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2. Britt-Marie tu była / Fredrik Backman ; z języka szwedzkiego przełożyła Magdalena 

Greczichen.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby piłkarskie , Kobieta , Osoby w wieku starszym , 

Prowincja , Szwecja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Kolejna urzekająca historia autora bestsellerowych "Mężczyzna imieniem Ove" i "Pozdrawiam i przepraszam". 

Zabawna i pełna ciepła opowieść o kobiecie, która czeka całe życie, aż zacznie się jej własne. Jeśli wydaje ci się, 

że w małych, dotkniętych kryzysem finansowym przydrożnych miasteczkach nie może się zdarzyć nic dobrego, to 
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znaczy, że jesteś człowiekiem pełnym uprzedzeń! Britt-Marie ma 63 lata i nie jest bynajmniej pasywno-

agresywna. Ona po prostu nie może znieść bałaganu, a brud, zadrapania i nieodpowiednio zorganizowane szuflady 

na sztućce sprawiają, że wydaje wewnętrzne okrzyki. Britt-Marie nie osądza innych, bo tak doprawdy nie robią 

cywilizowani ludzie. Chodzi o to, że czasami ludzie interpretują jej słowa jako krytykę, a ona przecież zawsze 

wypowiada je z najlepszymi intencjami. Britt-Marie właśnie po 40 latach porzuciła męża i życie gospodyni 

domowej, by zacząć wszystko od nowa w Borg, jednym z tych dotkniętych kryzysem przydrożnych miasteczek. 

Poza cuchnącym piwem sklepem spożywczym - pizzerią - warsztatem samochodowym - urzędem pocztowym 

wszystko zostało tam zamknięte. Wszystko oprócz ośrodka rekreacyjnego, w którym zostaje zatrudniona Britt-

Marie. Kobieta nie znosi piłki nożnej, a jedyne, co zostało w Borg, to piłka nożna. Nie jest to bynajmniej początek 

wspaniałej przyjaźni. Jednak kiedy przeraźliwie pozbawiona talentu drużyna młodzieżowa, chcąc wystąpić                     

w rozgrywkach, desperacko próbuje znaleźć trenera, Britt-Marie nie ma odwrotu. Zwłaszcza gdy niebawem 

zostaje zaproszona na randkę z policjantem i łamie rękę w solarium...  

 

 

3. Być rodziną / Kristina Sandberg ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Szwecja , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Szwecja, lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku. Tomas Berglund poddaje się terapii, która ma go wyleczyć              

z alkoholizmu. Maj wraz ich małą córeczką Anitą bardzo go wspiera. Gościny udziela im siostra Maj, ale życie 

dwóch rodzin w małym mieszkaniu nie jest łatwe... A to nie jedyna trudność, z jaką musi się borykać Maj. Czy 

terapia męża odniesie oczekiwany skutek i nałóg już nigdy więcej nie zawładnie jego życiem? Czas pokaże. Na 

razie wszystko jest dobrze, więc wracają do domu. Oprócz problemów osobistych muszą się zmagać z globalnymi: 

trwa wojna, panuje kryzys... Gdy Tomas zostaje powołany do wojska, Maj sama musi zapewnić opiekę dwójce 

dzieci, bo niedawno urodziła syna. Czy sprosta czekającym ją wyzwaniom? Czy małżeństwo, które Maj i Tomas 

chcą za wszelką cenę utrzymać, przetrwa wszystkie burze, a ich wspólne życie wypełni wreszcie szczęście i ciepło 

domowego ogniska?  

 

 

4. Byłam kochanką arabskich szejków / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami , Prostytucja , Kraje arabskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Opowieść jednej z tysiąca kobiet, która stała się żywym towarem. Laila Shukri dotarła do niej i wysłuchała jej 

historii, aby móc opowiedzieć ją światu. W jednym z klubów Julia poznaje Tarka, przystojnego Syryjczyka, który 

ją oczarował, a następnie zaprosił na egzotyczną wycieczkę do Dubaju. Na miejscu okazuje się, że kobieta 

znalazła się w rękach jednego z największych gangów handlujących ludźmi. Rozpoczyna się koszmar seksualnego 

zniewolenia, brutalnej fizycznej i psychicznej przemocy… Jak w XXI wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko 

śmierć jest wybawieniem z niewoli? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych przez 

najbogatszych szejków, o której świat woli nie mówić głośno. 
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5. Cel / Elle Kennedy ; przełożyła Anna Mackiewicz.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hokeiści , Studenci , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Sabrina James ma zaplanowaną całą przyszłość: ukończyć college, dać z siebie wszystko na wydziale prawa                     

i dostać dobrze płatną pracę w jednej z najlepszych kancelarii. Nade wszystko chce zerwać z parszywą 

przeszłością i w tym planie z pewnością nie ma miejsca dla niesamowitego hokeisty, który wierzy w miłość od 

pierwszego spojrzenia. Ona może mu ofiarować co najwyżej jedną upojoną noc, ale czasami jedna noc wystarczy, 

by życie stanęło do góry nogami. …ale zasady gry się skomplikowały Tucker wierzy w siłę drużyny. Na 

lodowisku nie musi stać w centrum uwagi, ale gdy w wieku dwudziestu dwóch lat ma zostać ojcem, nie chce grzać 

ławki rezerwowych. I świetnie się składa, że matka jego dziecka jest piękna, inteligentna i trzyma go w gotowości. 

Sęk w tym, że serce Sabriny jest szczelnie zamknięte i ognista brunetka uparcie odmawia przyjęcia jego pomocy. 

Jeśli pragnie spędzić życie z kobietą swoich marzeń, będzie musiał ją przekonać, że niektórych celów nie można 

osiągnąć bez asysty…  

 

 

6. Chłopcy, których kocham / Anna Ciarkowska ; [ilustracje Anna Ciarkowska].- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Przepraszam, czy mogę się u ciebie schować? Czy możemy zbudować z koca kryjówkę Na jedną noc i dwoje 

ludzi? I zostawmy nas na chwilę samych. Krótkie notatki z codzienności, raporty z załamań i zapiski z uniesień. 

Mikrohistorie z życia i z mężczyzn. 

 

 

7. Cienie Getsemani / Jan Belcik ; [redakcja Jan Wolski].- Rzeszów : Fraza, 2017. 

(Biblioteka "Frazy") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Religia , Ziemia Święta , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Najnowszy tom poety z Krosna gromadzi wiersze zainspirowane podróżą do Ziemi Świętej. To zarazem poetycki 

dziennik podróży, reportaż i przewodnik po historii i współczesności tego niezwykłego miejsca, cykl medytacji                 

i modlitw oraz erudycyjny dialog z Pismem Świętym i poprzednikami w podejmowaniu tego tematu - m.in. 

Juliuszem Słowackim i Karolem Wojtyłą.  
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8. Cień matki / Diane Chamberlain ; przełożył Michał Juszkiewicz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Matki i córki , Rodzina , Śmierć bliskiej osoby , 

Tajemnica , Zabójstwo , Karolina Północna (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Sekrety rodziny O’Neill wychodzą na jaw, a prawda przynosi nadzieję, która rozświetla cienie przeszłości. Annie 

O’Neill była kochającą matką i żoną. Wszyscy mieszkańcy Kiss River kochali ją za wielkie serce. Annie posiadała 

jednak pewną mroczną tajemnicę, która ujrzała światło dzienne dopiero wiele lat po jej tragicznej śmierci. Lacey 

O’Neill, córka Annie, przez dwanaście lat we wszystkim naśladowała matkę. Aż wstrząsająca prawda, którą                   

w końcu ją poznała, zachwiała fundamentami jej życia. Kolejnym ciosem była śmierć bliskiej przyjaciółki                      

z dzieciństwa. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej Lacey została prawną opiekunką jedenastoletniej Mackenzie, córki 

Jessiki. Teraz, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli matki. Skomplikowane życie uczuciowe Lacey oraz 

dwóch mężczyzn zabiegających o jej względy na pewno nie ułatwiają zadania. Tym bardziej, że Mackenzie 

niczego nie zamierza jej tego ułatwić, ani tym bardziej swojemu ojcu, którego poznała dzięki nowej opiekunce. 

Tymczasem morderca Annie za dobre sprawowanie wkrótce wyjdzie na wolność. O’Neillowie i całe Kiss River 

postanawiają do tego nie dopuścić. Najtrudniejsze wyzwanie czeka Lacey. To ona będzie musiała zmierzyć się                 

z przeszłością i wybrać pomiędzy zemstą i przebaczeniem, lękiem i miłością. 

 

 

9. Dawno zapowiedziana nieobecność / Tomasz Mazur.- Warszawa : Prószyński Media, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Egzystencjalizm , Mężczyzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Wydaje się, że przyszłość dwudziestojednoletniego Tomasza nie kryje niespodzianek. Ma piękną narzeczoną                   

z dobrej rodziny i wygodne życie. Ojciec, przedwojenny fabrykant obuwia, właściciel dochodowej fabryki, 

szykuje go na swojego następcę. Jednak syna dławi niewyjaśniona tęsknota, jego rodzina wydaje się być 

naznaczona dziwną skazą, a on pragnie zbuntować się przeciw woli ojca. Pewnego dnia dochodzi do zdarzenia, 

które diametralnie odmienia jego życie. Przed maskę jego eleganckiego samochodu wbiega zakrwawiona kobieta. 

Tomasz wysiada z samochodu, próbuje jej pomóc, ale z nią zaczyna się dziać coś niezgodnego ze zdrowym 

rozsądkiem… Tajemnicza i alegoryczna opowieść o niełatwych poszukiwaniach własnej tożsamości, kiedy na 

drodze stają trudne doświadczenia z dzieciństwa i niełatwa historia własnego kraju. I kiedy to, co jest najbardziej 

nami, okazuje się najbardziej niezrozumiałe. Opowieść tym ciekawsza, że głęboko naznaczona filozoficznym                  

i stoickimi poszukiwaniami autora.  
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10. Do trzech razy śmierć / Alek Rogoziński.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Róża Krull na tropie / Alek Rogoziński) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Róża Krull (postać fikcyjna) , Czarny humor , Pisarze , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Autorka powieści kryminalnych, Róża Krull, otrzymuje zaproszenie na zjazd pisarzy, odbywający się we dworku 

pod Krakowem. Już pierwszego dnia jej koleżanka po piórze zostaje otruta. Wszystko wskazuje na to, że 

morderca, który zostawił na miejscu zbrodni czarną różę, wciela w życie fabułę jednej z powieści Krull. A inni 

zaproszeni pisarze wcale nie są tak niewinni, jak się wydaje... Pisarka rozpoczyna prywatne śledztwo. Pomagają 

jej w tym zakochany w gotowaniu specjalista od public relations, zafascynowany kryminałami boy hotelowy oraz 

trzy szalone blogerki. Czy detektywi-amatorzy okażą się skuteczniejsi od policji? Do trzech razy śmierć to 

pierwsza część nowej serii komedii kryminalnych, zatytułowanej „Róża Krull na tropie”. W przygotowaniu tom 

drugi - Zabójcza korekta.  

 

 

11. Dziewczyna z warkoczami / Anna H. Niemczynow.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Miłość , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Paulina, studentka pedagogiki, ma dobry, ciepły dom, wspaniałych rodziców i cudownie zapowiadającą się 

przyszłość. Nie podejrzewa, że najbliżsi skrywają przed nią tajemnicę. Kiedy poznaje starszego od siebie 

Mikołaja, jej życie zmienia się diametralnie. Przygoda, która miała być tylko przerwą w życiu, staje się całym jej 

światem. Dziewczyna nie ma pojęcia, że siłą jej uczucia kieruje ktoś, kogo już dawno nie ma na tym świecie. Kim 

jest dziewczyna z warkoczami, którą wspomina Mikołaj, rodzice Pauliny i ona sama? Jak mocno pamięć może 

wpływać na teraźniejszość? I czy kocha się tylko raz? Piękna opowieść o pamięci, miłości i losie, który chociaż 

zależy od nas, to został już raz zapisany w gwiazdach. My musimy tylko właściwie odczytywać znaki.  

 

 

12. Grzech zaniechania / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agata Górska (postać fikcyjna) , Sławek Tomczyk (postać 

fikcyjna) , Psychiatrzy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Pracownica ośrodka terapeutycznego znajduje leżące na posadzce, zakrwawione zwłoki swojej szefowej – 

psychiatry Antoniny Brzozowskiej. Na miejsce zbrodni wezwani zostają starsza aspirant Agata Górska i komisarz 
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Sławek Tomczyk. Sprawa z pozoru prosta komplikuje się wraz z przeglądaniem kolejnych akt pacjentów 

Brzozowskiej. Rozszerza się krąg podejrzanych i trudno jest policjantom znaleźć punkt zaczepienia. Dochodzenie 

dodatkowo utrudnia fakt, że Michała Stępnia, byłego partnera Agaty, zamordowano. Policjantka zostaje uwikłana 

w grę, której reguł nie zna i w której nie obowiązują żadne zasady fair play. Czy parze śledczych uda się wyjść                

z kryminalnych porachunków bez szwanku? Czy zdołają złapać mordercę, nim dla wszystkich będzie za późno?  

 

 

13. Imperium namiętności. T. 3 / Nermin Bezmen ; przełożyła Anna Mizrahi.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seyit Eminow, Kurt , II wojna światowa (1939-1945) , Turcja , 

Rosja , Powieść biograficzna , Romans 

Sygnatura:  WG-tur.   

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Rok 1924. Kurt Seyit po rozstaniu z Szurą rozpoczyna życie u boku spodziewającej się dziecka Murki. Z tą 

znacznie młodszą dziewczyną niemal nic go nie łączy: gdy ona marzy o spokojnym życiu w domowym zaciszu, 

jemu zdarza się znikać na dłużej i  szukać  ukojenia w alkoholu i u boku obcych kobiet. Kurt musi jednak zająć się 

rodziną. Otwiera kilka restauracji, które prowadzi ze zmiennym szczęściem. W chwilach największego 

powodzenia mieszka z Murką w eleganckim domu, a w lokalu gości samego Mustafę Kemala Atatürka. Zdarza się 

jednak, że nie mając grosza przy duszy, podejmuje z żoną pracę w fabryce... Zwłaszcza że Murka spodziewa się 

kolejnego dziecka. Seyit wciąż tęskni za Szurą. Czy kiedy dostanie od niej list, rzuci wszystko i pojedzie się z nią 

spotkać? Na tle gwałtownych zmian zachodzących w Turcji w latach dwudziestych, a także w przededniu II wojny 

światowej Nermin Bezmen opowiada pełne wzlotów i upadków dzieje swojego dziadka.  

 

 

14. Już nikogo nie słychać / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Fischer (postać fikcyjna) , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Listopad 1926 roku. W Poznaniu krążą pogłoski o spodziewanej wizycie Piłsudskiego. Nad bezpieczeństwem 

Marszałka ma czuwać komisarz Antoni Fischer. Jednak napięta po przewrocie majowym atmosfera w kraju, 

narastające nastroje antysemickie oraz ciągle ścierający się bolszewicy i narodowcy nie ułatwiają komisarzowi 

zadania. Na domiar złego w mieście dochodzi do zbrodni. Młody praktykant znajduje ciało zastrzelonego 

właściciela zakładu pogrzebowego, Alojzego Kaczmarkiewicza. Jego siostrzeniec Anastazy Olkiewicz, zasłużony 

w czasie wojny bolszewickiej przodownik policji, za punkt honoru stawia sobie złapanie zabójcy. Niedługo potem, 

w podobny sposób, ginie działacz partii narodowej, mecenas Olgierd Witecki. Fischer nie ma ani chwili do 

stracenia, jak najszybciej musi znaleźć groźnego zabójcę. Ryszard Ćwirlej perfekcyjnie oddaje atmosferę 

dwudziestolecia międzywojennego. Jego bohaterowie przechadzają się po uliczkach dawnego miasta, zaglądają do 

barów, zatęchłych piwnic i cel.  
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15. Kiedyś cię odnajdę / Małgorzata Rogala.- Wydanie 2.- Zakrzewo : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zgwałcenie , Seryjni zabójcy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Weronika w wieku dziewiętnastu lat przeżyła koszmar - jej matka została brutalnie zgwałcona i zamordowana we 

własnym mieszkaniu. Sprawcy nigdy nie odnaleziono, a policja umorzyła sprawę. Dziesięć lat później historia się 

powtarza - Olga, najlepsza przyjaciółka Weroniki, również ginie w podobnych okolicznościach. Dochodzenie               

w tej sprawie prowadzi policjant z wydziału zabójstw, Szymon Pawelec. Weronika, zaniepokojona brakiem 

postępów, postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Podejrzewa, że za morderstwem stoi jeden z byłych 

współpracowników Olgi. Jakie zmiany w życiu bohaterki przyniesie znajomość z komisarzem Pawelcem? Czy 

trop, którym podąża Weronika, okaże się właściwy? I komu uda się odnaleźć należącą do ofiary zaginioną broszkę 

ze skarabeuszem?  

 

 

16. Komisarz / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami , Ludzie bogaci , Ojcowie i córki , Policjanci , 

Prokuratorzy , Polska , Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Zuzanna Kadziewicz żyje jak pod kloszem. Kochający ojciec-biznesmen trzyma nad ukochaną jedynaczką parasol 

finansowy. Zuzanna pracuje jako pedagog z pasji, nie dla chleba. Uwielbia pomagać dzieciom. W jej 

odrealnionym świecie pewnego dnia pojawia się mężczyzna… Radosław jest wykształcony, męski, przystojny, 

dobrze wychowany, zamożny. Potrafi się znaleźć w teatrze, cierpliwie doradzać w butikach. W dodatku, po pięciu 

tygodniach znajomości, wyjaśnia się, że jest gentelmanem w łóżku. Prawdziwy ideał. Niestety, wyśniony 

mężczyzna okazuje się policjantem. Komisarz Radosław Wyrwa – fachowiec od działań „pod przykrywką”. 

Zuzanna to dla niego tylko figurantka, zaledwie narzędzie służące do rozpracowania ciemnych interesów ojca. 

Antoni Kadziewicz, na pozór szanowany biznesmen na pokaz, w rzeczywistości zwabia z Ukrainy dziewczyny do 

domów publicznych. Zadłużony, szantażowany przez ukraińskich mafiosów, nie potrafi wydostać się z matni. 

Szansą może być współpraca z prokuratorem Łukaszem Zimnickim. „Zimny” przedstawia plan. Kadziewicz                  

w obawie przed dożywociem, godzi się zostać „wtyką”.  

 

 

17. Koniec i początek / Manula Kalicka.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Przyjaźń , Trudne 

sytuacje życiowe , Sztuka przetrwania , Życie codzienne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 



8 
 

"Losy trzech kobiet uwikłanych w historię. Najpierw za wszelką cenę pragną przeżyć a później na gruzach 

zbudować sobie nowe życie". Jesień 1944. Właśnie dogasa powstanie. W podwarszawskich Włochach spotykają 

się trzy młode kobiety: Irenka, przedwojenna tancerka kabaretowa, Zośka, studentka architektury i Helenka, 

dziewczynka z kieleckiej wsi. Żadna nie ma już rodziny, więc trzymają się razem. Każda z nich skrywa dramaty              

z przeszłości, każda też usiłuje ułożyć swoje życie od nowa, najlepiej jak może - kto wie, ile jeszcze potrwa. 

Cieszą je najprostsze rzeczy, kiełkują pierwsze uczucia mimo ciągłego strachu i nieustającej walki o przetrwanie. 

Otaczająca rzeczywistość nie jest łatwa, ścieranie się nowego porządku ze starym - wszystko to nie sprzyja 

młodzieńczym wzlotom i westchnieniom. A jednak... W tle poszukiwania dóbr zagarniętych przez Niemców, 

barwne wojenne i powojenne życie oraz galeria postaci: handlarze, lekarze, profesorowie i Rosjanie, NKWD i UB. 

Historia, ludzie i zdarzenia, które opisuje autorka są prawdziwe, a w nie wpleceni zostają fikcyjni bohaterowie.               

I jak zwykle u Manuli Kalickiej, płaczemy i śmiejemy się na przemian, by na końcu zapytać: czemu to już koniec?  

 

 

18. Koszmar Morfeusza / K. N. Haner.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2017. 

(Editiored) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Powieść erotyczna , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Wszystkie drogi Cassandry Givens prowadzą do Adama McKeya - tej prostej prawdzie nie da się zaprzeczyć. Od 

chwili przypadkowego spotkania w klubie nocnym namiętny i wybuchowy związek Cass i Adama przechodzi 

różne fazy, ale pozostaje nierozerwalny, jak samo życie. Choć oboje są świadomi zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

potajemne spotkania, choć codziennie przekonują się, że niebezpieczeństwo czai się wszędzie, nie potrafią wyrzec 

się swoich uczuć. Słowa to za mało, gdy nawet gesty nie potrafią ukoić rozpalonych ciał. McKey zaczyna naginać 

twarde zasady obowiązujące w jego świecie, a Cassandra coraz częściej myśli nad bardziej radykalnymi krokami 

uwolnienia ukochanego z sideł złowrogiej organizacji. Jednak życie w ciągłym strachu odbija się na ich relacji                 

i niemal ją niszczy. Namiętna miłość potrafi być bardzo destrukcyjna...   

 

 

19. Krajobrazy pamięci / Mieczysław A. Łyp ; [fotografie z cyklu: "Zatrzymane w 

kadrze. Natchnienia" Mieczysław A. Łyp].- Rzeszów : WBX Studio Drukarnia - 

Wydawnictwo, 2018. 

(Autorski zeszyt poetycki 2018 / Mieczysław A. Łyp ; nr 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2018-03 

 

 

I. Słowo od Autora ; II. Anna Niewolak, Pamięć - Słowo - Obraz ; III. Wiersze ; IV. Listy do poety: Urszula 

Pantoła - Głośno czytam Pana wiersze, Józef Rudyk - Inter arma silent Musae, Marian Shevchuk - Wspomnienie  

o Centrum "Polonus", Krystyna Baniowska-Stąsiek - Dziękuję za pamięć i wiersze. Dziękuję za ich nastrój ; V. 

Translations (Tłumaczenia) ; VI. Zatrzymane w kadrze. Natchnienia. 
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20. Kto zabił Kopciuszka? / Alek Rogoziński.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Róża Krull na tropie / Alek Rogoziński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Róża Krull (postać fikcyjna) , Czarny humor , Pisarze , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Autorka powieści kryminalnych Róża Krull otrzymuje zaproszenie na wielki bal charytatywny, gdzie spotyka 

kilka postaci znanych z pierwszych stron gazet. Kiedy w czasie imprezy dochodzi do morderstwa, okazuje się, że 

każdy z gości miał powód, aby go dokonać. W tym i znany bloger Mario, przyjaciel Róży, która, aby oczyścić go 

z podejrzeń, zaczyna własne śledztwo… „Kto zabił Kopciuszka?” to kolejna opowieść o komediowo-

kryminalnych przygodach Róży Krull. Jeśli chcesz przeczytać o innych jej śledztwach, sięgnij też po powieści 

„Do trzech razy śmierć" i „Lustereczko, powiedz przecie".  

 

 

21. Lista sześciu / Wojciech Kulawski.- Warszawa : Wydawnictwo CM, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Zabójstwa seryjne , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Stołeczni policjanci odnajdują ciało prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Choć poszlaki wskazują 

na samobójstwo, to fakty zdają się temu przeczyć. Wkrótce giną kolejne ważne osobistości świata polityki. 

Warszawska prokuratura jest bezradna w obliczu zagadkowych zgonów. W tym samym czasie do stolicy,                     

w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości, przyjeżdża Adam Zaręba. Spotyka dawnego kolegę z liceum, który 

odkrywa przed nim uroki warszawskiego życia. Mężczyźni zostają uwikłani w rozgrywki między warszawską 

prokuraturą, próbującą rozwikłać zagadkę dziwnych samobójstw, a bezwzględnym przestępcą Mateuszem 

Mańkowskim, który za wszelką cenę pragnie zatuszować ślady własnych zbrodni. Kto będzie musiał ponieść 

największą ofiarę, a kto wyjdzie z tej kabały obronną ręką? 

 

 

22. Listy i szepty / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mansarda pod aniołami / Agnieszka Olejnik ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Kobieta , Tajemnica , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Urokliwe miasteczko na zachodzie Polski, a w nim malownicza kamienica z mansardowym dachem, pod którym 

toczą się pogmatwane losy jej mieszkańców. Jak to w życiu, znajdziemy tu namiętności i sekrety, marzenia                       

i obawy, małe zwycięstwa i klęski. Lena, dziewczyna pełna optymizmu i wiary w ludzi, nadal opiekuje się 
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schorowaną babcią. Czy zdoła odkryć jej tajemnicę z przeszłości? Czego szuka na krańcach Europy Borys, 

tajemniczy pisarz zamieszkujący poddasze? Jak potoczą się losy małżeństwa Markiewiczów i ich zbuntowanej 

córki? I czy Francesce uda się odzyskać wiarę w miłość? Zajrzyj raz jeszcze do Kamienicy pod Aniołami, które po 

cichutku czynią swoje cuda. Zanurz się w świecie pełnym sąsiedzkiej serdeczności, kobiecej przyjaźni i cichej, 

bezinteresownej dobroci.  

 

 

23. Luksus / Milja Kaunisto ; przełożyła Katarzyna Aniszewska.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sade, Donatien Alphonse François de (1740-1814) , 

Arystokracja , Kat , Rewolucja francuska (1789) , Ubóstwo , Francja , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-fiń.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Luksus. On wszystko psuje. Każdego potrafi zrujnować. Bogatego, który się nim otula. I biednego, który go 

pragnie. Francja czasów Wielkiej Rewolucji. W Paryżu szaleje terror i głód. Los rzuca Izydora Boreala – 

czeladnika kata – w samo centrum historycznych wydarzeń. Wychowana w przepychu Marie-Constance de 

Boucard, traci zarówno rodzinę jak i cały majątek; i musi od nowa odnaleźć się w coraz to bardziej wrogim 

świecie. Markiz de Sade po długich latach spędzonych w więzieniu obmyśla plan, który ma zapewnić mu 

nietykalność. Wszyscy troje spotykają się w końcu w jednym miejscu, Maison de Luxe. "Luksus" to szokujący 

portret kraju, w którym wysokie ideały i niskie pobudki zderzają się w krytycznym punkcie historii. Powieść Milii 

Kaunisto oferuje nietuzinkowe spojrzenie na te aspekty Wielkiej Rewolucji, które literatura piękna zazwyczaj 

pomija, zakreślając zaskakujące paralele pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wpisane w szerszy kontekst 

losy bohaterów wybrzmiewają wyjątkowo mocnym echem.  

 

 

24. Lustereczko, powiedz przecie / Alek Rogoziński.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2017. 

(Róża Krull na tropie / Alek Rogoziński) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Róża Krull (postać fikcyjna) , Czarny humor , Modelki i 

modele , Pisarze , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

Znana autorka powieści kryminalnych Róża Krull jest świadkiem samobójstwa jednego z uczestników konkursu 

Mister Polonia. Wkrótce okazuje się, że nie miał on żadnego powodu, aby zdecydować się na tak desperacki czyn. 

Zaintrygowana Róża rozpoczyna śledztwo i szybko przekonuje się, że w świecie facetów, którzy wiedzą                   

o kosmetykach i modzie więcej niż ona sama, znajdują się też psychopaci, gotowi na wszystko, aby tylko zdobyć 

tytuł Najprzystojniejszego Polaka Roku... Lustereczko, powiedz przecie to drugi tom przygód Róży Krull i dwójki 

jej przyjaciół, a zarazem współpracowników – menadżerki Betty i PR-owca Pepe. Tym razem w rozwiązaniu 

zagadki kryminalnej pomaga im też sam Mister Polski, Rafał Maślak. W przygotowaniu kolejne tomy!  
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25. Małżeństwo z odzysku / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

(Z Książką jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Małżeństwo , Śledztwo i dochodzenie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Czy jedno niewinne spojrzenie w kobiecy dekolt może świadczyć o zdradzie? Tak, jeśli twój mąż wpatruje się               

w dekolt innej! Zuzanna z przyjaciółką bawią się w prywatne biuro detektywistyczne, ale wcale nie jest im do 

śmiechu, gdy podążając tropem szanownego małżonka pakują się w kłopoty. W dodatku ktoś inny wciąż siedzi im 

na przysłowiowym ogonie… Jakby Zuzanna miała mało problemów na głowie, postanawia znaleźć nową 

dziewczynę swojemu byłemu chłopakowi! "Małżeństwo z odzysku" to zaskakująca i pełna intryg historia, która 

rozbawi was do łez, ale też sprawi, że spojrzycie na swoich partnerów trochę inaczej...  

 

 

26. Milczące dziecko / Sarah A. Denzil ; przełożyła Grażyna Woźniak.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko maltretowane , Matki i synowie , Milczenie , Osoby 

zaginione , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Latem 2006 roku Emma Price bezsilnie patrzyła, jak z rzeki wyłowiono czerwoną kurtkę jej sześcioletniego syna, 

Aidena. Ciała nie odnaleziono. Dopiero dziesięć lat później Emma odkryła, że na powrót może cieszyć się życiem. 

Wyszła za mąż, oczekuje drugiego dziecka i poczuła, że znowu ma kontrolę nad swoim życiem. I wtedy wraca do 

niej Aiden. Chłopak nie jest w stanie mówić, ale jego ciało opowiada historię zaginięcia. Liczne rany i złamania 

rzucają nieco światła na koszmar, przez który przeszedł. Okazuje się również, że Aiden wcale nie wpadł do wody. 

Aiden został porwany. Emma usiłuje porozumieć się z nastolatkiem i odkryć tożsamość sprawcy bestialskich 

czynów. Ale kto w ich małej wiosce mógł dopuścić się tak straszliwej zbrodni? Tylko jej syn zna całą prawdę. 

Jednak jak opowiedzieć o niewyobrażalnym?  

 

 

27. Moja magiczna Praga / Isabelle Broom ; przekład Barbara Kwiatkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Praga (Czechy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Dla Megan wypad do Pragi tuż przed Bożym Narodzeniem z jej przyjacielem ma być tylko inspiracją przed 

zbliżającą się wystawą fotograficzną. Chce, żeby znajomość z Olliem pozostała tylko przyjaźnią. I boi się, że jeśli 

on pozna jej przeszłość, Megan może znów wszystko stracić… Dla Hope to niespodzianka, jaką zaskakuje ją 
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mężczyzna, w którym się zakochała. I byłaby to piękna niespodzianka, gdyby nie jej córka… Dla Sophie Praga 

zawsze była magicznym miejscem. Czeka niecierpliwie, aż dołączy do niej Charlie, jej ukochany, z którym co 

roku odwiedzają to romantyczne miasto. Ale jego przyjazd niepokojąco się opóźnia... Historie trzech kobiet 

splatają się, gdy każda z nich odkrywa swoją własną Pragę. Tak cudownie nierealną w wirujących płatkach śniegu 

i tak prawdziwą, gdzie jak w życiu jest smutek i radość. A szczęście można spotkać za każdym rogiem…  

 

 

28. Na dnie duszy / Anna Sakowicz.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Samorealizacja , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Rozalia, Donata i Inga. Trzy pokolenia kobiet żyjących w różnych czasach. Mają swoje rodziny, domy, 

codzienność. Każda z nich ma też swoje emocje, pragnienia, radości… Kiedy ich marzenia zderzają się                         

z rzeczywistością, myślą, że tak musi być, że takie jest życie, że jest to, co jest. Jednak z biegiem lat zauważają, że 

jest o wiele więcej. To, co naprawdę ważne, jest głęboko ukryte na dnie każdej duszy… Często zostaje tam na 

zawsze. A czasem trzeba je znaleźć i wydobyć za wszelką cenę i ze wszystkich sił. Nieważne bowiem, ile błędów 

popełniliśmy, ale że wciąż chcemy je naprawiać. Pozornie zwyczajna historia, jakich wiele, a jednocześnie pełna 

niespodziewanych zwrotów akcji, dawnych tajemnic i zaskakujących wyborów. Ta intrygująca opowieść 

pochłonie cię bez reszty i zadziwi niejeden raz! Bo dla każdego ta sama przeszłość wygląda inaczej…  

 

 

29. Na skraju załamania / B. A. Paris ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-

Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Poczucie winy , Zabójstwo , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

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?  
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30. Ogród z marzeń / Carmen Santos ; przełożyła Ewa Morycińska-Dzius.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prowincja , Przeprowadzka , Rodzeństwo , Spadek , Trójkąt 

miłosny , Winnice , Zdrada małżeńska , Hiszpania , Paryż (Francja) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Pasjonująca opowieść o miłości, zdradzie i sekretach, którą można delektować się niczym wykwintnym winem. 

Rodolfo Montero i jego prześliczna żona Solange wiodą cudowne życie, rozkoszując się artystycznym życiem 

Paryża lat dwudziestych XX wieku. Wszystko się zmienia kiedy umiera ojciec Rodolfo i mężczyzna musi zająć się 

prowadzeniem odziedziczonej winnicy w Hiszpanii. Rodzinna rezydencja Casa de la Loma wita małżeństwo 

przenikliwym chłodem. Dom jawi się Rodolfo jako niegościnna posiadłość, którą musi dzielić z bratem Dionisio. 

Okazuje się, że interes ojca niemal popadł w ruinę i powróciły niezażegnane kłótnie. Przyzwyczajona do elegancji 

Solange nie może odnaleźć się w surowej rzeczywistości. Z czasem odkrywa, że czuje niebezpieczny pociąg do 

brata męża, który desperacko pragnie kogoś, kto przywróci mu chęć do życia. Pochłonięty interesami Rodolfo                

z porządku nie zauważa, że między jego żoną i Dioniso nawiązała się nić porozumienia. Czy mężczyzna odkryje, 

że o miłość i winnicę należy dbać z taką samą troską?  

 

 

31. Pamiętnik ze starego domu / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archiwa prywatne , Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Stary dom w Pniewie jest dla Alicji i jej bliskich miejscem, gdzie wreszcie odnaleźli spokój i wzajemne wsparcie. 

Wydawać by się mogło, że wszystko układa się po jej myśli. Adam jest oficjalnie jej narzeczonym, 

uprawomocniło się postanowienie sądu w sprawie adopcji Michałka, pracownia projektowania ogrodów 

„Wrzosowisko” odniosła olbrzymi sukces. Alicja zaczyna pisać pamiętnik, chcąc zatrzymać wspomnienia i opisać 

zachodzące w jej życiu zmiany. Nauczyła się już, że szczęście jest bardzo ulotne i życie ciągle wystawia 

człowieka na kolejne próby. Tak jest i tym razem. Ale Alicja w pewnym momencie zaczyna się gubić w tym, 

czego tak naprawdę oczekuje od życia, z kim chce być i czy w tym wszystkim nie zapomniała o swoim szczęściu. 

Jak sobie poradzi z nadmiarem problemów? Czu uda jej się pogodzić z Adamem i stworzyć rodzinę? Co zrobi ze 

sprawami, które na początku ją przerastają i jakie ostatecznie podejmie decyzje?  

 

 

32. Performens / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wieś , Życie codzienne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 
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„Performens” to słodko-gorzka opowieść o kobiecie, która zrezygnowała z życia w dużym mieście. Jednak 

ucieczka na wieś zamiast przynieść wytchnienie, postawiła przed Nadią nowe wyzwania. Brzmi jak znany 

scenariusz? Tym razem akcja potoczy się zupełnie inaczej! Doskonale przedstawiony wachlarz ludzkich 

charakterów, a zarazem znakomicie opowiedziana, skłaniająca do refleksji historia czynią z „Performensu” 

książkę zaskakującą i niebanalną. Przekonaj się, że warto sięgnąć po najlepszą literaturę obyczajową w wykonaniu 

Karoliny Wilczyńskiej!  

 

 

33. Pokojówka miliardera / Marie Benedict ; przekład Natalia Mętrak-Ruda.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carnegie, Andrew (1835-1919) , Imigranci , Irlandczycy , 

Kobieta , Ludzie bogaci , Pomoc domowa , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Pensylwania (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Rok 1863. Do portu w Pensylwanii przybija kolejny okręt pełen irlandzkich emigrantów. Uciekają od głodu                  

i marzą o rozpoczęciu lepszego życia. Wśród nich jest Clara Kelley – jedyna nadzieja swojej rodziny, 

wysłanniczka mająca znaleźć nowy dom. Młoda, ambitna dziewczyna, schodząc z pokładu statku, ma przed sobą 

ponurą perspektywę wielu lat ciężkiej pracy w fabryce. Gdy pojawia się szansa na lepszą zatrudnienie, kłamie, by 

je dostać. Tak staje się pokojówką w domu Andrew Carnegiego– najbogatszego człowieka w Ameryce. Ten 

szybko odkrywa, że Clara ma wyjątkowy dryg do interesów i dziewczyna zostaje jego sekretnym doradcą. 

Uczucie, jakie się między nimi narodzi, postawi Clarę przed najtrudniejszym z wyborów: szczęście własne lub 

najbliższych. Czy zaryzykuje i przyzna się do oszustwa? Czy miliarder poświęci fortunę dla miłości? Po 

rewelacyjnej Pani Einstein Marie Benedict przedstawia opowieść o namiętności, na którą nie powinno być miejsca 

w świecie wielkich pieniędzy.  

 

 

34. Promyk słońca / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Seria mazurska / Katarzyna Michalak ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Wieś , Mazury , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Troje wspaniałych przyjaciół dostało swą "gwiazdkę z nieba": Nataniel dziewczynę, o której marzył przez sześć 

długich lat, Mateusz ukochaną kobietę, Marta małą dziewczynkę, radosną jak promyk słońca. Jest jeszcze Siergiej 

Sodarow, który ryzykując życiem, dostaje szansę na odkupienie win. Czy można pragnąć więcej? A jeśli dostało 

się od losu zbyt wiele? Wszyscy spalają się w pogoni za marzeniem, chociaż to nie od nich zależy, czy i kiedy się 

spełni. A przecież szczęście to droga do celu, a nie sam cel. Dla mieszkańców Sennej nadchodzą trudne chwile               

i trudne wybory. Odpowiedzialność za to, co zrobią i co powiedzą, nigdy nie nosiła takich konsekwencji jak tej 

wiosny, w małej uroczej wiosce, zagubionej wśród mazurskich lasów.  
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35. Przebudzenie Morfeusza / K. N. Haner.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2017. 

(Editiored) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Powieść erotyczna , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Po zniknięciu Adama Cassandra względnie uporządkowała swoje życie. Znów zamieszkała w Toronto, a iskierką 

nadziei jest dla niej synek - Tommy. Dziewczyna pragnie zapomnieć o przeszłości, ale nie potrafi. Jej serce, choć 

roztrzaskane na kawałki, nadal bije dla najbardziej nieodpowiedniego faceta na świecie. Gdy Adam McKey nagle 

zjawia się w jej rodzinnym domu, Cassandra jest wściekła, choć jednocześnie szczęśliwa. Niestety, razem z ojcem 

jej dziecka powracają dawne demony. Wokół znów czają się wrogowie, a wśród nich najgroźniejszy - Eros. On 

również nie zapomniał o Cassandrze. Walka trwa. Zemsta jest okrutna i bolesna, a w świecie mafii to sprawa 

honoru. Toczy się ostateczna rozgrywka - o miłość, zaufanie i prawdę. Prawdę, która może uleczyć, ale także 

zabić. Jaką decyzję podejmie Cassandra? I co wybierze Adam w świecie, w którym nic nie jest tym, czym się 

wydaje.  

 

 

36. Przekroczyć rzekę / Anna J. Szepielak.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Dziedzictwo Rodu / Anna J. Szepielak ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Tajemnica , Zamki i pałace , Galicja (kraina 

historyczna) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Osierocona Julia Zarzewska niewiele pamięta ze swego dzieciństwa. W głębi ducha wciąż nie może się pogodzić  

z tym, że po ucieczce z rodowej posiadłości, ojciec porzucił ją, zostawiając pod opieką dalekiej krewnej - Barbary. 

Gdy z powodu plotek o mrocznej przeszłości swojej rodziny dziewczyna traci posadę guwernantki, postanawia 

stawić wreszcie czoła dręczącym ją koszmarom i dowiedzieć się prawdy o rodzicach. Niespodziewana oferta 

pracy w galicyjskim dworze wydaje się być pomocną dłonią od losu. Jednak powrót w rodzinne strony niesie ze 

sobą niebezpieczeństwo, o którym Julia nie ma pojęcia. Tajemnice pałacu po drugiej stronie rzeki mogą zagrozić 

nie tylko jej, lecz również przyjacielowi z dzieciństwa.  

 

 

37. Siedem nocy z rozpustnikiem / Anna Campbell ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Piękna lady Sidonia Forsyth dla swej siostry jest gotowa do największych poświęceń. Żeby ją ratować, postanawia 
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spłacić dług, jaki siostra zaciągnęła u Jonasa Merricka, rozpustnika o twarzy naznaczonej tajemniczą blizną                     

i sławie okrutnika. W ponurą deszczową noc niewinna Sidonia zjawia się w jego posępnym zamku. Lecz zamiast 

potwora spotyka mężczyznę innego niż wszyscy... który żąda, by spędziła z nim siedem nocy…  

 

 

38. Spotkamy się przypadkiem / Małgorzata Garkowska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ojczymowie i pasierbowie , Przemoc w rodzinie , 

Przemoc w szkole , Prowincja , Samorealizacja , Społeczności lokalne , Wdowieństwo 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Niewielkie miasto łączy losy kilku osób, z pozoru niemających ze sobą wiele wspólnego Maria, czterdziestoletnia 

wdowa, postanawia spełnić swoje marzenie i w niewielkim miasteczku otworzyć pizzerię. Pewnego wieczoru                

o mało nie rozjeżdża Joanny, która przechodzi nieuważnie przez ulicę. Joanna, nauczycielka angielskiego, do 

miasteczka trafiła zachęcona ofertą pracy wraz z mieszkaniem. W szkole zwraca uwagę na Janka, zahukanego 

rudzielca z talentem do języków obcych. Chłopaka wychowuje ojczym, który nie radzi sobie po śmierci żony. A to 

niejedyny problem, z którym zmaga się Janek. Historie wszystkich bohaterów krzyżują się i łączą, Żaden z nich 

nie może jednak przewidzieć, jak bardzo zmieni to ich życie…  

 

 

39. Spowiedź niedokończona / Janusz L. Wiśniewski.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotyzm , Relacje międzyludzkie , Uczucia , Życie seksualne , 

Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Najważniejsze jest nieraz to, co przemilczamy. Wie o tym Kurt, członek rady nadzorczej ważnego banku, wie 

trzydziestoletnia testerka wierności, wie Margot, żona uzależnionego od pracy Franza... Janusz L. Wiśniewski                

z uważnością naukowca i empatią pisarza przygląda się lękom i tęsknotom swoich bohaterów, słucha ich 

spowiedzi, nie odchodzi, gdy urywają w pół zdania. Czy dlatego chcą mu powierzyć swoje sekrety? Może 

milczenie staje się w którymś momencie po prostu za trudne? Spowiedź niedokończona to oszczędne i poruszające 

świadectwo tego, że ani najnowsze technologie, ani cywilizacyjne osiągnięcia nie zabijają w nas potrzeby 

intymności.  

 

 

40. Szarlatani / Robin Cook ; przełożył Maciej Szymański.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Błędy medyczne , Lekarze , Szpitale , Powieść , Sensacja , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-03 
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Noah Rothauser jest rezydentem w Boston Memorial Hospital. Szpital słynie z nowoczesnego wyposażenia,                   

w tym „hybrydowych sal operacyjnych przyszłości”, które wydają się istnym dobrodziejstwem - do czasu, aż                 

w jednej z nich umiera pacjent. Noah obwinia światowej sławy chirurga, doktora Williama Masona, który nie 

potraktował operacji z należytą uwagą, a następnie sfałszował zapis w karcie pacjenta. Mason z kolei oskarża 

doktor Avę London, anestezjolożkę, która znieczulała pacjenta. Noah stopniowo zaczyna kwestionować 

dotychczasowe ustalenia, a także postawę Avy, która, jak się okazuje, prowadzi znacznie ciekawsze życie, niż mu 

się wydawało. Gdy stawką są jego wiarygodność i posada, Noah nie ma wyboru: musi ustalić, gdzie leży prawda, 

który z lekarzy ponosi winę i komu można zaufać.  

 

 

41. Szósty : po latach / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Polska , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Gdy w grę wchodzi miłość, żadna siła nie jest w stanie powstrzymać inspektora Marcina Langera przed 

nadludzkim wysiłkiem i odnalezieniem oprawcy zielonookich blondynek, do których zalicza się jego ukochana. 

Gdy gra toczy się o zbawienie - psychopatyczny zabójca nie respektuje żadnych granic. Nawet jeśli zbawienie jest 

wyimaginowane, a motorem działania - obłęd. A może zwłaszcza wtedy. Po latach od pierwszego wydania 

ulubionego przez czytelników kryminału Agnieszki Lingas-Łoniewskiej książka o seryjnym mordercy ponownie 

trafia do Czytelników - w wersji poprawionej i rozszerzonej o dodatkowe, trzymające w napięciu, zakończenie. 

Nowe postaci, nowe wątki i godny uwielbianej autorki suspens.  

 

 

42. Światło o Poranku / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2018. 

(Książki / Edipresse) 

(Willa pod Kasztanem / Krystyna Mirek ; [2]) 

 

 

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

małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

W willi pod kasztanami pachnie drożdżowym ciastem, mrugają woskowe świece. Kalina wstaje o poranku, by 

ugościć wszystkich, których kocha. Ma pełne ręce roboty, bo życie nie rozpieszcza jej bliskich. Magda musi 

wrócić do pracy, gdzie będzie spotykać swojego dawnego ukochanego z jego narzeczoną, a jej szefową. Antek 

poszuka nowego zajęcia. Bianka pojedzie do Warszawy, do swojego dawnego życia. Michał i Bartek znajdą się 

nagle po przeciwnych stronach barykady, a Dorota postanowi wreszcie zawalczyć o siebie w małżeństwie. Czy im 

się uda? Czy znajdą swoje miejsce w tej przedziwnej kombinacji uczuć i emocji? A może szczęście znajduje się 

gdzie indziej?  

 

 

 

  

 



18 
 

43. Tajemnice starego domu / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Archiwa prywatne , Kobieta , Rodzina , Tajemnica , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Alicja wiedzie szczęśliwe życie w swoim starym domu w Pniewie. Nagle na jaw wychodzą tajemnice                             

z przeszłości jej rodziny. Musi się z nimi zmierzyć. Jej spokój burzy odnaleziony przypadkiem dokument. 

Podejmuje prywatne śledztwo. Czy po latach odnajdzie kobietę, która może być jej siostrą? Porywa się także na 

rzecz z pozoru całkowicie niemożliwą. Pragnie adoptować Michałka, którego pokochała już przy pierwszym 

spotkaniu. Czy w realiach polskiego prawa samotna kobieta, która zbliża się do czterdziestki, ma jakiekolwiek 

szanse w sądzie? Zdesperowana Alicja podejmuje bez wahania tę walkę. Wspiera ją przyjaciółka Dorota, 

wpadająca ciągle w nowe tarapaty, i ukochany Adam, który zupełnie się nie spodziewa, że życie kolejny raz                    

z niego zakpi. Pewnego dnia Alicja otrzymuje list z Berlina od nieznanego jej Jonasa Kleina. Okazuje się, że jest 

on wnukiem Elizabeth Bauer, z którą jej dziadek, Jan Pniewski, przebywał w obozie zagłady. Alicja i Jonas chcą 

razem rozwikłać zagadkę tajemniczych dokumentów, które Jan Pniewski tłumaczył w obozie dla Elizabeth, a po 

swoim cudownym ocaleniu ukrył gdzieś „pośród polskich drzew na polskiej ziemi”. Przy okazji Alicja dowiaduje 

się o sekrecie Henryka Sokolskiego. Czy okaże się, że był zdrajcą i przez niego omal nie zginęli Elizabeth i Jan?  

 

 

44. Tamta dziewczyna / Erica Spindler ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miranda Rader (postać fikcyjna) , Tajemnica , Zabójstwo , 

Luizjana (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-03 

 

 

Miranda Rader, funkcjonariuszka policji w Harmony w stanie Luizjana, cieszy się opinią prawej, uczciwej                      

i opanowanej. Ale nie zawsze tak było. Miranda pochodzi z prowincjonalnego miasteczka Jasper, w dodatku                  

z jego gorszej, biedniejszej części. Szacunek kolegów, koleżanek i całej społeczności zdobyła ciężką pracą. Kiedy 

Miranda i jej partner przyjeżdżają na miejsce przestępstwa, okazuje się, że ofiarą jest znany i lubiany wykładowca 

lokalnej uczelni. Policjantów zaskakuje rzadko spotykana brutalność zbrodni. Potem ginie kolejny człowiek... 

Dwa morderstwa, dwie ofiary, dwie zbrodnie z pozoru niemające ze sobą nic wspólnego. Łączy je tylko osoba 

Mirandy, która trafia pod lupę. Koledzy kwestionują jej uczciwość i prawość, podważają motywy. Zostaje sama, 

zupełnie jak przed laty. Uświadamia sobie, że chcąc odkryć prawdę, musi stawić czoło swojej przeszłości, zanim 

będzie za późno. Dla niej… i dla tamtej dziewczyny.  
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45. Testament / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2018. 

 

 

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

fikcyjna) , Ginekolodzy , Prawnicy , Spadek , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny spadek od jednej ze swoich pacjentek, choć 

przyjął ją w gabinecie tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi zapuszczona nieruchomość, która lata temu po 

reprywatyzacji stała się własnością kobiety. Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go kolejne zaskoczenie - 

odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu, a niedługo potem ginekologiem interesuje się policja, 

gotowa aresztować go za przestępstwo. Lekarz chce, by reprezentowała go Joanna Chyłka, która jakiś czas temu 

była jego pacjentką. Pani mecenas waha się, jest bowiem zaabsorbowana obroną kogoś innego. Kiedy jednak 

okazuje się, że ginekolog może pomóc w wyciągnięciu tej osoby z więzienia, natychmiast się zgadza. Nie wie, jak 

wiele sekretów drzemie w rodzinnej przeszłości spadkodawczyni…  

 

 

46. To jedno spojrzenie / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Rozalia Lis sądziła, że dokładnie wie, co będzie robić w życiu. Czasem jednak okazuje się, że jedno marzenie 

zastępuje drugie, powodując niemałe zamieszanie… Zostawia za sobą rodzinne Dźwirzyno, wyjeżdża do 

Warszawy i z determinacją zabiera się do realizacji swojego nowego pomysłu na życie - otwiera Salonik Spojrzeń. 

Wtedy w jej życiu pojawia się mężczyzna, z pozoru tak od niej inny, jak ogień różni się od wody. Podczas gdy 

Warszawę pochłania wiosna, rozbrzmiewająca śpiewem ptaków spragnionych słońca i szumem drzew, kołysanych 

lekkim wiatrem, Rozalia i Drogomir będą musieli zmierzyć się z przeciwnościami złośliwego losu. Wystarczy to 

jedno spojrzenie, by wywołać burzę uczuć, i niczym trzepot skrzydeł motyla, uruchomić lawinę zdarzeń, które 

mogą zakończyć się tylko w jeden sposób…  

 

 

47. Troje na huśtawce / Natasza Socha.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2018. 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Koralia ma czterdzieści dwa lata i czterdzieści dwa powody, by zmienić swoje życie. Oraz jeden dodatkowy, który 
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wywraca jej świat do góry nogami. Tytus jest osiemnaście lat młodszy. Kiedy ona zdawała maturę, on właśnie się 

rodził. I jeszcze jedno - jest synem jej najlepszej przyjaciółki. Co w życiu jest ważniejsze? Przyjaźń czy miłość? 

Czy naprawdę trzeba wybierać? „Troje na huśtawce” to współczesny romans obyczajowy, spisany w formie 

pamiętnika, opowiedziany z dystansem, ironią i dużą dawką emocji.  

 

 

48. Wędrowne ptaki / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

(Rok na Kwiatowej / Karolina Wilczyńska ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Cztery przyjaciółki, niezwykłe historie, jeden adres. Spotkajmy się na Kwiatowej! Malwina nigdy nie czuła się tak 

samotna. Nagła śmierć ojca, problemy z matką i konieczność stawienia czoła niespodziewanym wyzwaniom 

przewracają jej świat do góry nogami. Na szczęście każdy medal ma dwie strony - życiowe zmiany to także okazja 

do poznania samej siebie. Wkrótce mieszkanka bloku przy ulicy Kwiatowej przekona się, co tak naprawdę jest dla 

niej ważne i czy w trudnych chwilach może liczyć na przyjaciół. Czy uda jej się pokonać problemy i zawirowania? 

Czy odnajdzie się w nowej życiowej roli? 

 

 

49. Wilcze kobiety / Hanna Greń.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Seryjni mordercy , Bielsko-Biała (woj. śląskie) , 

Cieszyn (woj. śląskie, pow. cieszyński) , Wisła (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. 

Wisła) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Wilki zniknęły tak nagle, jakby rozwiały się w powietrzu, i gdyby nie ślady łap, wyraźnie widoczne na gładkiej 

powierzchni śniegu, gotowa by uznać ich widok za halucynację. Komisarz Daniel Laszczak i komisarz Roman 

Then pracują nad zdekonspirowaniem przestępczej grupy działającej w Bielsku-Białej. Jej szef czeka już                        

w areszcie na rozprawę, jednak dowody, które policjanci zebrali przeciwko niemu, mogą się okazać 

niewystarczające. Tym bardziej teraz, kiedy jeden z ich głównych świadków został brutalnie zamordowany,                  

a drugi - Una, była kochanka gangstera - zniknął. Co więcej, wszystkie ślady wskazują, że to właśnie Una 

zamieszana jest w morderstwo - miała motyw oraz okazję do zemsty, kto by z niej nie skorzystał? W dodatku                 

w Wiśle policjanci trafiają na ciało kolejnej ofiary, która przed śmiercią była bestialsko torturowana. Czy zimna, 

ukrywająca emocje Una naprawdę jest aż tak bezwzględna, aby jeden po drugim pozbywać się tych, którzy jej 

zagrażają?  
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50. Wybawienie / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Porwanie , 

Rodzeństwo , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Carl Morck ma w swoich rękach butelkę, która zawiera starą, zmurszałą już wiadomość napisaną krwią. To 

wołanie o pomoc uprowadzonych przed laty dwóch młodych braci. Czy to może być prawda? Kim są ci chłopcy               

i dlaczego nikt nie zgłosił ich zaginięcia? Czy to możliwe, że jeszcze żyją? Śledztwo doprowadza Morcka do 

kobiety żyjącej w toksycznym małżeństwie – jej mąż znika na całe dnie, ukrywa przed nią, co robi, nie informuje 

także, kiedy wróci… Mając tego dość, kobieta postanawia odkryć prawdę, bez względu na cenę, jaką przyjdzie za 

to zapłacić jej mężowi – albo jej…  

 

 

51. Wyspa / Aldous Huxley ; przełożył Sławomir Jerzy Białostocki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Cień Kształtu, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Buddyzm , Społeczeństwo , Ustrój społeczny , Utopia , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

"Wyspa" to ostatnia powieść Aldousa Huxleya, uważana przez samego Autora za dzieło jego życia. W książce tej 

Huxley kontruje ironiczną wizję naszych czasów, którą namalował we wcześniejszym "Nowym Wspaniałym 

Świecie" (1932). W miejsce ponurej satyry "Wyspa" oferuje idylliczny obraz społeczności żyjącej w izolacji, 

rządzącej się prawami wyprowadzonymi z głębokich przemyśleń filozofii Wschodu. Huxley zaskakuje trafnością 

niektórych ze swoich przewidywań. Bawi kontrowaniem konsumpcyjnego Zachodu w stosowanej przez wyspiarzy 

psychologii społecznej i edukacji. W końcu - szokuje antydewocjonalnością i radykalnością niektórych 

propozycji, m.in. dotyczących sfery seksualnej. Książka ta, wydana pierwszy raz we wczesnych latach 60. XX 

wieku, dziś jest równie odważna, nowatorska i skłaniająca do dyskusji nad zasadami świata w którym przyszło 

nam żyć.  

 

 

52. Zamarznięte serca / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

(Rok na Kwiatowej / Karolina Wilczyńska ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Przyjaźń , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-03 
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Liliana stoi przed trudnym zadaniem: musi zaopiekować się córką kuzynki, która zatrzymuje się u niej na jakiś 

czas. Nastolatka sprawia sporo kłopotów i gdy Liliana postanawia z nią poważnie porozmawiać, dowiaduje się                

o traumatycznych przeżyciach dziewczyny. Pod adresem partnera Liliany padają poważne oskarżenia. 

Niespodziewanie okazuje się też, że Liliana musi zmierzyć się z własną, trudną przeszłością. Jakie decyzje 

podejmie? I czy ostatecznie uda jej się odnaleźć wspólny język z zamkniętą w sobie nastolatką?  

 

 

53. Ziemia przeklęta / Phillip Lewis ; przełożyła Ewa Kleszcz.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Pisarze , Prawnicy , Powroty , Dorastanie , 

Appalachy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Tuż przed narodzinami Henry’ego Astera jego ojciec - człowiek o wyrafinowanych ambicjach literackich -                    

w towarzystwie młodej ciężarnej żony niechętnie powraca do małego miasteczka w Appalachach, gdzie spędził 

dzieciństwo oraz młodość, i osiedla się wraz z rodziną w ogromnym, złowieszczym domu ze szkła i żelaza, 

przycupniętym wysoko na zboczu góry. To tam mały Henry dorasta, godzinami przesiadując w gabinecie swego 

błyskotliwego ojca. Jednak gdy tragedia wpędza mężczyznę w głęboką depresję i skłania go do odejścia, jego 

pozbawiony złudzeń syn również ucieka z posępnej rezydencji i latami unika powrotu do rodzinnych stron, zanim 

zrozumie, że i on musi wrócić do swoich korzeni.  

 

 

54. Zmowa byłych żon / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Rozwód , Zemsta , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Mikołaj K. zawsze musiał mieć wszystko, czego zapragnął: pieniądze, władzę i piękne, interesujące kobiety. 

Dorobił się w ten sposób trzech byłych żon i jednej kolejnej narzeczonej, której ojciec miał mu pomóc w szybkiej 

karierze politycznej. Mikołaj zostawiał swoje małżonki bez skrupułów, nie dając im ani grosza, po prostu z dnia 

na dzień wyrzucał każdą na bruk, by wziąć sobie następną, bo przecież serce nie sługa…. Pewnego dnia Wiktoria, 

Izabela i Monika spotykają się w salonie ich wspólnego fryzjera i powiernika, Feliksa. Od tego momentu 

wzajemna wrogość trzech eks zmienia się w przyjaźń. Postanawiają solidarnie odpłacić wiarołomnemu mężowi za 

krzywdy, których od niego doznały…  
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55. Żona na pełen etat / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Humor , Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Zdrada 

małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-03 

 

 

Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się po „…i żyli długo i szczęśliwie”?  Zuzanna i Ludwik zaczynają starać się 

o dziecko. Chcą na dobre przegonić czarne chmury, które jakiś czas temu zawisły nad ich małżeństwem. Nie jest 

to jednak łatwe, gdy do ich sypialni ciągle zaglądają zaaferowani domownicy! Mieszkańcy Jaszczurek plotkują                

o rzekomej ciąży Zuzanny. Podobno też ojcem domniemanego dziecka nie jest jej mąż…  „Żona na pełen etat” to 

przezabawna opowieść o najbardziej zwariowanej mężatce, jaką znacie!  

 

 

 
 

Literatura popularnonaukowa 

 

 

 
1. Chłopak z Katynia / Jerzy A. Wlazło.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Troszczyński, Henryk (1923- ) , Armia Krajowa (AK) , 

Egzekucja polskich oficerów w Katyniu , II wojna światowa (1939-1945) , Zbrodnia 

katyńska (1940) , Żołnierze , Katyń (Rosja) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2018-03 

 

 
Niezwykłe losy Henryka Troszczyńskiego, ostatniego świadka odkrycia polskich grobów w Katyniu. Losy 

Henryka Troszczyńskiego mogłyby stanowić kanwę trzymającego w napięciu filmu pełnego dramatycznych 

zwrotów akcji i wielkich emocji. Jednak żaden scenariusz nie odda fascynującego życiorysu tego chłopaka 

urodzonego na przedwojennej warszawskiej Woli. Heniek biegał po bułki z kiełbasą dla Ala Capone 

przedwojennej Warszawy - „Taty Tasiemki”. Na Kercelaku spotykał zapaśnika Aleksandra Garkowienkę, ze 
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szkolną delegacją składał życzenia urodzinowe Naczelnikowi Piłsudskiemu w Belwederze. W 1942 roku zesłany 

na przymusowe roboty w okolice Katynia dowiedział się o masowych grobach polskich oficerów i poinformował 

o nich Niemców. Był obecny przy pierwszej ekshumacji, kiedy odkryto ciało jedynej kobiety zamordowanej                 

w Katyniu. Po powrocie do Warszawy brał udział w powstaniu. Dziś mieszka w warszawskim domu kombatanta. 

Skromny starszy pan, który nigdy nie chciał być bohaterem. Opowieść Jerzego A. Wlazło to opowieść                              

o człowieku, którego los zetknął z ludźmi będącymi już dzisiaj legendą, i rzucił w miejsca, gdzie rozgrywały się 

kluczowe wydarzenia naszej najnowszej historii. To także fascynująca opowieść o wojnie widzianej                               

z perspektywy uczestnika wydarzeń i barwny obraz Warszawy, której już nie ma.  

 

 

2. Co to za gra? : nowe podejścia do ekonomii / Ladislau Dowbor.- Warszawa : Instytut 

Wydawniczy Książka i Prasa, 2017. 

(Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych) 

(Biblioteka Le Monde Diplomatique) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka oparta na wiedzy , Polityka gospodarcza , Polityka 

społeczna , Produkt globalny , Wartość ekonomiczna , Władza , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2018-03 

 

WSTĘP/ REGUŁY GLOBALNEJ GRY: IGRZYSKA I NASZ POWSZEDNI CYRK: Tonąc w statystykach, 

Globalny fiks, Kultura i współżycie z innymi, Postawa konsumpcyjna, Banda konsumpcyjnych frajerów ; 1. 

INNOWACJA SPOŁECZNA I TRWAŁY ROZWÓJ: Nieco realizmu, Gospodarka marnotrawstwa, Procesy 

decyzyjne: kurs na racjonalność ; 2. DEBATA O PKB: NASZE RACHUNKI SĄ BŁĘDNE ; 3. WARTOŚĆ 

EKONOMICZNA CZASU WOLNEGO: Przykład São Paulo, Koszt czasu przejazdu, Koszt    bezrobocia, Wkład 

wolontariuszy, Wkład do pracy w gospodarstwie domowym, Perspektywy równowartości naszego czasu, 

Metodologia wymagająca zdefiniowania ; 4. OD WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZARZĄDZANIA 

WIEDZĄ: Warunki debaty, Społeczeństwo wiedzy, Czyje prawa?, Swoboda dostępu, Koszt dostępu, 

Nierównomierny dostęp, Wynagradzanie wkładów, Potencjał przedsiębiorczości, Uniwersalizacja dostępu, Absurd 

uniwersytecki, Proces otwarty ; 5. SIEĆ ŚWIATOWEJ WŁADZY KORPORACYJNEJ ; 6. PRZECHWY-

TYWANIE WŁADZY PRZEZ SYSTEM KORPORACYJNY: Finansowanie kampanii politycznych, 

Przechwytywanie władzy sądowniczej, Zorganizowana kontrola informacji, Kampanie wielkich mediów, Kontrola 

nad myślą akademicką, Radykalna erozja prywatności, Koncentracja władzy korporacyjnej, Zadłużenie a władza 

polityczna, Zjednoczona władza banków, Wymóg rentowności finansowej, Finansowa wartość dodatkowa, 

Przechwytywanie władzy rządowej, 62 miliarderów, O demokratyczną kontrolę i alokację zasobów ; 7. 

PIKETTYZMY, REFLEKSJE O "KAPITALE W XXI WIEKU": Nierówność na celowniku, Miejsce nauk 

ekonomicznych, Dochód i majątek, Bogactwo i zasługi, Pochodzenie fortun, Pułapka zadłużenia publicznego, 

Progresywny podatek od kapitału, Pożyteczna utopia? ; 8. EKONOMIA RODZINY: WSZYSTKIE NASZE 

DZIENNE SPRAWY: Rodzina jako komórka ekonomiczna, Rodzinne oszczędności, Rodzina i praca, Odniesienia 

indywidualne i społeczne, Kanapa, telewizor i chipsy, Jest miejsce na inteligentne życie. 

 

 

3. Damy polskiego imperium : kobiety, które zbudowały mocarstwo / Kamil Janicki.- 

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

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adelajda (królowa Polski ; ok. 1324-1371) , Elżbieta 

Bośniaczka (królowa Węgier ; 1340-1387) , Elżbieta Łokietkówna (królowa Węgier ; 

1305-1380) , Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399) , Jadwiga (królowa Polski ; ok. 

1266-1339) , Kobieta , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-03 
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W cieniu pierwszej monarchini - Niezawodna żona Władysława Łokietka i jej córka ; Pani pięciu królestw - 

Elżbieta Łokietkówna ; Anatomia pogardy - Wszystkie kobiety Kazimierza Wielkiego ; Ręka królewny i całe 

królestwo - Lata chaosu i niepewności ; Ostatnie ogniwo - Jadwiga Andegaweńska na polskim tronie. 

 

 

4. Detoks : Zdzisław Beksiński, Norman Leto : korespondencja/rozmowa / Jarosław 

Mikołaj Skoczeń.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beksiński, Zdzisław (1929-2005) , Leto, Norman (1980- ) , 

Artyści plastycy polscy , Listy , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-7.071A/Z-Beksiński Z.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Dwóch artystów. Dwie odmienne osobowości. Dwa różne temperamenty. I sztuka, która stała się początkiem 

przyjaźni. Młady artysta Łukasz Banach, zafascynowany twórczością Zdzisława Beksińskiego, postanawia 

zaryzykować i nawiązać kontakt ze znanym kontrowersyjnym twórcą. Mimo dzielącej ich różnicy 52 lat zaczynają 

intensywnie do siebie pisać. Coraz bardziej intymnie, szczerze i odważnie. O sztuce, samotności, depresji                        

i śmierci. Nie boją się stawiać sobie najważniejszych pytań. Fascynująca przyjaźń przetrwa morderstwo Zdzisława 

Beksińskiego. Została korespondencja, która pozwala zobaczyć mistrza w prywatnej odsłonie. Książka zawiera 

niepublikowane zdjęcia prac Zdzisława Beksińskiego. Norman Leto został laureatem Paszportów "Polityki" 2017 

w kategorii sztuki wizualne. "Detoks" wpisuje się w tradycje literatury, w której dialog jest fundamentalnym 

narzędziem kreowania konfliktów i animowania akcji. Przez dialog uczymy się formowania naszych myśli                       

i emocji, czyli po prostu odkrywamy siebie. "Państwo" Platona jest do dziś niedoścignionym podręcznikiem 

retoryki i argumentacji. Szekspirowski dramat "Romeo i Julia" w słynnym dialogu bohaterów rejestruje                         

z delikatną wrażliwością proces zakochiwania się w sobie. W przypadku "Detoksu" nieodparcie nasuwa się 

porównanie do dzieła Rilkego "Listy do młodego poety", w których początkujący adept literatury Franz Kappus 

dzieli się swoimi wątpliwościami i nadziejami z wielkim autorytetem, jaki był Rainer Maria Rilke. Porównanie 

tych dwóch książek jest niewątpliwym, ale zasłużonym komplementem dla :Detoksu". Czyta się wspaniale, sam 

miałem wielką ochotę włączyć się w rozmowę tych dwóch utalentowanych i wrażliwych artystów. Rafał Olbiński 

 

 

5. Dziennik 1943-1948 / Sándor Márai ; wybór, przekład, opracowanie, przypisy i 

posłowie Teresy Worowskiej.- Wydanie 2. w tym wyborze.- Warszawa : Spółdzielnia 

Wydawnicza Czytelnik, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Márai, Sándor (1900-1989) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Komunizm , Pisarze węgierscy , Węgry , Włochy , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821(091)  

Nowości:  2018-03 

 

 

Pierwszy tom bardzo rozszerzonego wyboru dzienników Sándora Máraiego (1900–1989), jednego z najwy-

bitniejszych dwudziestowiecznych pisarzy węgierskich. Pisanie dziennika autor Wyznań patrycjusza rozpoczął               

w 1943 roku i kontynuował aż do samobójczej śmierci w 1989. W „Czytelniku” ukazał się dotychczas 

jednotomowy wybór z tego niezwykle obszernego diariusza. Publikowany obecnie tom, obejmujący lata 1943–

1948, stanowi pierwszą część nowej, pięciotomowej edycji. Dziennik Máraiego to dzieło intelektualisty, który               

w swoich notatkach zawarł refleksję nad światem, przemyślenia z lektur, ocenę socjologiczną i moralną 

współczesnych społeczeństw, namysł nad kondycją ludzką. Głębia myśli, bezwarunkowa uczciwość w ocenianiu 

otoczenia i siebie samego, błyskotliwość sformułowań, ironia i finezyjny dowcip – wszystko to nie pozwala 

oderwać się od lektury tej niezwykłej książki.  
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6. Dziennik 1949-1956 / Sándor Márai ; wybór, przekład, opracowanie, przypisy i 

posłowie Teresy Worowskiej.- Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Márai, Sándor (1900-1989) , Pisarze węgierscy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Włochy , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821(091)  

Nowości:  2018-03 

 

 

Dziennik 1949-1956 - tom drugi z planowanych pięciu - obejmuje początkowe lata emigracji pisarza, którą 

rozpoczął pod koniec 1948 r. we Włoszech, by w 1952 osiedlić się w USA. We Włoszech był szczęśliwy. Znalazł 

tam niemal wszystko, czego potrzebował do życia - piękno starożytnego krajobrazu, doskonałe wina, prostotę 

posiłków; cenił też urok i uprzejmość Włochów. Ale musiał utrzymać rodzinę, a to od pierwszych dni emigracji 

stanowiło w Europie wielki problem. Nieoczekiwana odmowa przedłużenia pozwolenia na pobyt w Italii 

przyśpieszyła decyzję o wyjeździe do USA. Ameryka pociągała go i jednocześnie przerażała. Niestety najczęściej 

dominowało uczucie przygnębienia, pogłębione długimi okresami niemocy pisarskiej. Uzyskanie wewnętrznej 

zgody i akceptacji Ameryki przychodziły Máraiemu z wielkim trudem. Tragiczne wydarzenia rewolucji 1956r. na 

Węgrzech ostatecznie zamknęły pisarzowi drogę powrotu do ojczyzny, wiedział, że pozostałą część życia będzie 

musiał spędzić na obczyźnie.  

 

 

7. Dzienniki i zapiski. T. 5, 1954-1955 / Agnieszka Osiecka ; pod redakcją Karoliny 

Felberg-Sendeckiej.- Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Fundacją 

Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, 2018. 

 

 

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

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

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Osiecka zakochana, osądzana i bezlitośnie szczera w swoich zapiskach. Kolejny tom dzienników, bez których nie 

sposób zrozumieć dziś Agnieszki Osieckiej. Twórczo rozwijały ją rozczarowanie, rozpacz i niespełnienie. "Wolę 

być niekochaną niż grafomanką" - notuje. Osiecka w latach 1954-1955 poznaje jednego z najważniejszych 

mężczyzn, debiutuje w STS-ie jako autorka tekstów piosenek, bierze się za przekładanie poezji rosyjskiej i ma 

szansę wrócić na łono Związku Młodzieży Polskiej, choć bez ostrej oceny kolegów i koleżanek się nie obejdzie. 

Mimo że stała się modna i popularna, histeryzowała że w porównaniu z kolegami z STS-u nieczego jeszcze nie 

osiągnęła. Szkopuł w tym, że jako pisarka czuła się bardzo niepewnie: "Straszne jest to, że usiłuje opisywać świat 

tylko dlatego, że nie umiem go namalować. Ona - zawsze kilka kroków przed innymi. Rozwija swoje talenty                 

i świetnie punktuje epokę. Rok 1955 był przełom w życiu Agnieszki Osieckiej, ale ona wówczas tego nie 

wiedziała. Owszem, co nieco przeczuwała, niczego jednak nie mogła wiedzieć na pewno. Znamienne, że notując 

wrażenia z ważnej wystawy w Zachęcie, przy obrazie "Zraniony stół" Fridy Kahlo postawiła dwa znaki zapytania. 

Z pewnością wielu czytelników będzie zaskoczonych obrazem poetki, jaki wyłania się z kart tej książki.  
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8. Eat pretty every day : rób codziennie jedną rzecz, która doda ci blasku / Jolene 

Hart ; tłumaczenie Anna Rogulska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka , Odżywianie , Uroda , Zdrowe żywienie , 

Zdrowy styl życia , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-646.7  

Nowości:  2018-03 

 

 

Przekonaj się na własnej skórze, jak bazylia, mięta i pietruszka potrafią rozświetlić cerę. Jedz gruszki ze skórką,                

a pozbędziesz się toksyn i zyskasz talię osy. Na początku dnia zamiast espresso dodaj sobie energii, jedząc świeże 

awokado lub garść orzechów, a wieczorem zrelaksuj się, przegryzając pistacje i figi. Eat Pretty to nowy, 

rewolucyjny sposób na piękno, zdrowie i szczęście. Nie szukaj daleko - wszystko, czego potrzebujesz, 

prawdopodobnie masz już w domu. Nie czekaj na specjalną okazję - zacznij już dzisiaj. Podaruj sobie kilka minut 

każdego dnia. Bądź najpiękniejszą wersją siebie.  

 

 

9. Koronkowa robota : sprawa Gorgonowej  / Cezary Łazarewicz.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gorgonowa, Rita (1901-194-) , Procesy sądowe , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-03 

 

 

Gorgonowa - najczarniejszy charakter II Rzeczypospolitej. Skazana za mord na siedemnastoletniej Lusi, którego 

miała dokonać grudniowej nocy 1931 roku. Po latach osiemdziesięciopięcioletnia "córka morderczyni" Ewa 

podjęła walkę o uniewinnienie matki. Podrzuciła nowe tropy, a w mediach kolejny raz pojawiło się pytanie, czy 

Gorgonowa zabiła Lusię. [Wydawnictwo Czarne, 2018]  „Cezary Łazarewicz powraca do najsłynniejszego 

poszlakowego procesu II RP nie tylko po to, żeby drobiazgowo zrekonstruować okoliczności samej zbrodni, ale 

przede wszystkim, żeby sportretować epokę. Sprawa Gorgonowej jest soczewką, w której skupia się całe 

społeczeństwo: żądna krwi ulica, prowincjonalni policjanci, słynni oratorzy, postępowa dziennikarka z Warszawy, 

redakcje wielkich gazet, drukujące na wyprzódki relacje z sali sądowej. I w tym wszystkim tajemnicza 

czarnowłosa kobieta z Bałkanów, która może zabiła, a może nie.”  

 

 

10. Kumpel : o Komedzie, Zośce i innych / Tomasz Lach.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komeda, Krzysztof (1931-1969) , Lach, Tomasz (1952- ) , 

Kompozytorzy polscy , Muzycy polscy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Komeda K.  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Polska przełomu lat 50. i 60. Środowisko artystów tworzących w PRL-owskiej rzeczywistości. Tuż za granicami – 

Zachód. Dostępny dla nielicznych i wyjątkowy. Chłopiec z głową pełną marzeń i jego Kumpel. Ojciec. Przyjaciel. 
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Wielki muzyk. Niezwykły człowiek. Tomasz Lach, pasierb Krzysztofa Komedy, snuje opowieść o swoim 

dorastaniu, które przypadło na tak burzliwe czasy, o ludziach tworzących ówczesną artystyczną bohemę oraz                   

o relacji, która łączyła go z wybitnym kompozytorem i pianistą jazzowym. "Kumpel. O Komedzie, Zośce                    

i innych" to zapis doświadczeń - osobistych i pokoleniowych, ale przede wszystkim porywająca historia ludzi, 

którzy mieli odwagę wciąż chcieć więcej.  

 

 

11. Łemkowszczyzna : czas wojny i pokoju / Stanisław Kryciński.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Libra PL, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łemkowie , Łemkowszczyzna (region etnograficzny) , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Odkrywanie Łemkowszczyzny ; Narodziny świadomości - druga połowa XIX w. ; Literatura łemkowska do czasu 

I wojny światowej ; "Dobre w Hameryci jak yde robota" - emigracja zarobkowa ; Thalerhof i Wielka Wojna ; 

Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie ; Łemkowskie starania o niezależność ; Lata dwudzieste - ku 

prawosławiu ; Apostolska Administracja Łemkowszczyzny ; Wpływy polityczne na Łemkowszczyźnie północnej 

w latach trzydziestych ; Preszowszczyzna w okresie międzywojennym ; Łemkowska wieś w okresie 

międzywojennym ; Literatura łemkowska od Wielkiej Wojny po wysiedlenia. 

 

 

12. Mechanika ogólna : dynamika / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.- Wydanie 4. bez 

zmian.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dynamika , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-531/534 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO: 1. Siły działające na punkt materialny ; 2. Różniczkowe równania 

ruchu punktu materialnego ; 3. Zadanie odwrotne dynamiki ; 4. Zadanie proste dynamiki ; 5. Różniczkowe 

równania ruchu we współrzędnych krzywoliniowych ; 6. Zasada d' Alamberta ; 7. Ruch względny ; 8. Równowaga 

względna ; II. DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH: 1. Uwagi wstępne ; 2. Środek masy 

układu ; 3. Wektor pędu środka masy ; 4. Równanie ruchu środka masy układu ; 5. Wektor popędu (impulsu) sił ; 

6. Wektor krętu układu punktów materialnych ; 7. Geometria mas ; III. DYNAMIKA BRYŁY: 1. Ruch postępowy 

bryły ; 2. Ruch obrotowy bryły ; 3. Ruch płaski bryły ; 4. Dynamika układu brył ; 5. Ruch obrotowy bryły wokół 

nieruchomego punktu (ruch kulisty) ; 6. Ruch dowolny bryły ; IV. METODY ENERGETYCZNE OPISU 

ZJAWISKA RUCHU: 1. Energia kinetyczna ; 2. Praca wykonana przez układ sił ; V. MECHANIKA 

ANALITYCZNA: 1. Zasada prac przygotowanych (wirtualnych) ; 2. Zasada równowagi kineto statycznej ; 3. 

Ogólne równanie dynamiki ; 4. Równania Lagrange`a. 
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13. Mechanika ogólna : kinematyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.- Wydanie 5. 

bez zmian.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kinematyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-531/534 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE ; I. KINEMATYKA PUNKTU: A. Wektor promień, tor ruchu, równania ruchu ; B. 

Wektor prędkości ; C. Równanie drogi ; D. Wektor przyspieszenia punktu ; E. Przyspieszenie styczne i normalne: 

a) Wektor przyspieszenia stycznego ; b) Wektor przyspieszenia normalnego ; F. Klasyfikacja ruchu punktu: a) 

Równanie toru ruchu ; b) Wektor prędkości punktu ; c) Równanie drogi ; d) Wektor przyspieszenia punktu ; e) 

Wektor przyspieszenia stycznego i normalnego oraz promień krzywizny toru ; G. Ruch punktu w układzie 

współrzędnych krzywoliniowych: a) Współrzędne biegunowe ; b) Inne współrzędne krzywoliniowe ; H. 

Rozwiązywanie przykładów ; II. KINEMATYKA BRYŁY: A. Ruch postępowy bryły: a) Wektor prędkości 

dowolnie wybranego punktu ; b) Wektor przyspieszenia dowolnie wybranego punktu ; B. Ruch obrotowy bryły: a) 

Kąt obrotu bryły ; b) Prędkość kątowa ; c) Przyspieszenie kątowe ; d) Wektor prędkości dowolnego punktu ; e) 

Rzuty wektora prędkości dowolnego punktu na osie ; f) Wektor przyspieszenia dowolnego punktu ; g) Rzuty 

wektora przyspieszenia dowolnego punktu na osie ; C. Ruch płaski: a) Wektor prędkości dowolnego punktu ; b) 

Twierdzenie o rzutach wektorów prędkości ; c) Chwilowy środek prędkości ; d) Twierdzenie o równości prędkości 

kątowych ; e) Wektor przyspieszenia dowolnego punktu ; f) Chwilowy środek przyspieszenia ; D. Ruch kulisty 

bryły: a) Kąty Eulera i prędkości kątowe ; b) Ruch kulisty jako chwilowy obrót bryły ; c) Prędkość dowolnego 

punktu ; d) Przyspieszenie dowolnego punktu ; E. Ruch złożony punktu: a) Wektory prędkości w ruchu złożonym 

; b) Wektory przyspieszenia w ruchu złożonym ; c) Wektor przyspieszenia Coriolisa ; F. Ruch złożony bryły. 

 

 

14. Mechanika ogólna : statyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.- Wydanie 6. bez 

zmian.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Statyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-531/534 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE: AKSJOMATY STATYSTYKI: Wektor siły wypadkowej ; Dwójka zerowa ; 

Zasada wzajemnego oddziaływania ciał ; UKŁADY SIŁ DZIAŁAJĄCYCH NA CIAŁO ; WIĘZY I ICH 

REAKCJE: Więzy typu swobodnego zetknięcie ciał ; Więzy typu ustroje jednowymiarowe ; Więzy typu podpory ; 

Więzy typu łożyska ; ZBIEŻNE UKŁADY SIŁ: Równowaga układu trzech sił ; Wektor sumy układu sił ; Rzut 

wektora sumy układu sił na dowolną oś ; Analityczne równania równowagi statystycznej zbieżnego układu sił ; 

Układy statystycznie nierozwiązywalne ; MOMENT SIŁY: Moment siły względem bieguna ; Wektor momentu 

siły wypadkowej ; Moment ogólny układu sił ; Analityczny zapis wektora momentu ogólnego ; PARA SIŁ, 

TWIERDZENIE O PARACH SIŁ: Przesuwanie, obracanie i przenoszenie pary sił ; Zastępowanie pary sił inna 

parą ; Składanie układu par ; Równowaga układu par ; PŁASKI DOWOLNY UKŁAD SIŁ: Redukcja płaskiego 

dowolnego układu sił ; Równowaga płaskiego dowolnego układu sił ; Więzy typu utwierdzenie, reakcji tych 

więzów ; Obciążenie skupione i rozłożone ; PRZESTRZENNY DOWOLNY UKŁAD SIŁ: Redukcja 

przestrzennego dowolnego układu sił ; Przypadki redukcji ; Równanie osi centralnej ; Równowaga przestrzennego 

dowolnego układu sił ; Więzy i ich reakcje w układzie przestrzennym ; TARCIE: Tarcie suche ; Hamulce 
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klockowe ; Tarcie cięgien ; Hamulec taśmowy ; Tarcie toczenia ; KRATOWNICE ; ŚRODEK SIŁ 

RÓWNOLEGŁYCH O ZWROTACH ZGODNYCH: Środek ciężkości ; Wyznaczenie położenia środka ciężkości. 

 

 

15. Naturalne energie dla zdrowia / Leszek Matela.- Katowice : Wydawnictwo Kos, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geomancja , Miejsca mocy , Medycyna niekonwencjonalna , 

Radiestezja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Cz. I. MIEJSCA MOCY I ICH ZNACZENIE: Biowitalność, Radiestezyjny pomiar energii, Kluczowy punkt 

energetyczny Ziemi, Tajemnice Wzgórza Wawelskiego, Pałac i Park Pałacowy w Chlewiskach ; Cz. II. 

KAMIENIE PEŁNE ENERGII: Kamienie jako odpromienniki, Kamienne instalacje, Stonehenge, Kamienne kręgi 

w Polsce, Kamienny krąg i spirala energetyczna w Parku Pałacowym w Chlewiskach ; Cz. III. SEKRETY 

JAPOŃSKICH OGRODÓW, Ogród Zen i kąciki medytacyjne w Manor House SPA ; Cz. IV. UZDRAWIAJĄCA 

MOC WODY: Pamięć wody, Technologia Grandera, Hydroterapia - ścieżka ku zdrowiu, Ożywcze kąpiele, 

Hydroterapia w Japonii, Zabiegi hydroterapeutyczne w Manor House SPA ; Cz. V. ENERGIE PIRAMID, 

Piramida Horusa w Manor House SPA ; Cz. VI. PROMIENIOWANIE KSZTAŁTÓW I SYMBOLI ORAZ ICH 

BADANIE: Runy dla zdrowia, Oscylatory Lakhovsky'ego, Energie mandali, Kolamy i ich znaczenie, 

Promieniujące symbole, Niezwykłe labirynty, Moc symbolu z posadzki z Chartres, Kopia słynnego labiryntu w 

Manor House SPA, Kwiat życia, Znaki kwiatu życia, generatory plazmy i materace z minerałami w kompleksie 

SPA w Chlewiskach ; Cz. VII. ENERGIE DŹWIĘKU I ICH WYKORZYSTANIE: Tajemnice mantr, Dźwięki 

regulujące pracę czakr, Energie mis tybetańskich, Sekrety białego szumu, Moc gongów, Uzdrawianie dźwiękiem 

w Manor House SPA ; Cz. VIII. UZDRAWIAJĄCE ODDZIAŁYWANIE BARW: Kolor czerwony, Kolor 

pomarańczowy, Kolor żółty, Kolor zielony, Kolor niebieski, Kolor indygo, Kolor fioletowy, Kolor biały, 

Promieniowanie organów, Kamienie szlachetne a kolory, Energie ognia, Terapia kolorami i ogniem w Manor 

House SPA ; Cz. IX. ENERGIE DRZEW: Akacja, Brzoza, Buk, Cis, Czereśnia, Dąb, Grusza, Jabłoń, Jałowiec, 

Jarzębina, Jawor, Jesion, Jodła, Kasztanowiec, Klon, Leszczyna, Lipa, Modrzew, Olcha, Sosna, Świerk, Wierzba, 

Jak korzystać z energii drzew, Drzewoterapia w Parku Pałacowym w Chlewiskach. 

 

 

16. Nikola Tesla władca piorunów / Przemysław Słowiński, Krzysztof K. Słowiński.- 

Warszawa : Fronda PL, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tesla, Nikola (1856-1943) , Elektrotechnika , Inżynierowie , 

Wynalazcy i odkrywcy , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-001.894/.895 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Prolog (7 stycznia 1943) ; R. I. Chorwacki Serb (1856-1862) ; R. II. W szponach hazardu (1862-1884) ; R. III. 

Przez wrota pozłociste do kraju wolności (1884-1885) ; R. IV. Wojna prądów (1885-1891) ; R. V. Największy 

spektakl nowożytnych czasów (1891-1893) ; R. VI. Przyjaciele - rodzina Johnsonów (1893) ; R. VII. Elektrownia 

na Niagarze (1893-1896) ; R. VIII. Promienie X i telegeodynamiczny oscylator (1896-1898) ; R. IX. Teleautomaty 

(1898-1899) ; R. X. Colorado Springs (1899-1900) ; R. XI. Wieża Wardenclyffe (1900-1912) ; R. XII. O włos od 

nagrody Nobla (1912-1917) ; R. XIII. Radio Detection And Ranging, czyli radar (1917-1920) ; R. XIV. Biała 
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gołębica (1920-1925) ; R. XV. Promienie śmierci (1925-1938) ; R. XVI. Wizyta króla Piotra (1938-1943) ; R. 

XVII. Sekrety Tresli.  

 

 

17. Od dyktatury do demokracji i z powrotem : autobiograficzna rozmowa o 

współczesnej Polsce / Andrzej Zoll, Marek Bartosik.- Kraków : Znak Horyzont, 2017 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zoll, Andrzej (1942- ) , Polityka , Sędziowie , Polska , 

Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Przespaliśmy demokrację. Wracamy do totalitaryzmu. Mało kto docenił PiS i Jarosława Kaczyńskiego jako 

geniusza destrukcji. Znakomicie potrafi burzyć. Chwała mu, że przyczynił się do demontażu PRL, ale tylko to. 

Teraz chce, byśmy zapomnieli, że każda władza się demoralizuje, każda ostatecznie przegrywa. Tym szybciej, im 

szybciej przestają w niej działać niezależne sądy, media, organizacje obywatelskie. I nie sądzę, bym akurat tutaj 

demonizował politykę PiS. Wręcz przeciwnie - obawiam się, że nie dostrzegam całej jej przewrotności. Walczył              

z komunistami o demokrację przy Okrągłym Stole. Dziś o jej ocalenie w Polsce walczy z Jarosławem 

Kaczyńskim. Tworzy polskie prawo karne. Dziś uważa walkę z bezprawiem za swój obowiązek. O tym, jak nie 

został prezydentem, o tym że walka o zagrożoną demokrację to jego najważniejszy impuls do życia, trochę o sobie 

i wiele o Polsce opowiada w szczerej rozmowie z Markiem Bartosikiem Andrzej Zoll, Prawnik, profesor UJ, 

prezes Trybunału Konstytucyjnego, rzecznik praw obywatelskich, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą 

Orderu Odrodzenia Polski. Polska stoi na dziejowym zakręcie. Książka jest otwartym pytaniem, czy to aby nie 

dziejowa przepaść.  

 

 

18. Pejzaż : rozmowy z Mają Komorowską dawne i nowe / Barbara Osterloff.- 

Wydanie 4. rozszerzone.- Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komorowska, Maja (1937- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Komorowska M.  

Nowości:  2018-03 

 

 

"Co jeszcze bym powiedziała?... Żeby nie tracić nigdy nadziei. Rozmawiać, bo dopóki rozmawiamy, to można 

porozumieć się, coś zmienić. Doceniać, że każdy dzień jest niepowtarzalny. Chciałabym, żeby się udawało tak 

żyć, żeby lubić swoje wspomnienia. Myślę, że bardzo ważna jest też umiejętność pielęgnowania przyjaźni, bo 

niepielęgnowane obumierają. I czułość dla czynności nawet tych zwykłych, drobnych, które są wyrazem miłości, 

przywiązania. Chciałabym też, żeby umieć się pogodzić z tym, czego już nie można zmienić. I chciałabym, żeby 

umieć się cieszyć, nie utracić radości, bo to bardzo ważne. Słowa papieża Franciszka wydają mi się bliskie. 

Powiedział, że trzeba odprowadzać i grzebać swoich zmarłych. Ważne dla mnie, że nie tylko najbliższych, ale 

tych, którzy w naszym pejzażu trwają i których obecności i myślom wiele zawdzięczamy. I co jeszcze? Nade 

wszystko wdzięczność. Także dla pamięci". [Maja Komorowska] Ta książka ma już swoją historię. Był rok 2004, 

kiedy po raz pierwszy ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej Errata. Przyjęta życzliwie, została wyróżniona 

w dorocznej ankiecie miesięcznika „Teatr” jako „najciekawsza książka o teatrze” . Potem przyszły następne 

wydania (2008, 2010). Z biegiem lat „Pejzaż…” stał się „klasyką” wśród teatraliów - i wciąż jest czytany. Dzisiaj 

oddajemy go do rąk Czytelnika już po raz czwarty. Ukazuje się ze zmianami, w innym opracowaniu graficznym, 

wzbogacony o nieznane zdjęcia. Specjalnie do tego wydania zostały zamówione i napisane nowe teksty. Składają 
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się one na część zatytułowaną Po latach, która dopełnia fascynujący i trudny temat przenikania się sztuki i życia, 

wciąż obecny w naszych rozmowach z Mają Komorowską, rozpoczętych kilkanaście lat temu. Zaktualizowana 

została Kronika twórczości Mai Komorowskiej.  

 

 

19. Rewolta 1968 : pokoleniowy bunt, kontrkultura i rewolucja obyczajowa w 

latach 60. XX w. / [autorzy Wojciech Józef Burszta, Bartłomiej Gajos, Ireneusz 

Krzemiński, Krzysztof Kubiak, Waldemar Kuligowski, Marek Mikołajczyk, Maja 

Mozga-Górecka, Piotr Osęka, Mirosław Pęczak, Jakub Polit, Tomasz Zalewski, 

Piotr Zańko, dziennikarze i współpracownicy "Polityki": Edwin Bendyk, Artur 

Domosławski, Karol Jałochowski, Adam Krzemiński, Adam Szostkiewicz, Jarek 

Szubrycht, Jolanta Zarembina ; redaktor wydania Leszek Będkowski].- Warszawa : 

Polityka, 2018. 

(Pomocnik Historyczny ; 2018 nr 1) 

 

 

   Hasła przedmiotowe:  Kontrkultura , Rewolty 1968 r , Ruchy społeczne , Europa ,   

Świat , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo   popularno-

naukowe 

   Sygnatura:  WG-94 

   Nowości:  2018-03 

 

Farmy, rodziny, komuny ; Dress code kontrkulturowca ; Ogórek hipisów ; Ład i nieład : jakie były globalne 

porządki w latach 60. XX w., gdy doszło do pokoleniowej rewolty przeciwko rzeczywistości rodziców ; 

Rywalizacja w kosmosie ; Nowe potęgi gospodarcze ; Podręczne kalendarium kontrkultury i rebelii ; Mały 

leksykon kontrkultury ; Nowa wrażliwość ; Pacyfa (s. 31) ; Reakcja romantyczna ; Protest song (s. 40) ; 

Duchowość  buntu ; Wolne Miasto Christania (s. 46) ; Miłość, nie wojna ; Pigułka antykoncepcyjna (s. 49) ; 

Kwaskowaty smak lata : rozmowa o LSD i chemicznie wywoływanym przeżyciu mistycznym [rozmowa                         

z Bartłomiejem Dobroczyńskim] ; Art is dead ; Festiwal w Woodstock ; Nowy Babilon : jak psychogeografia                    

i psychodelia zmieniały myślenie o mieście ; Tęsknota za mityczną krainą [Polska] ; Wędrowiec Stachura ; 

Motocyklizm niepokorny ; Bunt umysłów i gniew ulicy ; Czas samospaleń ; Paryski Maj ; Czerwony Danny - 

narodziny młodego buntownika ; Gniewne spojrzenie w przeszłość ; Między Komsomołem a samizdatem ; Na 

Wschodzie bez zmian ; Praska Wiosna ; Anglia : przegapiliśmy rewolucję (s. 102) ; Marzenia nie umierają 

[Meksyk, Ameryka Łacińska] ; Olimpijski protest (s. 106) ; W oparach rewolucji kulturalnej [Chiny] ; 

Zdekolonizowany Trzeci Świat ; Powietrzni wikingowie z Konga (s. 119) ; Biafra i Jesus Christ Airlines ; Cztery 

wyzwania rzymskiego Kościoła ; Wiosna naukowych apostatów ; Bunt studentów [Polska] ; Marcowa propaganda 

; Czystka i emigracja ; Album wyjścia : o 1968 r. w Muzeum POLIN ; Między Pragą a Paryżem. 

 

 

20. Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 

1981-1984 / Andrzej Friszke.- Kraków : Znak Horyzont ; $a Warszawa : Instytut 

Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Gdańsk : we współpracy Europejskie 

Centrum Solidarności, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komitet Samoobrony Społecznej KOR , NSZZ "Solidarność" 

, Internowani , Procesy polityczne , Przywódcy i głowy państw , Prześladowania 

polityczne , Więźniowie polityczni , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:   WG-94(438).083  

Nowości:  2018-03 

 

STAN WOJENNY JAKO PRÓBA PACYFIKACJI KRAJU: Prawo stanu wojennego ; Realizacja stanu 

wojennego ; Jak głęboka kontrrewolucja ; Gra z Kościołem ; Solidarność: rozbita, ale nie złamana ; KONCEPCJE 

WIELKIEGO PROCESU: Geneza śledztwa ; Początek śledztwa o przygotowania do obalenia przemocą ustroju 
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PRL ; Co dalej? Dyskusja pułkowników ; Podstawy przyszłych oskarżonych ; Odpowiedź niepokornych ; 

Perspektywa procesu KSS "KOR" ; O co i jak oskarżyć Solidarność ; Decyzje ; MROŹNA JESIEŃ: Solidarność 

więziona i zdelegalizowana ; Zwolnienie Wałęsy ; Aresztowanie korowcy ; Wokół przyszłego procesu ; 

Aresztowanie związkowców ; W ZAWIESZENIU: Stan wojenny ciąg dalszy ; Śledztwo przeciwko Jackowi 

Kuroniowi i innym ; Siedmiu w Solidarności ; Świadkowie ; Taśmy "prawdy" ; Misja Jana Pawła II i amnestia ; 

SZUKANIE WYJŚCIA: Samoobrona aresztowanych ; W obronie uwięzionych ; Dyplomacja kościelna i namysł 

generałów ; Propozycja emigracji ; List Michnika do Kiszczaka ; WIELKA GRA: Polska po stanie wojennym ; 

Planowanie w MSW ; Wspólny plan Episkopatu i MSW ; Kuluarowe rozmowy i bunt Michnika ; Rozmowy                   

z Olivaresem ; Finał negocjacji ; PROCES I AMNESTIA: Wsparcie z Zachodu ; Jednak układ z Kościołem ; Akt 

oskarżenia ; Przed procesem ; Proces ; Amnestia. 

 

 

21. Sylwetki rzeszowian. Cz. 5 / Józef Kanik, Roman Małek, Stanisław Rusznica.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, 2017. 

(Resoviana) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Biografia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2018-03 

 

 

SYLWETKI - JÓZEF KANIK: Cieśla Mariola, Czach Adam, Góral Maria, Grabowska Maria, Grudzień Marian, 

Jachim Bronisław, Jaworski Julian, Kaniuczak Mieczysław, Kościółek-Rusin Alina, Krynicki Jan, Kunysz Emil, 

Łagowski Mieczysław Marian, Markowski Daniel, Nepelski August, Prokuski Stanisław, Rak Kazimierz, Stryczek 

Władysław, Szpylma Julian, Szymańska Wiesława, Trzyna Alicja ; SYLWETKI - ROMAN MAŁEK: Baranowski 

Aleksander, Buniowski Bronisław, Cebula Ryszard, Chotkowska-Sekunda Agata, Doskocz Mieczysław, Fruga 

Zofia, Gruba Adam, Kaszuba Emil, Kwaśniak Wiesław, Marszałek Andrzej, Popowicz Jan, Rząsa Dorota, Sitarz 

Joanna, Skwirut Kamil, Sołtys Jerzy ; SYLWETKI - STANISŁAW RUSZNICA: Bileńki Krystyna, Filipek Jerzy, 

Kapica Mariusz, Korzec Andrzej, Kruczek-Kowalska Genowefa, Kuchniak Leszek, Ładoński Wiesław, Marciniak 

Kazimiera, Pelczar Wojciech, Sienko Stanisław, Słowik Stanisław, Stankiewicz Jan, Stańko Tomasz, Tomczak 

Bogusław, Warchoł Maria, Waszkowski Henryk, Ziewiec Gabriel, Zięba Michał. 

 

 

22. Sztuka i czas. [Cz. 1], Od prehistorii do rokoka / Barbara Osińska.- Wydanie 12.- 

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuka (przedmiot szkolny) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

WPROWADZENIE: Sztuka, Podział dziejów sztuki, Podział dzieł sztuk plastycznych, Budowa dzieła sztuki 

plastycznej, Jak korzystać z naszej książki ; SZTUKA PREHISTORYCZNA: Warunki rozwoju sztuki 

prehistorycznej, Sztuka okresu paleolitu, Warsztat artysty prehistorycznego, Sztuka okresu neolitu i brązu ; 

SZTUKA STAROŻYTNA: Sztuka starożytnego Egiptu, Sztuka kreteńska i mykeńska, Sztuka starożytnej Grecji, 

Sztuka Etrusków, Sztuka starożytnego Rzymu, Sztuka wczesnego chrześcijaństwa II-VI w. ; SZTUKA OKRESU 

ŚREDNIOWIECZA: Sztuka Islamu, Sztuka europejskiego średniowiecza V-XV w., Sztuka bizantyjska, Sztuka 

przedromańska i romańska, Sztuka przedromańska VIII-X w., Styl romański X-XIII w., Styl gotycki, Styl gotycki 

poł. XII-XV w. ; WOKÓŁ RENESANSU: Warunki rozwoju stylu renesansowego, Sztuka przełomu, Zagadnienia 
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architektury renesansowej, Zagadnienia rzeźby renesansowej, Zagadnienia renesansowego malarstwa, Ogólne 

zagadnienia grafiki, Styl renesansu w Polsce, Problemy renesansu. Podsumowanie, Manieryzm ; WOKÓŁ 

BAROKU: Warunki rozwoju stylu barokowego, Sztuka przełomu,  Architektura stylu barokowego, Rzeźba stylu 

barokowego, Malarstwo baroku, Okres baroku we Francji, Styl baroku w Polsce, Problemy baroku. Porównanie 

stylów, Rokoko. 

 

 

23. Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia / Małgorzata Paszkowska.- Warszawa : 

Difin, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finansowanie , Leczenie uzdrowiskowe , Świadczenia 

zdrowotne , Uzdrowiska , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Rozdział 1. Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego oraz charakterystyka popularnych uzdrowisk. 1.1. Rozwój                   

i funkcje uzdrowisk. 1.2. Metody lecznictwa uzdrowiskowego. 1.3. Popularne polskie uzdrowiska. Rozdział 2. 

Status uzdrowiska oraz gminy uzdrowiskowej. 2.1. Definicja, organizacja i nadanie statusu uzdrowiska. 2.2. 

Gminy uzdrowiskowe. 2.3. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym. Rozdział 3. Lecznictwo uzdrowiskowe jako 

rodzaj działalności leczniczej. 3.1. Działalność lecznicza i rodzaje podmiotów ją wykonujących. 3.2. Procedura 

tworzenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. 3.3. Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.  

Rozdział 4. Personel medyczny zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 4.1. Lekarze. 4.2. Pielęgniarki. 4.3. 

Fizjoterapeuci. Rozdział 5. Prawo pacjenta do leczenia uzdrowiskowego. 5.1. Leczenie uzdrowiskowe jako 

świadczenie gwarantowane. 5.2. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Rozdział 6. Źródła finansowania 

uzdrowisk i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 6.1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia - leczenie 

uzdrowiskowe świadczeniobiorców. 6.2. Turnusy rehabilitacyjne i pobyty pełnopłatne. 6.3. Umowa z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych - prewencja rentowa. 

 

 

24. Z nienawiści do kobiet / Justyna Kopińska.- Warszawa : Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Molestowanie seksualne , Patologia społeczna , 

Przestępstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Książka najczęściej nagradzanej dziennikarki Zbiór reportaży Z nienawiści do kobiet to historie o najważniejszych 

sprawach, którymi żyła cała Polska. Książkę otwiera premierowa opowieść syna o Violetcie Villas, artystce, która 

odniosła ogromny sukces, była podziwiana przez miliony, a zmarła w samotności. Tekst Ksiądz pedofil odprawia 

dalej to szokująca historia trzynastoletniej dziewczynki podstępem wywiezionej od rodziców i gwałconej przez 

księdza, a reportaż Z nienawiści do kobiet pokazuje, jak wojsko zamiata pod dywan molestowanie seksualne 

kobiet przez wysokiej rangi oficera. Z twórczości Justyny Kopińskiej wyłania się obraz nieskutecznego wymiaru 

sprawiedliwości i ludzi pozostawionych z poczuciem krzywdy. Po publikacji jej tekstów przestępcy trafiali do 

więzień, a w prawie wprowadzano zmiany dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach zamkniętych.  
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25. Zapomniane dzieci Hitlera / Ingrid von Oelhafen & Tim Tate ; [przekład Jolanta 

Sawicka].- Warszawa : Muza, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oelhafen, Ingrid von , Lebensborn , Dziecko , Niemcy , 

Biografia , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2018-03 

 

 

 

Ta książka to osobiste wspomnienia osoby urodzonej w okresie drugiej wojny światowej, odebranej przez 

Niemców rodzicom ze względu na "aryjski" wygląd, adoptowanej przez dobrze sytuowaną niemiecką rodzinę                 

i zgermanizowanej. Autorka opisuje powojenne losy - własne oraz przybranej matki, korzystając z odnalezionego 

dziennika tej ostatniej, a także poszukiwanie swoich korzeni i odkrywanie mrocznej historii hitlerowskiego 

programu Lebensborn, wylęgania idealnych aryjskich dzieci. 

 

 

26. Zawód : opowieści o pracy w Polsce : to o nas / Kamil Fejfer.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzież , Praca , Polska , Case study (studium przypadku) 

Sygnatura:  WG-331.5 

Nowości:  2018-03 

 

 

 

 

Trzydziestolatkowie z dużych i małych miast, po studiach, znający języki. W teorii świat powinien należeć do 

nich. A w praktyce - praca poniżej kwalifikacji, umowy śmieciowe, minimalne stawki. Tak właśnie wygląda 

polski rynek pracy. Nie godzisz się na to? Wypadasz. Kamil Fejfer, twórca "Magazynu Porażka", opisuje 

prawdziwe historie.  

 
 

 

 

 

 
 
 


