : ze sztambucha kolekcjonera / [tekst] Jan Partyka ; [opis, wybór 

odznak i fotografii Irena i Jan Partyka].- Rzeszów : [wydawca nieznany], 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Partyka, Jan (1931- ) , Kolekcjonerzy , Wojsko , Wystawy 

historyczne , Polska , Rzeszów (woj. podkarpackie) , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-06 

Nowości:  2018-04 

 

 

1. Czy warto było? Ze sztambucha kolekcjonera ; 2. Krótka retrospekcja ; 3. Początki kolekcjonerstwa ; 4. 

Pierwsze prezentacje i wystawy ; 5. Katalogi i wystawiennictwa ciąg dalszy ; 6. W nowym tysiącleciu Klub 

Garnizonowy w Rzeszowie 2001 r. ; 7. Czy warto było? ; 8. Upamiętnienia - izby pamięci ; 9. Było warto ; 10. 

Ikonografia. 

 

 

4. Dekalog : prawdziwa droga w czasach zamętu / Piotr Glas ; rozmawia Tomasz P. 

Terlikowski.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Glas, Piotr , Dekalog , Duchowieństwo katolickie , Egzorcyzmy 

, Grzech , Katolicyzm , Sumienie , Uwolnienie (duchowość) , Walka duchowa , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-04 

 

 

Codziennie toczy się walka o każdego z nas niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. 

Dopiero gdy po tamtej stronie zobaczymy swoje życie, to dowiemy się, jak wiele zawdzięczamy tej niebiańskiej 

pomocy. Jedno jest jednak pewne: nie wolno nam się wpatrywać w ciemność i nią fascynować. Ks. Piotr Glas. 

Kapłan, który wielokrotnie stawał twarzą w twarz z demonem, nie ma wątpliwości, że w każdej minucie naszego 

życia toczy się walka o zbawienie. Czy staniemy po stronie Boga i Maryi czy też damy się uwieść tylko pozornie 

atrakcyjnemu złu? W rozmowie z Tomaszem P. Terlikowskim Ks. Piotr Glas zachęca nas, by wyzwolić się                     

z własnych słabości, uzdrowić z grzechu oraz zniewoleń.  

 

 

5. Doktor Ty : o wewnętrznej sile organizmu i zdolności do samouzdrawiania / 

Jeremy Howick ; tłumaczenie Aleksandra Żak.- Kraków : Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna niekonwencjonalna , Samoleczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2018-04 
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CZ. I. DOWODY NA SAMOUZDRAWIANIE (I SKĄD O NICH WIADOMO): Twój niesamowity organizm ; 

Kiedy ufać dowodom ; Uważaj na anegdoty i opinie ekspertów ; Moc efektu placebo. CZ. II. WALKA                          

I UCIECZKA, ODŻYWIANIE I ROZMNAŻANIE: Reakcja stresowa ; Jak jogin nauczył Beatlesów relaksacji ; 

Nastawienie to nie wszystko. CZ. III. DOSTRZEŻ SWOJEGO WEWNĘTRZNEGO UZDROWICIELA: Moc 

pozytywnego myślenia ; Warunkowanie: pobudź do działania swoją wewnętrzną aptekę. CZ. IV. ZDROWIE 

ZALEŻY OD ZWIĄZKÓW: Lekarz jako lek ; Leczenie miłością ; Dając, otrzymujemy. CZ. V. ZMIEŃ MÓZG              

I DNA: Natura kontra otoczenie - epigenetyczny zwrot ; Neuroplastyczność i zmienianie mózgu ; Podsumowanie. 

Co to wszystko oznacza dla ciebie i twojego zdrowia? POSŁOWIE: A jeśli choroba jest poważna? 

 

 

6. Dyscypliny paraolimpijskie / [koncepcja, scenariusz, wybór zdjęć Łukasz 

Szeliga, Marlena Zduńczyk ; teksty Bożydar Abadżijew i inni ; zdjęcia Leszek Hak 

i inni ; projekt graficzny Luiza Sucharda].- Warszawa : Polski Komitet 

Paraolimpijski, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igrzyska paraolimpijskie , Sport , Sportowcy 

niepełnosprawni , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-796  

Nowości:  2018-04 

 

SPORTY LETNIE: Badminton, Boccia, Goalball, Jeździectwo, Judo, Kajakarstwo, Kolarstwo, Koszykówka na 

wózkach, Lekka atletyka, Łucznictwo, Piłka nożna 5 os., Pływanie, Podnoszenie ciężarów, Rugby na wózkach, 

Siatkówka na siedząco, Strzelectwo sportowe, Szermierka na wózkach, Taekwondo, Tenis stołowy, Tenis ziemny, 

Triathlon, Wioślarstwo ; SPORTY ZIMOWE: Curling na wózkach, Hokej na sledgach, Narciarstwo alpejskie, 

Snowboard, Biathlon, Narciarstwo biegowe ; DODATEK: Taniec na wózkach, Żeglarstwo. 

 

 

7. Faraonowie : ludzie, bogowie, władcy / [autorzy Andrzej Ćwiek, Monika 

Dolińska, Jadwiga Iwaszczuk, Ewa Józefowicz, Adam Kryszeń, Kamil 

Kuraszkiewicz, Bartosz Nowacki, Joanna Popielska-Grzybowska, Teodozja 

Rzeuska, Filip Taterka, Barbara Tkaczow, Leszek Zinkow oraz Agnieszka 

Krzemińska ; redaktor wydania Jolanta Zarembina].- Warszawa : Polityka, 2018. 

(Pomocnik Historyczny. Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Faraonowie , Starożytny Egipt , Czasopismo historyczne , 

Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

   Sygnatura:  WG-94(3) 

   Nowości:  2018-04 

 

EPOKA I WŁADCY: Wielkie cywilizacje Basenu Morza Śródziemnego ; Długowieczna władza faraona ; 10 

najwybitniejszych władców ; Kobiety na tronie ; Religia Egipcjan ; Małżeństwa, rozwody, poligamia                                 

i kazirodztwo ; Rytuały pogrzebowe ; Najwspanialsze grobowce władców. KONTEKSTY: Stabilne społeczeństwo 

; Główne centra władzy królewskiej ; Architektura jako narzędzie propagandy ; Życie w luksusie ; Bogactwo 

państwa nad Nilem ; Sztuka wojenna i militarne wyprawy faraonów ; Rewolucja religijna, która wstrząsnęła 

państwem ; Odczytanie egipskiego pisma ; Choroby i ich leczenie ; Specjały kuchni ; Uczeni z Aleksandrii ; Jak 

odkrywano starożytny Egipt ; Zaskakujące oblicza egiptomanii ; Motywy egipskie w literaturze i filmie. DETALE 

I DOKUMENTY: Kalendarz egipski ; Mapa Nowego Państwa ; Kalendarium ; Inne cywilizacje starożytne ; 

Pismo klinowe ; Pięć imion króla ; Insygnia władzy ; Boże Małżonki Amona ; Mit Kleopatry ; Święto sed ; 

Erotyka nad Nilem ; Skrytka TT320 ; Jak wznoszono piramidy ; Wielki Sfinks ; Wioska artystów ; Łodzie faraona 

; Twierdze egipskie ; Zaginiona armia Kambyzesa ; Ciało  na piedestale ; Bankiet od rana ; Latarnia na Faros ; 

Uczniowie Kazimierza Michałowskiego ; Odkrycie grobowca Tutanchamona ; Spór o Nefertiti ; Wybrane teksty, 

m.in. inskrypcje, zaklęcia, zeznania rabusia. 
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8. Imperator : ojciec Tadeusz Rydzyk / Piotr Głuchowski, Jacek Hołub.- Warszawa : 

Agora, 2013. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

(Reporterzy Dużego Formatu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rydzyk, Tadeusz (1945- ) , Radio Maryja , Redemptoryści , 

Rozgłośnia radiowa , Polska , Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-04 

 

Mieszka w skromnej klasztornej celi. Denerwują go wyrazy uwielbienia ze strony nawiedzonych słuchaczek. Nie 

lubi modlitewnej ostentacji. Jest świetnie zorganizowany, pragmatyczny i niech nikogo nie zmyli jego dziwaczna 

czasami polszczyzna. Ojciec Tadeusz Rydzyk dokładnie wie, gdzie jest Dobro, a gdzie Zło. Ma radio, telewizję, 

gazetę, księgarnię, szkołę średnią, wyższą uczelnię, sieć telefoniczną i wiele więcej. Pielgrzymują do niego po 

wsparcie czołowi działacze prawicy. Jak to się stało, że nieśmiały chłopak z Olkusza stał się medialnym 

imperatorem i władcą polskich dusz?  

 

 

9. Jak przestałem kochać design / Marcin Wicha.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuka polska , Sztuka stosowana , Felieton 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

"Zmarnowałem dzieciństwo i młodość. Nie słuchałem Stonesów ani Depeche Mode. Moimi rockmanami byli 

graficy". Do rodzinnego domu autora nie mają wstępu kapcie, pufy ani meblościanki. Po podłodze stukają 

drewniaki, zdobyte cudem odrzuty z eksportu. Plakaty Świerzego, klocki Lego, deska kreślarska ojca i rubryka 

„Wybraliśmy dla Ciebie” w piśmie „Ty i Ja” to pilnie strzeżone przyczółki w wojnie z peerelowską brzydotą. 

Potem w kraju zmienia się system, autor zaś zostaje projektantem. „Nasze logoski są za małe!” - denerwują się 

klienci. W mediach emocje wypierają fakty, a rozmowy o kolorach wciąż przyprawiają grafików o zawał. 

„Zakochaj się w designie” - zachęcają ekrany w warszawskich tramwajach. Starannie zaprojektowane wnętrza 

dyscyplinują gości skuteczniej niż ochrona przy wejściu. Ktoś kiedyś mówił, że design miał zmieniać świat na 

lepsze? Te krótkie, finezyjne teksty są jak obrazki z kalejdoskopu - przegląda się w nich estetyczne oblicze Polski 

ostatnich czterdziestu lat. Łączą je poczucie humoru, erudycja i literacki talent autora. Marcin Wicha pokazuje, że 

design nie jest tak niewinny, jak by się mogło zdawać.  

 

 

10. Jednolity Plik Kontrolny / [autorzy: Piotr Barański i inni ; redaktor prowadząca 

Agnieszka Łukasiewicz]- Warszawa : Gremi Media, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jednolity plik kontrolny , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-04 
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1. Wstęp ; 2. Proces sporządzania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego ; 3. Ramy prawne obowiązków                       

w zakresie JPK_VAT. Sankcje ; 4. Specyfikacja pliku JPK VAT i zasady wypełniania ; 5. Weryfikacja plików 

JPK_VAT ; 6. Komunikaty Ministerstwa Finansów ; 7. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. 

 

 

11. Jutro będzie "Zemsta" : dzienniki 1984-2005 / Andrzej Łapicki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łapicki, Andrzej (1924-2012) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2018-04 

 

 

 

PIERWSZE WYDANIE NIEPUBLIKOWANYCH DZIENNIKÓW GWIAZDY POSKIEGO KINA Piękny                   

i elegancki Łapicki (1924-2012), mogący uchodzić za wzór tzw. chłopca z profesorskiego domu (jego ojciec był 

profesorem prawa rzymskiego), zawsze czuł się skrępowany gorsetem dobrego wychowania. W tych zapiskach 

wreszcie mógł się z niego wyzwolić. Dlatego są w nich kontrowersyjne sądy o kolegach aktorach (Gustaw 

Holoubek!), są inwektywy pod adresem krytyki, do głosu dochodzi obsesyjna trauma związana z byciem lektorem 

Polskiej Kroniki Filmowej, na przełomie lat 40. i 50. Ale są też motywy pogodne - dowcip ukochanego 

Aleksandra Fredry, przyjaźń z pisarzem i reżyserem Tadeuszem Konwickim. Łapicki opisuje swoje zachłyśnięcie 

się polityką, w latach 1989-91, gdy został solidarnościowym posłem, pokonując w wyborach Jerzego Urbana,                  

i swe niezwykłe spotkania z papieżem Janem Pawłem II. W „Dziennikach” Łapicki gra na scenie, reżyseruje                   

w Telewizji, jest dyrektorem Teatru Polskiego, prezesem Związku Artystów Scen Polskich, mistrzem mów 

pogrzebowych i podróżnikiem na kilku kontynentach. Nic tylko czytać.  

 

 

12. Kodeks pracy 2018 z komentarzem / [autorzy: Renata Majewska, Grażyna Ordak ; 

redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- Stan prawny: marzec 2018 r.- Warszawa : 

Gremi Media, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Polska , Akty prawne , Komentarz do ustawy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2018-04 

 

Kodeks pracy - tekst jednolity ; W obu półroczach tyle samo dni odpoczynku ; Podwyżka płacy minimalnej                     

i pochodnych od niej świadczeń ; Wpływ minimalnej pensji na ubezpieczenia społeczne ; Mniej regulaminów               

w firmach ; Zmiany w funduszu socjalnym ; Świadectwo pracy - nowy wzór i zasady wystawiania ; Akta osobowe 

- gromadzone 10 lat i przechowywane elektronicznie ; Więcej informacji o kandydacie i pracowniku ; Plany                   

i założenia. 
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13. Konstytucja biznesu / [autorzy: Kamil Biernat, Łukasz Kossacki-Lytwyn, Anna 

Ślęzak-Gąsiorowska, Patryk Ryszewski, Adam Ryś ; redaktor prowadzący Jerzy 

Kowalski]- Warszawa : Gremi Media, [2018]. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność gospodarcza , Prawo gospodarcze , 

Przedsiębiorcy , Polska , Akty prawne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2018-04 

 

1. Ustawa - Prawo przedsiębiorców ; 2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ; 3. Ustawa                

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ; 4. 

Przedsiębiorcy zagraniczni ; Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. 

 

 

14. Księga pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka zawierająca reprint książki pt. "Księga jubileuszowa : 25 lat pasterskiego 

posługiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka" / [redakcja Jerzy F. Adamski, 

Adriana Pyszkowska, Zygmunt Śliwa].- Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tokarczuk, Ignacy (1918-2012) , Diecezja Przemyska , 

Biskupi , Duchowieństwo katolickie , Diecezja przemyska (obszar ; ok. 1340-1992) , 

Polska , Biografia , Księga pamiątkowa , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-272 

 Nowości:  2018-04 

 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 

Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka ; Adam Szal - RZECZNIK BOGA I LUDZI ; Jan Draus - ARCYBISKUP 

IGNACY TOKARCZUK A OPÓR SPOŁECZNY W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ ; Jerzy F. Adamski - 

ARCYBISKUP IGNACY TOKARCZUK WIELKI PASTERZ KOŚCIOŁA W POLSCE ; KSIĘGA 

JUBILEUSZOWA : 25 LAT PASTERSKIEGO POSŁUGIWANIA KS. BISKUPA IGNACEGO 

TOKARCZUKA: List Ojca Św. Jana Pawła II do J. E. ks. bpa Ignacego Tokarczuka, Edward Frankowski - Słowo 

wstępne, Cz. I. WIEDZIAŁEM, ŻE NIE PRZEGRAM, BO PRAWDA ZWYCIĘŻY: Zbigniew K. Wójcik - 

MŁODOŚĆ I PIERWSZE LATA KAPŁAŃSTWA; Wacław Wierzbieniec - DUSZPASTERZ, NAUKOWIEC, 

RZĄDCA DIECEZJI; Andrzej Potocki - POSOBOROWA ORGANIZACJA KOŚCIOŁA LOKALNEGO; 

Małgorzata Rudnicka - BUDOWNICTWO SAKRALNE MISJĄ TRUDNYCH CZASÓW; Małgorzata Rudnicka - 

CERKWIE UNICKIE WŁASNOŚCIĄ KOŚCIOŁA; Jan Twardy - DROGAMI KAZNODZIEI I ARCY-

PASTERZA; Stanisław Zygarowicz - SPOTKANIA Z PRZEMYSKIM SEMINARIUM DUCHOWNYM; 

Stanisław Haręzga - DOROBEK PUBLIKATORSKI; Józef Wołczański - W OPINIACH I KOMENTARZACH 

PRASOWYCH. Cz. II. NIE PRACUJĘ SAM, MAM W ZAPLECZU CAŁĄ OFIARNĄ DIECEZJĘ: Stanisław 

Złonkiewicz - ŚWIECCY W KOŚCIELE DIECEZJI PRZEMYSKIEJ; Jan Draus - KATOLICKI OŚRODEK 

NAUKOWY W STALOWEJ WOLI; Jan Musiał - RUCH WYDAWNICZY W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ; Jan 

Draus, Jan Musiał - DIECEZJA PRZEMYSKA W LATACH 1966-1991. KALENDARIUM. 
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15. Młynarski : rozmowy / [redaktor wydania Michał Nalewski].- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młynarski, Wojciech (1941-2017) , Artyści kabaretowi , 

Piosenkarze polscy , Poeci polscy , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Młynarski W.  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Młynarski w osobistych rozmowach. Wojciech Młynarski był bardzo wymagającym rozmówcą. Nade wszystko 

cenił sobie, jak sam zawsze powtarzał, inteligentną wymianę myśli. I puentę! W rozmowach z dziennikarzami i z 

córką Agatą (w podwójnej roli), zebranych z ostatnich lat, opowiada o miejscach i ludziach, których mijał w życiu. 

I znowu, jak w jego piosenkach, które są cały czas z nami, będzie o wierze, nadziei i… optymizmie. Młynarski 

sam o sobie, początkach pisania, rodzinie i grze o wszystko. Z właściwą sobie klasą, dystansem i błyskiem. 

Szczerze, bo intymnie, mądrze, bo z bagażem doświadczeń. Miłe panie i panowie bardzo mili, to prawdziwa uczta 

intelektualna. I szansa na pobycie przez chwilę z Mistrzem. Absolutnie.  

 

 

16. Najem 2018 / [autorzy: Marcin Świerżewski, Michał Prochwicz, Bartłomiej 

Sikora, Edyta Deszczka, Marcin Alberski, Adam Łukaszewski ; redaktor prowadząca 

Teresa Siudem].- Stan prawny na styczeń 2018 roku.- Warszawa : Gremi Media, 

[2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Najem , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2018-04 

 

1. Najem - zasady ogólne ; 2. Najem lokali mieszkalnych ; 3. Najem komercyjny ; 4. Opodatkowanie najmu, 

wybrane zagadnienia. 

 

 

17. Ogień i furia : Biały Dom Trumpa / Michael Wolff ; przełożyli Magda 

Witkowska, Bartosz Sałbut, Magdalena Moltzan-Małkowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Donald (1946- ) , Przywódcy i głowy państw , 

Politycy , Polityka , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2018-04 

 

 

Najbardziej sensacyjna premiera 2018 roku! Biały Dom robił wszystko, by nie dopuścić do ukazania się tej 

książki… Jeszcze przed swą przyspieszoną premierą książka Michaela Wolffa zyskała ogromny rozgłos                    

i wzbudziła wiele emocji i kontrowersji, a prezydent USA Donald Trump usiłował wstrzymać jej publikację. 

Bezskutecznie. "Ogień i furia" natychmiast stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, a prawa do niej 

wykupują wydawnictwa z całego świata. Przez osiemnaście miesięcy autor przeprowadził ponad dwieście rozmów 

z pracownikami Białego Domu, członkami amerykańskiej administracji i samym Trumpem, dzięki czemu 

dogłębnie poznał kulisy działania najbardziej kontrowersyjnej prezydentury naszych czasów. Michael Wolff 

opowiada pasjonującą historię o tym, w jaki sposób Trump rozpoczął kadencję tak nieprzewidywalną                             
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i wybuchową jak on sam.  W książce, która wstrząsnęła posadami Białego Domu, znajdziemy odpowiedzi na 

wiele intrygujących pytań, m.in.:  Czy Trump rzeczywiście nie chciał zostać prezydentem? Czy cała kampania 

wyborcza miliardera miała być tylko zabiegiem marketingowym, poprzedzającym otwarcie nowej stacji 

telewizyjnej? Po co syn prezydenta i szef jego kampanii wyborczej spotkali się przed wyborami                                   

z przedstawicielem Kremla? Co o prezydencie Trumpie tak naprawdę myślą pracownicy Białego Domu? Co 

oznaczają tajemnicze powiązania Trumpa z ludźmi Putina? Czemu Steve Bannon, szef kampanii wyborczej 

Trumpa i jego były doradca ds. strategicznych, określa prezydenta jako „umysłowo niezdolnego” do kierowania 

Białym Domem? Czy Trump zostanie odsunięty od władzy? Nigdy przedtem prezydentura tak bardzo nie 

podzieliła narodu amerykańskiego. Znakomicie zrelacjonowana i zdumiewająco świeża, "Ogień i furia" Michaela 

Wolffa pokazuje nam sensacyjne kulisy prezydentury Donalda Trumpa.  

 

 

18. Podatki 2018 : najnowsze zmiany / [autorzy: Marcin Jamroży i inni ; redaktor 

prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na kwiecień 2018 roku.- 

Warszawa : Gremi Media, 2018. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Prawo podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-04 

 

 

1. Zmiany wspólne w PIT i CIT ; 2. Zmiany w CIT ; 3. Zmiany w PIT i ZUS ; 4. Zmiany w VAT i akcyzie ; 5. 

Zmiany w ordynacji podatkowej. 

 

 

19. Podkarpacka Historia. Nr 2-3 (39-40) marzec - kwiecień 2018 r. / [redaktor 

naczelny Szymon Jakubowski].- Rzeszów : Tradycja, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo 

popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów (okręg) 

Nowości:  2018-04 

 

 

WYDARZYŁO SIĘ: 1. Jak "wybuchły" Jeziorka Duszatyńskie, 2. Stalowa Wola 1938, 3. Lotnisko w Jasionce                    

w latach 60., 4. Z Galicji do powstania styczniowego, 5. 650 lat Tyczyna ; PITAVAL: 1. Wielka ucieczka, 2. 

Moralność funkcjonariuszy MO ; OKRUCHY HISTORII: 1. Partyjny organ przed sądem [Stanisław Goleń, 

Nowiny Rzeszowskie], 2. Pierwsza policjantka [Zofia Łopatowska], 3. Więźniarskie menu, 4. Wpadka bandy 

Jureczka ; ZAGADKI PRZESZŁOŚCI: 1. Nieznany obóz pracy, 2. Zaginiona halicka korona ; HISTORIE 

ZAPOMNIANE: 1. Ostatni rejs ORP "Orkan", 2. Siedziba jasielskiego Gestapo, 3. Zwoje z Błażowej ; 

SYLWETKI: 1. Adam Loret, 2. Józefa Depa Fitoł, 3. Jan Nepomucen Deszkiewicz-Kundicz [właściwie 

Deszkiewicz-Kundzicz] ; RELACJE: 1. Wspomnienia legionisty, 2. Wola Zarczycka w dokumentach ; SPORT: 1. 

Żydowscy sportowcy w Przemyślu, 2. Trener akrobatycznych mistrzów ; SMAKI GALICJI: 1. Nowalijki na 

stołach naszych babć, 2. Dawnej kuchni czar ; Historyczny przegląd prasy ; Nowości wydawnicze ; Kronika 

podkarpackiej historii ; Kalendarium. 
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20. Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tłumaczenie Witold Betkiewicz, 

Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-

Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga-

Górecka.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metodologia , Nauki społeczne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-303 

Nowości:  2018-04 

 

 

I. WPROWADZENIE DO BADAŃ: 1. Działalność badawcza człowieka a nauka ; 2. Paradygmaty, teoria                       

i badania społeczne ; 3. Etyka i polityka w badaniach społecznych. II. STRUKTURA PROCESU 

BADAWCZEGO: 4. Plan badań ; 5. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar ; 6. Indeksy, skale i typologie ; 

7. Logika doboru próby. III. TYPY OBSERWACJI: 8. Eksperyment ; 9. Badania sondażowe ; 10. Jakościowe 

badania terenowe ; 11. Badania niereaktywne ; 12. Badania ewaluacyjne. IV. ANALIZA DANYCH: 13. Analiza 

danych jakościowych ; Analiza danych ilościowych ; Badania społeczne - jak o nich czytać, jak o nich pisać. 

 

 

21. Polowanie na generała : Piłsudski kontra Rozwadowski / Henryk Nicpoń.- 

Warszawa : Fabuła Fraza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozwadowski, Tadeusz (1866-1928) , Piłsudski, Józef (1867-

1935) , Przewrót 1926 r. majowy , Konflikt , Spisek , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).081  

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Prawdziwy powód zamachu majowego, jak i wiele innych wydarzeń nie najlepiej świadczących o marszałku 

Piłsudskim, był w propagandowych opracowaniach pomijany, z archiwów zaś skrupulatnie usuwany. Wielu 

świadków historii związanej z odzyskaniem niepodległości i wojną polsko-bolszewicką 1920 roku swoją wiedzę 

przepłaciło życiem. Wśród nich generał Tadeusz Rozwadowski. Niestety, zbyt wiele polskich dramatów, jakie 

nastąpiły po 1918 roku, znajduje odzwierciedlenie we współczesności.  

 

 

22. Prostota : siła codziennych rytuałów / Brooke McAlary ; przełożyła Bożena 

Kosowska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mindfulness , Odpoczynek , Slow life , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

 

Brooke McAlary, żona, matka, pani domu, autorka książek, blogerka, odnalazła spokój, siłę i wewnętrzną 

równowagę w tym, co najprostsze. W swojej książce uczy, jak zmienić rytm i organizację dni, odkryć siłę                    

w codziennych rytuałach, docenić wartość zwyczajnych chwil i przyjemności. I nie chodzi tu o nakładanie na 

siebie kolejnych zadań i ustalanie zupełnie nowego porządku. Wręcz przeciwnie, to proste pomysły pozwolą żyć 

pełniej i lepiej!  
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23. Rotmistrz Pilecki : ochotnik do Auschwitz / Adam Cyra.- Warszawa : 

Wydawnictwo RM, copyright 2014. 

(Biblioteka Żoliborska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pilecki, Witold (1901-1948) , Armia Krajowa (AK) , 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Procesy polityczne , Ruch 

oporu , Więźniowie polityczni , Wojsko , Polska , Biografia , Raport 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2016-04 

 

SPIS TREŚCI: I. Dzieciństwo i lata młodzieńcze (1901-1918) ; II. Udział w walkach o wschodnie granice Polski 

(1918-1921) ; III. Praca i działalność w niepodległej Polsce (1921-1939) ; IV. Wojna 1939 roku i początki 

konspiracji w Tajnej Armii Polskiej (1939-1940) ; V. Początki konspiracji wojskowej w KL Auschwitz (1940-

1943) ; VI. Ucieczka z obozu oświęcimskiego i dalsza konspiracja (1943-1944) ; VII. Udział w powstaniu 

warszawskim i pobyt w obozach jenieckich w Lamsdorf i Murnau (1944-1945) ; VIII. Działalność w II Korpusie 

Polskim i powrót do Polski (1945-1947) ; IX. Aresztowanie, śledztwo, proces i wyrok (1947-1948) ; Aneks 1. 

Zdjęcia członków Związku Organizacji Wojskowej w KL Auschwitz ; Aneks 2. Wykaz członków Związku 

Organizacji Wojskowej w KL Auschwitz ; Aneks 3. Raport rotmistrza Witolda Pileckiego z 1945 roku. 

 

 

24. Świadki pontyfikatu : dęby papieskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krośnie / [tekst i redakcja] Edward Marszałek ; [zdjęcia Andrzej 

Józefczyk i inni ; opracowanie graficzne Ariusz Nawrocki].- Krosno : Wydawnictwo 

Ruthenus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Regionalna Dyrekcja w 

Krośnie (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe) , Dąb , Drzewa pamięci , 

Upamiętnianie , Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) , Województwo podkarpackie 

(1999- ) , Informator , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-582 

Nowości:  2018-04 

 

O genezie dębów papieskich ; Dąb - drzewo mocy ; Wielki Pielgrzym na Podkarpaciu ; Bieszczadzkim szlakiem 

przyszłego papieża ; Łomna, Kalwaria Pacławska, Jasień, Strzyżów, Krosno, Dukla, Dębowiec, Brzuchowice, 

Kolbuszowa, Miłocin, Przemyśl, Desznica, Leżajsk, Cmolas, Lubaczów, Ostrowy Tuszowskie, Trześń, Pastwiska 

k. Rymanowa, Miejsce Piastowe, Wiśniowa, Rzeszów, Brzostek, Kamionka, Tuszyma, Głogów Małopolski ; 

Dęby papieskie w zasięgu RDLP w Krośnie ; Wykaz dębów papieskich. 

 

 

25. Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński.- Białystok ; 

Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , PRL , Żołnierze wyklęci , Polska , 

Antologia , Biografia , Wywiad dziennikarski , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-04 

 

Publikacja Dariusza Jarosińskiego jest zbiorem ponad sześćdziesięciu reportaży i esejów o losach żołnierzy 

polskiego podziemia niepodległościowego oraz o ich walce z komunistyczną dyktaturą. Jedne opowieści dotyczą 
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postaci powszechnie znanych, zaś bohaterowie innych zostają dopiero przywracani społecznej pamięci. Autor 

starał się dotrzeć do ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych, a ich relacje w miarę możliwości weryfikował                     

i uzupełniał o źródła archiwalne i publikacje historyków. Część tekstów dotyczy także mało znanych lub zupełnie 

nieznanych młodzieżowych grup antykomunistycznych, które działały niedługo po zakończeniu wojny, ale też                

w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wszystkie one wyraźnie nawiązywały do tradycji Żołnierzy 

Wyklętych. Również wszystkich bohaterów tej książki – bardziej i mniej znanych – łączy idea wolnej Polski, 

żaden z nich nie godził się na bezczynność wobec niegodziwości systemu komunistycznego, za co przyszło im 

zapłacić wysoką cenę.  

 

 

26. Teraz : fizyka czasu / Richard A. Muller ; przełożył Tomasz Krzysztoń.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas , Filozofia , Fizyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-531/534 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Dlaczego czas płynie? Niektórzy fizycy zrezygnowali z próby zrozumienia tego zjawiska i nazwali upływ czasu 

iluzją, ale wybitny fizyk eksperymentalny Richard A. Muller nie zgadza się z tym. Jego zdaniem, fizyka powinna 

wyjaśniać rzeczywistość, a nie jej zaprzeczyć. W Teraz Muller nie tylko poddaje krytyce dawne idee, ale 

przedstawia swą własną rewolucyjną teorię, która daje  falsyfikowane przewidywania. Zaczyna od wyłożenia 

solidnego i niezwykle jasnego wytłumaczenia podstawy, które opierają się na teorii Einsteina, teorii splątania                   

i teorii Wielkiego Wybuchu. Muller wskazuje, że trwającą wciąż ekspansję Wszechświata standardowa teoria 

Wielkiego Wybuchu wyjaśnia jako ciągłe tworzenie się nowej przestrzeni. Twierdzi, że razem z przestrzenią 

powstaje również nowy czas i że granicą nowego czasu jest to, co przeżywamy jako teraz. Dzieło Mullrea wzbudzi 

poważną dyskusję na temat fundamentalnych założeń naszego Wszechświata i może wyjaśnić jedną z najdłużej 

nierozwiązanych zagadek fizyki.  

 

 

27. Wieki bezwstydu : seks i erotyka w starożytności / Adam Węgłowski.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Ciekawostki Historyczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Starożytność , Życie seksualne , Starożytna Grecja , Starożytny 

Rzym , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2018-04 

 

 

Poznaj oblicze epoki, która nie znała tabu. Pornografia? Wtedy nikt nie znał tego terminu. Rozpusta? Przecież 

człowiek nie po to ma ciało, by się go wstydzić. Starożytni Grecy dali nam demokrację. Rzymianie - 

zapoczątkowali rządy prawa. Czy także ich poglądy na sprawy erotyki przetrwały próbę czasu? Adam Węgłowski 

zabiera czytelników w fascynującą wędrówkę przez świat antyku: Jednocześnie łudząco blisko i zadziwiająco 

odmienny. Zagląda do sypialni ateńskich arystokratów, łaźni Wieczystego Miasta i na cyrkowe areny. Odkrywa 

najintymniejsze sprawy małżeństw sprzed dwóch tysięcy. Demaskuje prawdę o zmysłowych greckich ucztach, na 

które spraszano wyłącznie mężczyzn. Ale też o życiu heter, zakazanej miłości rzymskich legionistów i smutnym 

losie ludzi antyku, którzy ośmielili się przyprawić rogi sąsiadowi. O seksie w starożytności nikt nie pisał jeszcze             

z taką swadą i dociekliwością. Naga prawda o tym, jak kochali się ludzie antyku. Epoki pozbawianej wstydu.  
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28. Wielka encyklopedia zdrowia dla całej rodziny / pod redakcją Susan Lipscombe 

; współautorzy Anita Kerwin-Nye, Trevor Rees, Ellen Dupont ; [przekład Alicja 

Karcz, Maciej Karcz].- Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, copyright 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2018-04 

 

 

Pierwsza pomoc ; Zdrowe ciało ; Zdrowie rodziny ; Choroby ; Opieka medyczna, badania, rodzaje leczenia i leki ; 

Pierwsza pomoc w praktyce. 

 

 

29. Wszyscy jesteśmy dziwni : opowieści z Coney Island / Karolina Sulej.- Warszawa : 

Wydawnictwo Dowody na Istnienie - Fundacja Instytut Reportażu, 2018. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyrk , Inność , Osobliwości , Parki rozrywki , Życie codzienne 

, Coney Island (Nowy Jork ; część miasta) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2018-04 

 

 

SPIS TREŚCI: Konferansjer ; 1. Gabinet osobliwości ; 2. Beczka śmiechu ; 3. Dziwoląg z urodzenia ; 4. Dziwoląg 

z wyboru ; 5. Obżarstwo sportowe ; 6. Dom strachów ; 7. Burleska ; 8. Cyrkowcy ; 9. Pokaz sztuczek magicznych 

; 10. Profesor. 

 

 

30. Wyspa Węży / Małgorzata Szejnert.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obóz odosobnienia Rothesay , Polskie Siły Zbrojne na 

Zachodzie , Oficerowie , Polacy za granicą , Więźniowie polityczni , Bute (Wielka 

Brytania ; wyspa) , Francja , Polska , Rothesay (Wielka Brytania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2018-04 

 

 

Porządkując stare listy, Małgorzata Szejnert trafia na rodzinną zagadkę. W maju 1943 roku wuj Ignacy 

Raczkowski został pochowany na cmentarzu w Rothesay na wyspie Bute. Dlaczego w domu o tym nie mówiono? 

Czy jego obecność na wyspie mogła być czymś wstydliwym? Szukając odpowiedzi, reporterka rusza w podróż 

śladami wuja - do londyńskich archiwów i do Szkocji. Stopniowo odkrywa kłopotliwy epizod II wojny światowej: 

obóz odosobnienia dla polskich oficerów prowadzony przez polskie władze wojskowe. Oficerowie mogli grać w 

brydża, chodzić na potańcówki i uczyć się angielskiego. Bomby nie spadały na Bute. Czasami widmowe wraki 

storpedowanych okrętów wpływające do zatoki przypominały, że nie tak daleko świat płonie. Ale przymusowy 

pobyt na wyspie Polacy przeżywali jako okrutną karę. Wyspa Węży to przełamująca schematy opowieść o wojnie, 

która częściej niż walką bywa wyczekiwaniem. Skrupulatnie odtwarzając wydarzenia sprzed ponad 

siedemdziesięciu lat, Małgorzata Szejnert opowiada o naszej sile i bezsilności, o honorze i skazach na nim.                    

A także o pamięci i niepamięci: osobistej, rodzinnej, zbiorowej. Przede wszystkim jednak kreśli nasz poruszająco 

aktualny, niepokojący portret własny.  
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31. Za żelazną kurtyną : ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956 / Anne 

Applebaum ;  przełożyła Barbara Gadomska.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Polityka , Europa Środkowo-Wschodnia , Polska 

, ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) , F.3-93/94 

Nowości:  2018-04 

 

 

MAPY: Europa Wschodnia w roku 1945 ; Polska w roku 1939 ; Polska w roku 1945 ; Cz. I: FAŁSZYWA 

JUTRZENKA: Godzina zero ; Zwycięzcy ; Komuniści ; Bezpieka ; Przemoc ; Czystki etniczne ; Młodzież ; Radio 

; Polityka ; Gospodarka ; Cz. II. KULMINACJA STALINIZMU: Wroga reakcja ; Wrogowie wewnętrzni ; "Homo 

sovieticus" ; Realizm socjalistyczny ; Miasta idealne ; Niechętni współpracownicy ; Bierny opór ; Rewolucje. Pod 

koniec II wojny światowej ogromne obszary Europy Wschodniej znalazły się pod kontrolą Związku Sowieckiego. 

W ciągu zaledwie kilku lat Stalinowi udało się tam stworzyć podporządkowane sobie komunistyczne reżimy. Jak 

doszło do tej podstępnej politycznej operacji na gigantyczną skalę? Jak udało się podporządkować komunistom 

wszystkie obszary życia - od polityki, przez kulturę, gospodarkę i media aż po życie religijne wolnych dotąd 

społeczeństw? W jaki sposób walczono z opozycją? Jak powstały wszechmocne służby bezpieczeństwa? W jaki 

sposób zmieniło się codzienne życie ludzi żyjących pod rządami komunistów? Do jak trudnych wyborów byli 

zmuszani? Laureatka Nagrody Pulitzera stworzyła nie tylko niezwykłą panoramę i wciągającą opowieść                         

o narodzinach świata za żelazną kurtyną, ale również o tym, jak krucha jest wolność i jak łatwo ją utracić.  

 

 

32. Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska / pod redakcją Mariana Malikowskiego, 

Stanisława Gałkowskiego.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edukacja międzykulturowa , Ideologia , Mieszkania , Pamięć 

zbiorowa , Patologia społeczna , Polityka prorodzinna , Przemoc w rodzinie , Przemoc 

wobec ludzi starych , Rodzina , Ruchy społeczne , Studenci , Wychowanie seksualne , 

Wychowanie w rodzinie , Europa , Niemcy , Polska , Województwo podkarpackie 

(1999- ) , Materiały konferencyjne , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-316 

Regionalia:  Podkarpackie - rodziny - socjologia - 21 w , Podkarpackie - socjologia - 

21 w , Rzeszów - konferencje , Rzeszów - studenci - socjologia - 21 w , Rzeszów - 

Uniwersytet Rzeszowski - studenci - socjologia - 21 w , Rzeszów (okręg) - rodziny - 

socjologia - 21 w , Rzeszów (okręg) - socjologia - 21 w 

  Nowości:  2018-04 

 

Wspólnota rodziny fundamentem Europy / Mieczysław Jawowski ; Polityka prorodzinna na płaszczyźnie 

narodowej i europejskiej / Marie Panayotopoulos-Cassiotou ; Mieszkanie jako gniazdo rodzinne. Kilka uwag                 

z doświadczeń niemieckich / Ulrich Müller ; Czy we współczesnej liberalnej demokracji jest miejsce dla wartości 

rodzinnych? / Magdalena Żardecka-Nowak ; Funkcje rodziny we współczesnej kulturze europejskiej / Agnieszka 

Gałkowska, Stanisław Gałkowski ; Wychowanie interkulturalne - kształtowanie postaw w Europie 

międzykulturowej / Przemysław Drąg ; Lewicowe i lewicujące ideologie i ruchy społeczne zagrażające rodzinie              

w Europie USA i w Polsce / Marian Malikowski ; Niektóre współczesne zagrożenia rodziny w ujęciu 

psychologicznym / Marian Wolicki ; Od wielodzietności do bezdzietności i ... z powrotem / Barbara Marek-

Zborowska ; Zagrożenia rodziny w Polsce. Aspekty prawne / Piotr Steczkowski ; reakcje hierarchii kościelnej na 

niebezpieczeństwa zagrażające polskiej rodzinie w pierwszych latach postkomunistycznej rzeczywistości / Witold 

Jedynak ; Wychowanie seksualne w rodzinie w świetle badań postaw rodziców / Jacek Goleń ; Przemoc                      

w rodzinie na Podkarpaciu / Agnieszka Zygarowicz ; Przemoc w rodzinie wobec starszych jej członków - próba 
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egzemplifikacji / Michał Matlęga ; Rodzinne wychowanie dla pamięci historycznej (na przykładzie Uniwersytetu 

Rzeszowskiego) / Krzysztof Malicki. 

 

 

33. Zbrodnie prawie doskonałe : policyjne Archiwum X / Iza Michalewicz.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , 

Zabójstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Krakowska sprawa Skóry, bestialskie morderstwo premiera Jaroszewicza, dziwne „samobójstwo” młodej 

dziewczyny w Skierniewicach - te i inne sprawy łączy jedno: ofiarom w brutalny sposób odebrano życie,                        

a sprawcy długo pozostawali lub nadal pozostają nieuchwytni. Gdy działania policji, prokuratury i sądów 

zawodzą, policjanci z Archiwum X - tajnych zespołów do spraw niewykrytych zabójstw - są dla rodzin ofiar 

ostatnią nadzieją. Reporterka Iza Michalewicz jako pierwsza dotarła do akt sądowych, zyskała zaufanie 

policjantów, świadków i rodzin ofiar. W trzymających w napięciu reportażach, z niezwykłą dbałością o szczegóły, 

opisuje zbrodnie (prawie) doskonałe. Ujawnia motywacje i metody działania morderców, przybliża sylwetki tych, 

którzy ich ścigają. I uparcie szuka odpowiedzi na dręczące ją pytanie: czy to możliwe, że o naszym życiu                         

i śmierci, zbrodni i karze nieraz decyduje zwykły przypadek?  

 

 

34. Zielone oczy wolności / Marco Rovelli ; przełożyła Agata Pryciak.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harun, Avesta (1982-2014) , Państwo Islamskie (ISIS) , Partia 

Pracujących Kurdystanu (PKK) , Kurdowie , Konflikt społeczny , Kobieta , Terroryzm , 

Turcja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323.27/.28  

Nowości:  2018-04 

 

 

Wolność ma twarz młodej kobiety o przenikliwych zielonych oczach i ciepłym uśmiechu. Trzyma przy boku 

kałasznikowa, z którym nie rozstaje się nawet na chwilę. Wolność to wspomnienie rodzinnej wioski, beztroski 

dziecięcych lat, wspólnego tańca, setek lat tradycji. To ojczysty język, święta i właśni bohaterowie. To możliwość 

decydowania o własnym losie. Avesta Harun była kurdyjską bojowniczką, która wraz z tysiącami innych 

partyzantów walczyła o odzyskanie historycznych ziem Kurdystanu. Zginęła w 2014 roku.  

 

 

35. Zrobieni : co może medycyna estetyczna w Polsce / Piotr Zachara.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia plastyczna , Kosmetologia , Medycyna estetyczna , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2018-04 

 

 



35 
 

W czerwcu 2015 roku amerykański tygodnik „Time” napisał, że tak jak chciała natura, wyglądają teraz i starzeją 

się już tylko najbiedniejsi oraz najbardziej uparci. Natomiast każdy, kto ma otwarte oczy oraz zdolność kredytową, 

inwestuje w ten segment pielęgnacji, który wypełnił lukę między kremem a skalpelem. I nawet jeżeli w wyniku 

zabiegów jakaś część twarzy trochę za bardzo nam spuchnie lub urośnie, to i tak lepiej, niż gdyby smętnie zwisała 

lub nie wyróżniała się niczym szczególnym. Odrobina plastiku nikogo nie zabiła, natomiast patyna i przeciętność 

mogą.  

 

 

36. Żeby nie było zgorszenia : ofiary mają głos / Artur Nowak, Małgorzata Szewczyk-

Nowak.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Dziecko 

seksualnie wykorzystywane , Pedofilia , Polska , Reportaż , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

SPIS TREŚCI: Cz. I. Ofiary mają głos. Cz. II. Eksperci: Marek Lisiński - Nie potrzebujemy modlitwy; Maria 

Beisert - Na czym Kościołowi zależy; Adam Żak - Mamy deficyt rozsądku. Cz. III. Po drugiej stronie lustra; 

Przepraszamy, ale wam nie zapłacimy; Teczki Watykanu. 

 

 
 
 
 
 

Audiobook 

 

 
1. Czarownica / Camilla Läckberg ; przekład Inga Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2017. 

(Saga Kryminalna / Camilla Läckberg ; 10) 

(Czarna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erica Falck (postać fikcyjna) , Patrik Hedströme (postać 

fikcyjna) , Prowincja , Fjällbacka (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/670/K 

Nowości:  2018-04 

 

Zaginięcie czteroletniej Linnei z gospodarstwa koło Fjällbacki przypomina tragiczne wydarzenie sprzed 

trzydziestu lat. Z tego samego miejsca zginęła wtedy mała dziewczynka, której ciało zostało wkrótce znalezione  

w pobliskim leśnym jeziorku. Do morderstwa przyznały się dwie trzynastolatki, potem to odwołały, jednak sąd 

uznał je za winne, chociaż jako nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna z nich mieszkała potem spokojnie w 
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Fjällbace. Druga wróciła po latach jako słynna hollywoodzka aktorka, aby zagrać w kręconym tam filmie                         

o aktorce Ingrid Bergman, która często spędzała wakacje w tej okolicy. Patrik Hedström i jego koledzy                          

z komisariatu w Tanumshede zaczynają szukać jakiegoś związku między obiema sprawami, chociaż początkowo 

sami w niego nie wierzą. Pomaga im Erika Falck, która pracuje nad książką o zbrodni sprzed lat...  

 

 

2. Labirynt duchów / Carlos Ruiz Zafón ; [polish translation by Katarzyna Okrasko 

and Carlos Marrodán Casas].- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

Muza, [2017]. 

(Cmentarz Zapomnianych Książek / Carlos Ruiz Zafón) 

 

 

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

dochodzenie , Tajemnica , Barcelona (Hiszpania) , Madryt (Hiszpania) , Powieść      

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/672/K 

Nowości:  2018-04 

 

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 

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

z 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 Sempre i Synowie. Czar tego miejsca sprawia, że jak przez mgłę powracają do niej obrazy z dzieciństwa. 

To, co odkryje, może być śmiertelnym zagrożeniem dla niej i dla wszystkich, których kocha.  

 

 

3. Macbeth / Jo Nesbø ; [przekład z norweskiego Iwona Zimnicka].- Wrocław ; 

Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2018. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shakespeare, William (1564-1616). Makbet , Korupcja , 

Policjanci , Władza , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/674/K 

Nowości:  2018-04 

 

Lata70., skorumpowane miasto pełne przestępców. Macbeth, jeden z niewielu nieprzekupnych policjantów, jest 

dowódcą jednostki specjalnej. Po niebezpiecznej akcji przeciwko handlarzom narkotyków zaczyna piąć się po 

szczeblach kariery. Wspiera go Lady, piękna i wpływowa właścicielka kasyna. Mężczyzna w młodości zmagał się 

z problemem narkotykowym, ale uzależnienie od władzy okazuje się znacznie bardziej niebezpieczne…  

 

 

4. Na skraju załamania / B. A. Paris ; [polish translation Maria Olejniczak-

Skarsgård].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka 

Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Poczucie winy , Zabójstwo , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/675/S 

Nowości:  2018-04 
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Wszystko zaczęło się tamtej nocy. W lesie. Cass Anderson nie sprawdziła, czy samotna kobieta siedząca                       

w samochodzie zaparkowanym na odludziu nie potrzebuje pomocy. A teraz okazało się, że kobieta została 

zamordowana. Od tamtej pory Cass nie może się pozbierać. Nękana wyrzutami sumienia i głuchymi telefonami, 

zaczyna popadać w obłęd. Coraz częściej nie może sobie przypomnieć, czy zażyła lekarstwa, jaki jest kod do 

alarmu i czy leżący na blacie nóż na pewno nie był pokryty krwią... A skoro nie można zaufać sobie, to czy można 

ufać komukolwiek?  

 

 

5. Nocna runda / Lee Child ; [przełożył Jan Kraśko].- Warszawa : Wydawnictwo 

Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Żołnierze , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/673/ S 

Nowości:  2018-04 

 

To już reguła: Reacher wysiada z autobusu - Lee Child ląduje na liście bestsellerów. Wysiadł na postoju, żeby 

rozprostować kości, i na wystawie lombardu zobaczył znajomo wyglądający sygnet. Takie nosili kadeci West 

Point, kiedy tam studiował. Ten, sądząc po wielkości, należał do kadetki. Jak to się stało, że trafił do lombardu               

w jakiejś dziurze? Chęć odkrycia tej historii to wystarczający powód, by nie wsiadać z powrotem do autobusu.               

A jest jeszcze inny: informacje o sygnecie Reacher musi wyciągać tak, że pytane osoby pożałują, że kiedykolwiek 

go spotkały. Co tym bardziej podsyca jego determinację. Pozna historię właścicielki sygnetu, nawet jeśli będzie 

musiał stanąć sam przeciwko bandzie harleyowców, spacyfikować miejscowego mafiosa, sprzymierzyć się                      

z dziwnym człowieczkiem w garniturze i przemierzać dzikie pustkowia Wyoming.  

 

 

6. Obsesja / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : 

we współpracy z Foksal Grupa Wydawnicza, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Przemoc emocjonalna , Seryjni zabójcy , Szpitale 

psychiatryczne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/671/K 

Nowości:  2018-04 

 

Ponure korytarze szpitalnego oddziału psychiatrii i niepokojące listy od tajemniczego wielbiciela. Wygląda na to, 

że doktor Joanna Skoczek znalazła się w niebezpieczeństwie. Joanna Skoczek odbywa rezydenturę na oddziale 

psychiatrii warszawskiego Szpitala Wschodniego. Podczas gdy ponure szpitalne korytarze same z siebie 

przyprawiają o gęsią skórkę, w podziemnym magazynie zostaje znaleziony trup jednej z pacjentek. Z oględzin 

wynika, że powrócił seryjny morderca kobiet, poszukiwany przez policję od trzech miesięcy. W dodatku Asia 

otrzymuje ostatnio niepokojące listy od anonimowego wielbiciela… 
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Film 

 

 
1. Belfer. Sezon 2 / reżyseria Krzysztof Łukaszewicz, Maciej Bochniak ; scenariusz 

Jakub Żulczyk, Monika Powalisz, Bartosz Ignaciuk, Wojciech Bockenheim.- 

[Warszawa] : Agora, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paweł Zawadzki (postać fikcyjna) , Licea , Nauczyciele , 

Uczniowie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Film fabularny , Kryminał , Serial 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1195/K  

Nowości:  2018-04 

 

Belfer, Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr), zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we 

Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do 

tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się 

mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam 

przypadkowo.  

 

 

2. Botoks / reżyseria, scenariusz Patryk Vega.- Warszawa : Kino Świat : Burda 

Publishing Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aborcja , Kobieta , Lekarze , Pielęgniarki , Przemysł 

farmaceutyczny , Służba zdrowia , Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1196/DF 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Twórca najbardziej kasowych hitów kinowych ostatnich lat, Patryk Vega, przedstawia bezkompromisowe 

uderzenie w polską służbę zdrowia. "Botoks" to poparty wielomiesięcznymi wywiadami, wstrząsający obraz życia 

i pracy lekarek i pielęgniarek w Polsce. Film, w którym żadna scena nie jest wymyślona! W murach szpitala 

splatają się losy czterech kobiet. Daniela z ratowniczki medycznej zmienia się w bezwzględną przedstawicielkę 

koncernu farmaceutycznego. Magda jest ginekologiem, specjalistką od aborcji. Obecnie sama jest w ciąży,                    

a zwierzchnictwo szpitala próbuje pozbawić ja pracy. Poukładany świat chirurg Patrycji rozsypuje się po zdradzie 

męża. Podkopane poczucie własnej wartości popycha kobietę w kierunku ginekologii estetycznej i w ramiona 

metroseksualnego Michała. Lekarka SOR-u, Beata w wypadku motocyklowym traci narzeczonego. Próbując 

pokonać ból, uzależnia się od leków które wykrada w szpitalu. Wówczas poznaje sanitariusza Marka, który 

ukrywa przed światem własny sekret.  "Botoks" to autentyczne historie silnych i zdeterminowanych kobiet, które 
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zmagają się z najtrudniejszymi życiowymi wyborami. Obok napięcia i potężnej dawki emocji w filmie nie 

zabraknie charakterystycznego dla Patryka Vegi humoru. O jego jakość zadba plejada gwiazd: Olga Bołądź, 

Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, Marieta Żukowska, Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński, Sebastian 

Fabijański, Janusz Chabior, Wojciech Machnicki i Grażyna Szapołowska.  

 

 

3. Cicha noc / reżyseria, scenariusz Piotr Domalewski.- Warszawa : Galapagos, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Film 

fabularny , Film obyczajowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1202/O 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój 

rodzinny dom na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce 

zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania w intrydze ma jego ojciec 

(Arkadiusz Jakubik), brat (Tomasz Ziętek), z którym Adam jest w konflikcie oraz siostra (Maria Dębska) z mężem 

(Tomasz Schuchardt). Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość oznajmia, że zostanie ojcem. 

Wtedy, zgodnie z polską tradycją, na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak wielki wpływ 

na życie ich wszystkich będą miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy.  

 

 

4. Człowiek z magicznym pudełkiem / reżyseria, scenariusz Bodo Kox.- Warszawa : 

Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże w czasie , Relacja romantyczna , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Film fabularny , Film obyczajowy , Dystopia , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1197/O 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Warszawa, rok 2030. Wydawać by się mogło, że dla Adama (Piotr Polak) lepsze jutro było… wczoraj. Dotknięty 

zanikiem pamięci bohater musi zacząć wszystko od nowa. Przeprowadza się i rozpoczyna pracę w potężnej 

korporacji. Poznaje w niej atrakcyjną Gorię (Olga Bołądź), którą jest totalnie oczarowany. Początkowo 

dziewczyna opiera się jego zalotom, uparcie twierdząc, że nie jest w jej typie. Gdy jednak romans nabiera 

rumieńców, chłopak dokonuje niebywałego odkrycia. W swoim nowym mieszkaniu znajduje stare radio, które 

nadaje audycje z lat 50. Okazuje się, że odbiornik emituje również fale umożliwiające teleportację. Podczas jednej 

z podróży Adam "utyka" w 1952 roku. Zaniepokojona nieobecnością ukochanego Goria podejmuje się 

fascynującej, ale i niebezpiecznej misji sprowadzenia go z powrotem.  
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5. Everest / reżyseria Baltasar Kormákur ; scenariusz Simon Beaufoy, William 

Nicholson.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Wypadki w górach , Mount Everest 

(góra) , Film fabularny , Dramat filmowy , Film katastroficzny , Film przygodowy , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1203/DF 

Nowości:  2018-04 

 

 

Doświadczeni himalaiści Rob Hall (Jason Clarke) i Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) prowadzą dwie rywalizujące 

ekspedycje na Mount Everest, najwyższy szczyt świata. Wyprawa staje się niebezpieczna, kiedy wspinacze muszą 

stawić czoło jednej z najbardziej gwałtownych zamieci w dziejach góry. W obliczu wyjątkowo trudnych 

warunków, w stanie skrajnego wyczerpania sił i ducha, zostają poddani najtrudniejszemu testowi w walce                      

o przetrwanie w tym mrożącym krew w żyłach, emocjonującym thrillerze opartym na prawdziwej historii.  

 

 

6. Jumanji : przygoda w dżungli / reżyseria Jake Kasdan ; scenariusz Chris 

McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner.- Warszawa : Imperial 

CinePix, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Van Allsburg, Chris (1949- ). Jumanji , Dżungle i lasy 

deszczowe , Gry komputerowe , Sztuka przetrwania , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film fantastyczny , Film przygodowy , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1212/F 

Nowości:  2018-04 

 

Czwórka licealistów podczas odbywania szkolnej kary znajduje starą konsolę do gier wideo z nieznaną grą,                  

o której nigdy nawet nie słyszeli. Po jej uruchomieniu, zostają natychmiast wciągnięci do dżungli z wirtualnego 

świata Jumanji w ciałach swoich awatarów (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart i Karen Gillan). Szybko się 

orientują, że to nie oni grają w Jumanji, lecz Jumanji gra nimi. Przeżywają emocjonującą przygodę życia, pełną 

zabawy, ale i całkiem realnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Muszą doprowadzić grę do końca, bo w przeciwnym 

razie utkną w niej na zawsze! 

 

 

7. Kamper / reżyseria Łukasz Grzegorzek ; scenariusz Krzysztof Umiński, Łukasz 

Grzegorzek.- Warszawa : M2 Films, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta i mężczyzna , Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , 

Stająca się dorosłość , Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy , 

Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1204/O 

Nowości:  2018-04 

 

 

Znacie ich. Para trzydziestolatków, kiedyś zakochani w sobie do szaleństwa, dziś muszą zdecydować, czy kolejny 

krok w życiu zrobią razem czy osobno. Mania i Kamper. Ona jest ambitna, pracowita i zdolna. Kocha gotowanie                  

i chce poświęcić się swojej pasji na dobre. On jest wiecznym chłopcem, który pracuje jako tester gier 

komputerowych i bardzo ceni sobie swoje życie bez większych zobowiązań. Kiedy w jej życiu pojawia się 

dojrzały mężczyzna, uznany szef kuchni i uosobienie sukcesu, Mania zacznie zastanawiać się, czy pociąga ją 
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jeszcze beztroski urok jej męża. Czy na pewno chce spędzić z nim resztę życia? Kamper musi się ogarnąć. Zacznie 

jednak od romansu z nauczycielką hiszpańskiego.  

 

 

8. Listy do M. 3 / reżyseria Tomasz Konecki ; scenariusz Marcin Baczyński, 

Mariusz Kuczewski.- Warszawa : Kino Świat : Edipresse Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Uczucia , Warszawa (woj. mazowieckie) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  Wyp.Muz.Filmy 1126 , WG-F/1205/KF 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Bohaterowie przeboju kinowego "Listy do M." i "Listy do M. 2" powracają! Trzecia część trzyma za serce do 

samego końca i przypomina, że warto być blisko nie tylko od święta. W "Listach do M. 3" ponownie zobaczymy 

na ekranie plejadę polskich gwiazd. Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk i Wojciech Malajkat 

powracają w rolach ukochanych bohaterów znanych z poprzednich części. Dołączają do nich nowe gwiazdy: 

Magdalena Różczka, Borys Szyc, Iza Kuna, Andrzej Grabowski, Stanisława Celińska, Danuta Stenka, Filip 

Pławiak, Katarzyna Zawadzka, Zbigniew Zamachowski, Grażyna Szapołowska i wiele innych. Reżyserem 

magicznych chwil jest Tomasz Konecki twórca komediowych hitów takich jak "Lejdis" czy "Testosteron".  

 

 

9. Moja miłość / reżyseria Maïwenn ; scenariusz Maïwenn, Étienne Comar.- 

Warszawa : Best Film, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Toksyczne związki , Paryż (Francja) , Film 

fabularny , Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1198/DF 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Georgio (Vincent Cassel) to mężczyzna, przy którym nie można się nudzić. Jest uosobieniem marzeń każdej 

kobiety, pewny siebie, dowcipny, spontaniczny. Kiedy pojawia się w życiu Tony (Emmanuelle Bercot), zmienia je 

o 180 stopni. Ten związek jest jak narkotyk - wciąga, uzależnia i działa jak emocjonalny rollercoaster.  

 

 

10. Morderstwo w Orient Expressie / reżyseria Kenneth Branagh ; scenariusz 

Michael Green.- Warszawa : Imperial CinePix, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christie, Agatha (1890-1976). Morderstwo w Orient 

Expressie , Herkules Poirot (postać fikcyjna) , Pociągi , Śledztwo i dochodzenie , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1213/K 

Nowości:  2018-04 

 

 

Kenneth Branagh jest reżyserem i przewodzi doborowej obsadzie, wśród której znalazły się takie gwiazdy, jak: 

Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench i Leslie Odom, Jr. w tym stylowym, pełnym tajemnic 

i niespodziewanych zwrotów akcji filmie, zrealizowanym na podstawie jednej z najsłynniejszych powieści 
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kryminalnych niekwestionowanej królowej gatunku, Agathy Christie. W luksusowym pociągu popełniono 

morderstwo. Dokonać tej zbrodni mógł każdy z pasażerów - wszyscy są jednakowo podejrzani. Genialny detektyw 

ściga się z czasem, by rozwikłać zagadkę, zanim będzie za późno.  

 

 

11. Mother! / reżyseria, scenariusz Darren Aronofsky.- Warszawa : Imperial CinePix, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Film fabularny , Film 

psychologiczny , Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1209/G 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Laureaci Oscarów Jennifer Lawrence i Javier Bardem tworzą niezapomniane kreacje w nowym obrazie 

nominowanego do Oscara Darrena Aronofskiego. Film "Mother!" zachwycił widzów i krytyków na całym 

świecie; został określony jako "ekscytująco mroczny" (Justin Chang, Los Angeles Times) i "najbardziej śmiały 

film Aronofskiego" (Ben Croll, Indieware). Oto emocjonujący thriller psychologiczny, który przyprawia                     

o gwałtowne bicie serca i na długo zapada w pamięć.  

 

 

12. Na układy nie ma rady / reżyseria Christoph Rurka ; scenariusz Piotr Czaja.- 

Warszawa : Kino Świat, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Postawy , Władza , Film fabularny , Film 

obyczajowy , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1210/O 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Drobny przedsiębiorca Marek Niewiadomski (Grzegorz Małecki) ledwo wiąże koniec z końcem, usiłując spłacić 

długi i kredyty zaciągnięte na nowy biznes. Kiedy, ku rozpaczy Marka i jego małżonki (Katarzyna Glinka), 

wszystkie życiowe plany – w tym wymarzone wakacje na Kanarach – zaczynają się sypać, mężczyzna otrzymuje 

propozycję nie do odrzucenia. Jest nią stanowisko drugiego wiceministra w jednym z państwowych resortów. 

Wraz z ciepłą posadką przychodzą wpływy i pieniądze, a także niezliczone propozycje korupcyjne i… 

matrymonialne. Czy stawiający pierwsze kroki w świecie biznesu i wielkiej polityki Marek okaże się uczciwym 

obywatelem, czy też swoimi wyborami potwierdzi gorzką regułę, że na układy nie ma rady…  

 

 

13. Pierwszy śnieg / reżyseria Tomas Alfredson ; scenariusz Soren Sveistrup, 

Hossein Amini.- Wrocław : Filmostrada ; Warszawa : Burda Publishing Polska, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Hole (postać fikcyjna) , Nesbo, Jo (1960- ). Pierwszy 

śnieg , Zabójstwa seryjne , Oslo (Norwegia) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1199/K 

Nowości:  2018-04 
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Pod producenckim okiem Martina Scorsese powstał "Pierwszy śnieg" - film na podstawie powieści Jo Nesbo                  

z listy najlepszych thrillerów w ocenie "New York Times'a". Harry Hole (Michael Fassbender), detektyw 

Wydziału Zabójstw z Oslo, podejmuje śledztwo w sprawie zniknięcia kobiety podczas pierwszego opadu śniegu. 

Obawia się, że to nowy atak seryjnego mordercy. Przy pomocy zaczynającej pracę błyskotliwej policjantki 

(Rebecca Fergusson), stary wyga musi połączyć kilka dawnych spraw z tą nową, by przechytrzyć złoczyńcę, 

zanim znów spadnie śnieg.  

 

 

14. Pomiędzy nami góry / reżyseria Hany Abu-Assad ; scenariusz J. Mills Goodloe, 

Chris Weitz.- Warszawa : Imperial CinePix, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martin, Charles (1969- ). Pomiędzy nami góry , Góry , 

Katastrofy lotnicze , Relacja romantyczna , Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje 

życiowe , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1211/DF 

Nowości:  2018-04 

 

 

Zdobywca Złotego Globu Idris Elba i laureatka Oscara Kate Winslet tworzą znakomite kreacje w tym 

poruszającym, trzymającym w napięciu dramacie zrealizowanym na podstawie znakomitej powieści Charlesa 

Martina. Dwójka nieznajomych (Elba i Winslet) wychodzi cało z katastrofy samolotu, który rozbił się                         

w niedostępnych, zaśnieżonych, skutych lodem górach. Gdy uświadamiają sobie, że spodziewana pomoc nie 

nadejdzie i zdani są tylko na siebie, ruszają w długą, ekstremalnie niebezpieczną podróż, która ukształtuje ich 

dalsze życie na zawsze.  

 

 

15. Ptaki śpiewają w Kigali / scenariusz, reżyseria Joanna Kos-Krauze, Krzysztof 

Krauze.- Warszawa : Kino Świat : Edipresse Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludobójstwo w Rwandzie (1994) , Sumienie , Trauma , 

Rwanda , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1206/DF 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Wstrząsająca opowieść o przyjaźni i przebaczeniu. Ostatni wspólny film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa 

Krauzego - twórców obsypanych nagrodami dzieł: "Papusza", "Plac Zbawiciela" i "Mój Nikifor". Zdobywca 

Srebrnych Lwów na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagroda za montaż dla Katarzyny 

Leśniak oraz nagroda za główne role kobiece dla Jowity Budnik i Eliane Umuhire. Film wziął udział w Konkursie 

Głównym 52. edycji MFF w Karlowych Warach 2017, gdzie Jowita Budnik i Eliane Umuhire również otrzymały 

nagrody za najlepsze role żeńskie. Film otrzymał nagrodę za Najlepszą Reżyserię oraz Nagrody Aktorskie w na 

53. Chicago International Film Festival i Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CinEast                         

w Luksemburgu oraz Nagrodę Specjalną Jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Kalkucie. 

Prezentowany był na wielu prestiżowych festiwalach filmowych na całym świecie m.in.: w Tallinie, Rotterdamie, 

Kerali Indie, Dublinie, Toronto, Addis Ababa, TaiPei, Cork, Wilnie, Salonikach i wielu innych. Jest rok 1994. Po 

tym, jak w Kigali zestrzelono samolot prezydenta Rwandy, trwają rozruchy między plemionami Tutsi i Hutu.                

W ciągu trwających 100 dni czystek z rąk ekstremistów ginie około miliona ludzi. Świadkiem tych wydarzeń jest 

Anna (Jowita Budnik) - polska ornitolog, która przyjechała do Afryki, aby prowadzić badania nad spadkiem 

populacji sępów w Rwandzie. Gdy zaczyna się ludobójstwo, Polka ratuje przed śmiercią młodą dziewczynę                   

z plemienia Tutsi - Claudine. Wkrótce potem umożliwia ocalonej ucieczkę do Polski.  
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16. Skazany / scenariusz, reżyseria Ric Roman Waugh.- Warszawa : Kino Świat, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Więźniowie , Film fabularny , 

Film sensacyjny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1207/S 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Biznesmen Jacob Harlon (Nikolaj Coster-Waldau) trafia do więzienia po spowodowaniu śmiertelnego wypadku. 

By przetrwać za kratkami, musi nauczyć się obowiązujących w zakładzie karnym reguł, ale również 

wyrachowania i sprytu. Z czasem Jacob zacznie rozumieć, że jedyną gwarancją na przeżycie jest dołączenie do 

któregoś z więziennych gangów. Decyzja, którą podejmie, uratuje go od śmierci, ale napiętnuje na resztę życia. 

Wkrótce po wyjściu z więzienia, przywódcy gangu zmuszą Jacoba do przeprowadzenia zbrojnej operacji 

przeciwko największym rywalom z ulic Kalifornii. Były skazaniec, chcąc nie chcąc, znajdzie się w sytuacji,                 

w której zaciągnięte długi możne spłacić wyłącznie przelaną krwią.  

 

 

17. Tulipanowa gorączka / reżyseria Justin Chadwick ; scenariusz Tom Stoppard, 

Deborah Moggach.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moggach, Deborah (1948- ). Tulipanowa gorączka , Malarze 

, Tulipan , Tulipomania , Zdrada małżeńska , Amsterdam (Holandia) , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film kostiumowy , Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1200/DF 

Nowości:  2018-04 

 

 

Amsterdam, rok 1637. Młoda i piękna Sophia (Vikander) zostaje wydana za mąż za majętnego kupca (Waltz). 

Choć nie odwzajemnia uczucia, gotowa jest spełnić jego pragnienia i dać mu potomstwo. Dumny Cornelius 

zamawia u znanego malarza (DeHaan) portret, na którym chce zostać uwieczniony z ukochaną. Nie dostrzega, że 

między piękną Sophią i młodym artystą rodzi się uczucie. Wraz z rozkwitem miłości na parę pada cień podejrzeń, 

a tajemnica zaczyna nieść ze sobą coraz większe ryzyko. Młodzi kochankowie obmyślają zwodniczy plan, który 

pozwoli im rozpocząć nowe życie. Jego realizacja prowadzi do porywającego i niespodziewanego zakończenia tej 

historii.  

 

 

18. Twój Vincent / reżyseria Dorota Kobiela, Hugh Welchman ; scenariusz Dorota 

Kobiela, Hugh Welchman, Jacek Dehnel.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gogh, Vincent van (1853-1890) , Impresjonizm , Malarze 

holenderscy , Śledztwo i dochodzenie , Film animowany , Film biograficzny , 

Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1208/B 

Nowości:  2018-04 

 

"Mogą za nas mówić jedynie nasze obrazy" Vincent van Gogh w ostatnim liście, który pisał tydzień przed 

śmiercią. "Twój Vincent" to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska wyreżyserowana przez Dorotę Kobielę   

i Hugh Welchmana. Film, który jest biografią Vincenta van Gogha, przywołuje na ekran jego malarstwo,                        
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a jednocześnie opowiada o życiu artysty, pełnym pasji, ale też dramatów, oraz o jego tajemniczej śmierci. „Twój 

Vincent” został nakręcony najpierw jako typowy film aktorski, a następnie każda klatka została ręcznie 

przemalowana. Efekt końcowy to połączenie gry aktorskiej i kunsztu malarskiego animatorów, którzy wszystkie 

postacie odtworzyli za pomocą farby olejnej.  

 

 

19. Zgoda / reżyseria Maciej Sobieszczański ; scenariusz Małgorzata 

Sobieszczańska.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Urząd Bezpieczeństwa (UB) , Niemcy , Obozy pracy , Polacy 

, Prześladowania polityczne , Trójkąt miłosny , Świętochłowice (Śląsk) , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Film wojenny 

Sygnatura:  WG-F/1201/W 

Nowości:  2018-04 

 

 

Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz 

pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje 

czystek wśród "niechętnych komunistycznej władzy". Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek 

(Julian Świeżewski). Próbuje ocalić Annę (Zofia Wichłacz), w której jest zakochany. Nie wie, że wśród 

osadzonych znalazł się Erwin (Jakub Gierszał), Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie 

kocha się w dziewczynie… Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już 

pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, 

będzie musiał poświęcić wszystko...  

 

 
 
 


