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Nowości 2019 – LUTY 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. After you / Jojo Moyes.- [London] : Penguin Books - Penguin Random House UK, 

2016. 

(Penguin Fiction) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lou Clark (postać fikcyjna) , Relacje międzyludzkie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Lou Clark has lots of questions. Like how it is she's ended up working in an airport bar, spending every shift 

watching other people jet off to new places. Or why the flat she's owned for a year still doesn't feel like home. 

Whether her close-knit family can forgive her for what she did eighteen months ago. And will she ever get over 

the love of her life. What Lou does know for certain is that something has to change. Then, one night, it does. But 

does the stranger on her doorstep hold the answers Lou is searching for - or just more questions? Close the door 

and life continues: simple, ordered, safe. Open it and she risks everything. But Lou once made a promise to live. 

And if she's going to keep it, she has to invite them in...  

 

 

2. Ambasadorowa / Edyta Włoszek.- Warszawa : Dlaczemu, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambasadorowie , Przemoc wobec kobiet , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 
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Książka jest nieodpartym dowodem na ostateczne obalenie stereotypu, że przemoc domowa zdarza się jedynie               

w rodzinach ubogich. Sprawca, który dopuszcza się przemocy wobec swoich najbliższych równie dobrze może 

być np. Ambasadorem, który za czterema ścianami swojego domu zmienia się w zwykłego tyrana domowego. Na 

jego nieszczęście pani ambasadorowa bardzo kocha swoje dzieci i dla nich postanawia walczyć! Ta historia 

zdarzyła się naprawdę. Maja Newecka-Wnukowska 

 

 

3. Anioły do wynajęcia / Malwina Ferenz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Pisarze , Relacje międzyludzkie , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Romeczek Słowacki to niespełniony pisarz, który w oczekiwaniu na światową sławę chałturzy, tworząc teksty 

reklamowe o odkurzaczach i pieluszkach. Miłość jego życia, Elena, wpada na kompletnie wariacki pomysł, który 

pozwoli wydusić z talentu ukochanego nieco więcej pieniędzy. Będzie jednak potrzebować pomocy. Może liczyć 

na Barbarę, która dopiero co pochowała męża i wbrew wszystkim uważa, że nie był wcale taki beznadziejny. Na 

Dorotę pałającą chęcią zemsty na swoim byłym, który zostawił ją dla młodszej. I wreszcie na Martę, której po raz 

trzeci z rzędu nie udało się dostać na studia aktorskie, czeka więc nadal na swój wielki moment, pracując w call 

center. Drużyna jedna na milion. Co może pójść nie tak? Niespodzianka goni niespodziankę, na dodatek szczerze 

ubawiony Amor pudłuje, posyłając swoją strzałę zupełnie nie tam, gdzie powinna trafić. Wrocław. Miasto idealne 

do tego, by zacząć wszystko od nowa. Miasto, w którym miłość kiełkuje na najmniej oczekiwanym gruncie.  

 

 

4. Anka i piekło szczęścia / Nina Majewska-Brown.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Marzenie o wielkiej miłości stało się dla Anki drogą do emocjonalnego piekła. Nie dość, że zdradziła męża, to 

nowy ukochany okazał się groźnym stalkerem. Anka nigdy nie podejrzewałaby siebie, że dobrowolnie wpakuje się 

w takie kłopoty… Przecież właśnie teraz miała przeżywać najpiękniejszy czas swojego życia! Nowa miłość, nowe 

rozdanie, nowa ONA. Czy Ance uda się odzyskać życiową równowagę i stawi czoła kłopotom, w które się 

wplatała? Czy znajdzie siłę, aby wyznać prawdę rodzinie? A co najważniejsze czy pozbędzie się prześladowcy               

i spróbuje odbudować małżeństwo? To historia o tym, jak łatwo się kłamie i jak trudno wyznać prawdę.  
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5. Barwy nadziei / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 25) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Z nieoczekiwaną wizytą zjawia się w Stornes brat Samuela. Ansgar Langmo jest jak skóra zdjęta z brata, i to pod 

każdym względem. Zadaje nieprzyjemne pytania, docieka, co się stało tamtej nocy, kiedy Samuel umarł. Mali jest 

przerażona, zarazem jednak wspomnienie tragicznego losu Ruth budzi w niej wściekłość. Żaden Langmo nie zrobi 

już krzywdy nikomu z rodziny Stornesów. Martin Bakken pierwszy raz po wojnie przyjeżdża do starego kraju                  

i Mali zaprasza go do siebie. Pewnego wieczoru Bakken otwiera przed nią serce.  

 

 

6. Bella Poldark : powieść o Kornwalii w latach 1818-1820 / Winston Graham ; 

przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Dziedzictwo rodu Poldarków / Winston Graham ; cz. 12) 

 

 

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

, Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Ostatnia część magicznej sagi Winstona Grahama o rodzinie Poldarków. Wielowątkowa opowieść o Rossie                   

i Demelzie, ekscentrycznym Valentinie Warlegganie oraz dzielącym te dwa rody odwiecznym konflikcie. Bella, 

najmłodsza córka Poldarków, rozwija talent wokalny, zachęcana przez długoletniego narzeczonego, Christophera 

Havergala, oraz wybitnego francuskiego dyrygenta, którego interesuje jednak nie tylko muzyka. Clowance, starsza 

córce Rossa i Demelzy, młoda wdowa, rozważa ponowny związek małżeński z jednym z dwóch rywalizujących 

adoratorów. Tymczasem we wsiach zachodniej Kornwalii grasuje tajemniczy morderca, który na swoje ofiary 

wybiera kobiety.  

 

 

7. Brzoskwiniowy świt / Denise Hunter ; tłumaczenie Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

(Copper Creek / Denise Hunter ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powroty , Sady , Spadek , Pasmo Błękitne (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Buntownicza Zoe Collins poprzysięgła sobie, że jej stopa już nigdy nie postanie w Copper Creek. Nie chciała już 

nigdy rozmawiać z mężczyzną, który złamał jej serce. Śmierć ukochanej babci zmusza ją jednak do powrotu - 

starsza kobieta zapisała Zoe w testamencie rodzinną spuściznę, jaką jest brzoskwiniowy sad u podnóża gór Pasma 

Błękitnego. Kiedy Zoe wraca do domu z córeczką i chłopakiem Kyle’em, okazuje się, że wszyscy wokół oczekują 

od niej, by porzuciła swoje dotychczasowe życie, które ułożyła sobie daleko od Copper Creek. Uważają, że jest 
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wprost stworzona do prowadzenia sadu - ale niby jak po tylu latach ma poczuć się tutaj jak w domu? Cruz Huntley 

nigdy nie uporał się z utratą swojej pierwszej miłości, Zoe Collins, młodszej siostry swojego najlepszego 

przyjaciela Brady’ego. Nawet po tym, jak zdradziła go podczas krótkiej „przerwy” w ich związku, ani po tym, jak 

wyjechała w nieznane z tym łajdakiem, Kyle’em Jimmersonem, ani nawet teraz - gdy minęło już pięć lat. W miarę 

jak Zoe mierzy się z życiowymi decyzjami, a jej przeszłość z Cruzem daje o sobie znać, między nią i Kyle’em 

narasta napięcie. Chociaż Zoe godzi się z tym, że jej relacje ulegną zmianom, wciąż nie jest pewna, czy może 

pozostać w Copper Creek, gdzie czekają na nią nowe obowiązki… I pierwsza miłość.  

 

 

8. Chłód / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : Elipsa, 

copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 16) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Oja jest załamany. Herborg opuściła Stornes, zrozpaczona, że Ruth Lina oczekuje dziecka Oi. Mali cierpi wraz              

z synem, ale nie może mu pomóc. Jeszcze gorzej jest z Ruth. Dziewczyna odzyskuje radość życia za każdym 

razem, kiedy Samuel wyjeżdża, ale po jego powrocie natychmiast znowu chodzi po domu przygnębiona, 

poszarzała niczym zjawa, zamknięta w sobie i przestraszona. Ma nadzieję, że Samuel się zmieni, kiedy dziecko 

przyjdzie na świat...  

 

 

9. Cienie przeszłości / [Anne-Lise Boge] ; przełożył Grzegorz Skommer.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 20) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali wraca z Ameryki do domu z mieszanymi uczuciami. Wie, że czeka ją poważna rozmowa z Havardem, nie 

spodziewa się jednak, że mąż ma jej też coś ważnego do powiedzenia. Mały Ola Havard, syn Havarda i Laury, 

cierpi. Mali zdaje sobie sprawę, że musi działać, lecz zwleka z decyzją, obawiając się reakcji Laury. Do 

gospodarstwa przybywają Cyganie. Sivert musi zmierzyć się z własną przeszłością i zadawnioną urazą do matki. 

Razem wyruszają na osypisko, gdzie dopełnił się los Jo...  

 

 

10. Cokolwiek wybierzesz / Jakub Szamałek.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

(Ukryta sieć / Jakub Szamałek ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wypadek drogowy , Aktorzy , Śledztwo i dochodzenie , 

Dziennikarze , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 
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Na warszawskiej ulicy dochodzi do wypadku. Ginie Ryszard Buczek, aktor prowadzący popularny program dla 

dzieci. Wszystko wskazuje na to, że stracił kontrolę nad pojazdem. Jednak Julita Wójcicka, dziennikarka 

plotkarskiego portalu, ma podstawy sądzić, że ktoś pomógł celebrycie odejść z tego świata. Młoda, 

niedoświadczona dziewczyna zaczyna prowadzić śledztwo na własną rękę. Szybko przekonuje się, że prawda                 

o śmierci telewizyjnego gwiazdora jest bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. W świecie, 

w którym rządzą nowe technologie, nic nie jest bowiem takie, jak być powinno...  

 

 

11. Czas grozy / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 22) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali musi złożyć lensmanowi wyjaśnienia w związku z pogłoskami o bliskim pokrewieństwie łączącym Siverta              

z Tordhild. Ogarnia ją dławiący strach. Wkrótce jednak jej myśli wypełnia nowy niepokój: w radiu podają 

wiadomość, że Niemcy zaatakowały Norwegię. Obaj synowie Mali wraz z Olą wyruszają na front. Czy 

kiedykolwiek jeszcze ich zobaczy? Do fiordu nieopodal wioski wpływa norweski frachtowiec: wojna 

niespodziewanie obejmuje swym zasięgiem Inndalen. Któregoś dnia Mali zauważa na niebie ciemne sylwetki 

niemieckich samolotów, zmierzających w kierunku Stornes...  

 

 

12. Czas przeszły / Lee Child ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, copyright 2019. 

(Jack Reacher / Lee Child) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Tym razem Jack Reacher stanie twarzą w twarz z przeszłością. Ale przeciwników z pięściami i bronią, z jaką 

dotąd nie miał do czynienia, również nie zabraknie. To miała być epicka podróż przez całe Stany - z wybrzeża 

Maine do San Diego. Wyprawa, jakiej Jack Reacher nie podejmował od lat. Nie zawędrował jednak daleko. Na 

rozwidleniu dróg zobaczył drogowskaz: Laconia. Nigdy tam nie był, ale nazwę zna dobrze - z rodzinnych 

dokumentów. Decyduje się więc przerwać podróż i zobaczyć miejsce, w którym urodził się jego ojciec. W tym 

samym czasie, parę kilometrów dalej, dwójka młodych Kanadyjczyków z powodu awarii samochodu musi 

zatrzymać się w motelu na odludziu, gdzie zostają wplatani w dziwną grę, która z każdą godziną staje się coraz 

bardziej dramatyczna. Tak dramatyczna, że Reacher z pewnością przyszedłby z pomocą, gdyby znał ich sytuację. 

Mimo że ma własne kłopoty. Bo tak to już z nim jest: wystarczy, że zatrzyma się gdzieś na dłużej, i mają go dość. 

A on, choć lubi być w ruchu, nie cierpi, gdy ktoś próbuje go przepędzić.  
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13. Czerń kruka / Ann Cleeves ; przekład Sławomir Kędzierski.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Seria szetlandzka / Ann Cleeves ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fran Hunter (postać fikcyjna) , Jimmy Perez (postać fikcyjna) , 

Osoby samotne , Prywatni detektywi , Społeczności lokalne , Szetlandy (Wielka 

Brytania ; wyspy) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-02 

 

Jest zimny styczniowy poranek i Szetlandy pokrywa gruba warstwa śniegu. Wzrok brnącej do domu Fran Hunter 

przyciąga barwna plama na zamarzniętej ziemi i krążące nad nią kruki. Okazuje się, że są to zwłoki jej uduszonej 

nastoletniej sąsiadki, Catherine Ross. Mieszkańcy spokojnej wyspy skupiają oskarżycielskie spojrzenia na jednym 

człowieku, samotniku Magnusie. Ale kiedy detektyw Jimmy Perez i jego koledzy ze Szkocji upierają się, aby 

przeprowadzić dochodzenie, całą społeczność ogarnia atmosfera podejrzliwości i strachu. Po raz pierwszy od lat 

sąsiedzi Catherine nerwowo ryglują drzwi, zdając sobie sprawę, że pośród nich mieszka morderca.  

 

 

14. Dopóki żyję... / Terri Blackstock ; tłumaczenie Jarosław Mrugała.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Ucieczki , Zabójstwo , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Oskarżona o morderstwo Casey Cox nadal ucieka. Poszukiwania, które rozpoczęły się od znalezienia śladów 

pozostawionych przez nią na miejscu zbrodni, rozwijają się na jeszcze większą skalę, podczas gdy Casey coraz 

trudniej znaleźć kryjówkę. Twarz dziewczyny ukazuje się we wszystkich wiadomościach, a przebrania przestają 

wystarczać, by ukryć tożsamość. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś ją rozpozna.  Dylan Roberts, detektyw, który 

uczestniczy w poszukiwaniach Casey, staje się teraz jej jedyną nadzieją. Przerażające zamachy na jego życie mogą 

doprowadzić do tego, że dziewczyna przestanie się dłużej ukrywać. Rozpoczyna się wyścig z czasem o życie 

obojga, a ujawnienie, kto jest prawdziwym mordercą, okazuje się jeszcze bardziej skomplikowane, niż sądzili. 

Gromadząc dowody, które mają obciążyć ich wrogów, Dylan i Casey zbliżają się do siebie, jednak ta relacja ma 

swoje konsekwencje. Czy jedno z nich będzie musiało poświęcić życie, żeby chronić to drugie? W Dopóki żyję 

Terri Blackstock zabiera nas w jeszcze jeden emocjonujący pościg, który jest rewelacyjnym zakończeniem serii 

Dopóki biegnę.  

 

 

15. Dzieci szariatu : losy tych, o których upomniał się islam / Nadia Hamid.- Pelplin : 

Wydawnictwo "Bernardinum", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Islam , Małżeństwo międzywyznaniowe , Muzułmanie , 

Odmienność kulturowa , Prawa kobiet , Libia , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 
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Ukazane tu dzieci to niewinne ofiary miłości rodziców wywodzących się z dwóch różnych i tak odległych od 

siebie światów. Polsko-libijskie pochodzenie stanie się dla nich przekleństwem. Muzułmańscy ojcowie odbiorą im 

wszystko: dzieciństwo, poczucie bezpieczeństwa, wolność, a nawet życie. Po stronie mężczyzn stoi prawo, religia 

i obyczaje panujące w ich kraju, po stronie krzywdzonych dzieci - jedynie bezradne matki. Cztery dramatyczne 

historie oparte są na autentycznych wydarzeniach. Autorka poznała je, mieszkając przez lata w Libii i dzieląc los 

tamtejszych kobiet.  

 

 

16. Dziecko miłości / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Magdalena Stankiewicz.- 

Warszawa : Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mały Sivert, synek Mali, jest oczkiem w głowie swojej mamy. Kobieta robi wszystko, co w jej mocy, żeby ustrzec 

synka przed niechęcią, którą na każdym kroku okazują jej osoby z najbliższego otoczenia. Zbliża się jesień. Mali               

i mały Sivert wyjeżdżają na górskie pastwiska, żeby posprzątać i przygotować szałas przed nadejściem zimy. 

Jednak nieoczekiwanie staje się to, co nigdy nie powinno się wydarzyć: wraca Cygan Jo. Jego pokrewieństwo                 

z małym Sivertem okazuje się aż nazbyt oczywiste. Radość Mali z chwil wspólnie spędzonych z ukochanym 

zostaje zakłócona przez strach, że świat pozna jej najskrytszą tajemnicę. 

 

 

17. Dziewiąty wyrok / James Patterson [oraz] Maxine Paetro ; z angielskiego przełożyła 

Elżbieta Piotrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież z włamaniem , Zabójstwa seryjne , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Seryjny morderca Peter Gordon z jakiegoś powodu bierze na cel matki z dziećmi. Jego pierwsze ofiary to kobieta  

i niemowlę, zastrzelone na parkingu przed sklepem. Świadków nie ma, a jedynym tropem, jakim dysponuje 

przydzielona do tej sprawy porucznik Lindsay Boxer, są napisane szminką trzy litery: KDP. Sarah Welles 

specjalizuje się w kradzieży biżuterii w trakcie przyjęć w bogatych domach. Podczas jednej z jej akcji ginie żona 

gwiazdora filmowego, Marcusa Dowlinga. Jak Lindsay poradzi sobie z prowadzeniem dwóch spraw jednocześnie? 

Zwłaszcza gdy seryjny zabójca domaga się, by to ona pośredniczyła w przekazaniu okupu, którego żąda w zamian 

za opuszczenie  miasta?  
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18. Erotyczne zabarwienie okrutnego oceanu / Wiesław Galas.- Brzezia Łąka : 

Wydawnictwo Poligraf, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotyzm , Marynarze , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

George gwałtownie podjął wyzwanie i całował Annę, tak jak marzyła na lotnisku w Nairobi, gdzie porażona 

pożądaniem w jednej sekundzie przewróciła do góry nogami swoje życie uczuciowe. Traktowała George’a inaczej 

niż dotychczasowych mężczyzn, którym oddawała ciało, oczekując wyłącznie na dobrodziejstwo orgazmu. Teraz 

podczas pocałunku czuła drżenie męskiego ciała. Zapach, który jej nie odrzucał i nie wywoływał torsyjnej 

czkawki niechęci. Tuliła się do dżentelmena dbającego o swój wizerunek, lubiącego ostrą jazdę samochodem                  

i potrafiącego odmówić atrakcyjnej dziewczynie wspólnej kąpieli w pobliżu niebezpiecznych rekinów na plaży 

Fish Hoek. Dla fantazji i podniesienia adrenaliny. Trzymała w objęciach dojrzałego „chłopca”, mającego dar 

argumentacji i poczucie humoru.  

 

 

19. Fatalne spotkanie / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa 

: Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

 

 

 

Saga "Grzech pierworodny" to seria powieściowa [26 części] norweskiej pisarki Anne-Lise Boge. Akcja cyklu 

toczy się na początku dwudziestego wieku w Norwegii. Bohaterką sagi jest Mali Buvik, dziewczyna, która choć 

marzy o wielkiej i czystej miłości, decyduje się na małżeństwo z rozsądku. Jak się okaże, decyzja ta zmieni jej 

życie w koszmar. "Grzech pierworodny" to znakomicie napisana opowieść o zranionych uczuciach, wielkich 

namiętnościach i marzeniach.  

 

 

20. Flashback / Eugeniusz Dębski.- Lublin : Fabryka Słów, 2010. 

(Asy Polskiej Fantastyki) 

(Owen Yeates / Eugeniusz Dębski ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Owen Yeates (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Śledztwo 

i dochodzenie , Powieść , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Owen Yeates, cholerny, cwany... literat?  Cóż, detektyw na emeryturze czepia się najdziwniejszych zajęć, także 

rozwiązywania zagadek na papierze. To wygodniejsze, bardziej dochodowe i NIKT NIE ODSTRZELI CI 

DUPSKA. Do czasu... Ten facet na milę śmierdział kłopotami, mafią i aspiracjami do władania światem. Ale 
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częstował koniakiem AYO i obiecał, że bliskim Owena nie spadnie włos z głowy. Po prostu sympatyczny gość, 

któremu KTOŚ MIESZA W ŻYCIORYSIE. Owen znowu pakuje się w bagno. I tylko czas mu sprzyja...  

 

 

21. Flashback 2 : okradziony świat / Eugeniusz Dębski.- Lublin : Fabryka Słów, 2011. 

(Asy Polskiej Fantastyki) 

(Owen Yeates / Eugeniusz Dębski ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Owen Yeates (postać fikcyjna) , Kradzież dzieł sztuki , 

Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Owen Yeates - jeżeli chodzi o dzieła sztuki, preferuje te spotkane w nocnych klubach. Kiedy ktoś rąbnie Ci portret 

babci, to jest to kradzież. Gdy okradnie słynne muzeum, mamy skok stulecia. A co, jeżeli komuś do rąk przykleja 

się 20 wieków najlepszego w dziejach ludzkości malarstwa? Pieprzone 2742 mistrzowskie płótna? Na raz? Dobrze 

kombinujesz - ktoś obrobił świat. Tylko kto i po co?  

 

 

22. Gdyby nie ty / Monika Sawicka.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Kobieta , Matki i córki , Prostytucja , Trauma , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Eliza ma za sobą traumę, która zaważyła na całym jej życiu. Pokonała ciężką chorobę i przeszła prawdziwe piekło. 

Wspomnienia są na tyle bolesne, że wolałaby zostawić je tylko dla siebie. Jednak kiedy jej córka chce rozpocząć 

życie u boku mężczyzny, w którym Eliza rozpoznaje swojego oprawcę, nie może milczeć. Będzie zmuszona do 

tego, aby zdradzić najgłębiej skrywany sekret i opowiedzieć o koszmarze, który przeżyła. W jaki sposób udało jej 

się wyrwać z piekła? Czy zdoła poradzić sobie z traumą?  

 

 

23. Igranie z losem / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- 

Warszawa : Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 23) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Ola, nie bacząc na protesty żony, angażuje się w działalność konspiracyjną i przeprowadza uciekinierów przez 

zieloną granicę. Dorbet szaleje z niepokoju. Do Granvold zajeżdża często po jajka i masło niemiecki oficer. 

Dorbet przyjmuje go uprzejmie i wykorzystuje swój wdzięk, by odwrócić uwagę oficera od wiecznie nieobecnego 
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męża. Nie przypuszcza nawet, jak straszne konsekwencje z tego wynikną... Mali i Havard borykają się z wieloma 

troskami, pociechą jednak jest dla nich ich wzajemna bliskość.  

 

 

24. Jej portret / Anna H. Niemczynow.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiety , Miłość , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

 

Maja Preis jest spełnioną kobietą. Odniosła zawodowy sukces, ma wspaniałą rodzinę i piękny dom. W pogoni za 

inspiracją, znudzona życiem, wyrusza w samotną podróż. Nieoczekiwanie spotyka miłość sprzed lat. Odżywają 

dawne wspomnienia i tęsknota za wyidealizowaną miłością. Maja staje przed trudnym wyborem. Jej serce rozpada 

się na milion kawałków, które próbuje pozbierać, aż w końcu nie ma już odwrotu…  

 

 

25. Krwawy węzeł / Agustín Sánchez Vidal ; z hiszpańskiego przełożyła Teresa 

Gruszecka-Loiselet.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inkowie , Inżynierowie , Poszukiwanie skarbów , Hiszpania , 

Peru , Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Połowa XVIII wieku. Inżynier Sebastian de Fonseca i wywodząca się z królewskiego rodu Inków, Metyska 

Umina, zostają uwikłani w serię morderstw, które zdają się mieć związek z wydarzeniami sprzed dwustu lat. 

Badając sprawę, Sebastian, który początkowo podejrzewał o udział w zbrodni właśnie Uminę, odkrywa, że trop 

wiedzie dalej - aż do Peru. Piękna Metyska sama jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie - czyha na nią ród 

Fonseków, który wieki temu zagarnął należną jej z urodzenia księgę. Zawarto w niej nie tylko dzieje walczących   

o przetrwanie Indian, ale również informacje na temat Vilcabamby - zaginionej stolicy Inków. Teraz, gdy Umina 

odzyskała wreszcie swe dziedzictwo, ma przeciwko sobie potężną familię, która nie zawaha się przed niczym, by 

odzyskać bezcenną kronikę. 

 

 

26. Kryptonim "Kawki" / Ken Follett ; z angielskiego przełożyli Witold Nowakowski, 

Jacek Manicki.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2002. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Służby specjalne , 

Francja , Wielka Brytania , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-02 
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Maj 1944, tuż przed aliancką inwazją na Normandię. Grupa dywersyjna "Kawki" dowodzona przez brytyjską 

agentkę ląduje w okupowanej Francji. Jej cel: zniszczenie niemieckiej centrali telefonicznej koło Reims...  

 

 

27. Księżycowa noc / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Izabela Załuska.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Na świat przychodzi drugi syn Mali. Kobieta nie jest w stanie pokochać gorącą i macierzyńską miłością chłopca, 

którego ojcem jest znienawidzony Johan. Dziecko przypomina jej wszystkie upokorzenia, jakich doznała od 

swojego męża. Jednocześnie Mali odczuwa coraz większą słabość do nowego zarządcy, zawsze pogodnego                   

i życzliwego wszystkim Havarda. Dziewczyna próbuje powściągnąć rodzące się w niej uczucie, gdyż nie chce już 

drugi raz wyjść za mąż. Kiedy jednak w noc świętojańską dostrzega Havarda z urodziwą Laurą Granvold, w serce 

Mali wkrada się zazdrość...  

 

 

28. Kto by się spodziewał? / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Miłość i inne szaleństwa / Agata Przybyłek ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Humor , Relacje międzyludzkie , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Po zawodzie miłosnym i aferze na ślubie siostry Patrycja postanawia odciąć się od rodziny i wytykających ją 

palcami sąsiadów. Słoneczna Przystań, dokąd jeździła kiedyś jako animatorka obozów artystycznych, to idealne 

rozwiązanie. Niestety, na miejscu Patrycja dowiaduje się, że dyrektorem ośrodka jest jej były chłopak. Okazuje się 

też, że na identyczny pomysł wpadła jej siostra! Patrycja nie zamierza jednak rezygnować ze swoich planów. Jak 

na kobietę o ognistym temperamencie przystało, postanawia stawić czoła przeciwnościom. Czy jej się to uda? Gdy 

ożywa w niej uczucie do dawnego partnera, on okazuje zainteresowanie innej… Z tego mogą być tylko kłopoty!   

 

 

29. Kusiciel / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : Elipsa, 

copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 19) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali jest w drodze do Ameryki, gdzie ma przeżyć największą przygodę swojego życia. Weźmie udział w otwarciu 
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sklepu Martina Bakkena, wystawi tam swoje prace.  W domu Havard samotnie boryka się z tęsknotą i myślami. 

Dręczy go niepewność, co się dzieje po tamtej stronie oceanu. Podczas sianokosów w górach spotyka Laurę, która 

wie, że Mali wyjechała. Chce nie tylko tańczyć i bawić się z Havardem! Bakken jest miły i opiekuńczy. Mali 

świetnie się czuje w jego towarzystwie. Zostaje wciągnięta w świat luksusu, eleganckich przyjęć, komplementów  

i szampana, czuje że elektryzujące napięcie między nią i Martinem wciąż narasta...  

 

 

30. Kwiaciarka / Anna Kasiuk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Floryści , Trudne sytuacje życiowe , Uczucia , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Nigdy nie jest za późno na zmiany. Judyta kocha swoją pracę wśród kwiatów. Układanie bukietów to zajęcie 

stworzone dla jej artystycznej duszy. Ale po pracy codzienność nie wygląda już tak pięknie. Od lat Judyta tkwi            

w związku z mężczyzną, z którym nie jest szczęśliwa. Za namową przyjaciółek w końcu przestaje przymykać oko 

na zdrady i chce zacząć nowe życie bez niego. Gdy niespodziewanie wraca Szymon – miłość Judyty z licealnych 

lat, wszystko wydaje się zbyt proste i piękne, żeby mogło być prawdziwe. I wtedy niepokojące słowa ze zmiętej 

anonimowej kartki wyciągniętej ze skrzynki na listy sprawią, że powrócą wspomnienia, które już dawno chciała 

wyrzucić z pamięci. Tym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Żaden z nich ci nie pomoże! Jakie tajemnice skrywa 

przeszłość Judyty? Czy opiekuńczy Szymon da jej poczucie bezpieczeństwa i szczęście, na które tak długo 

czekała?  

 

 

31. Laura / J. K. Johansson ; przełożyła Anna Buncler.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2014. 

(Miasteczko Palokaski / J. K. Johansson ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miia Pohjavirta (postać fikcyjna) , Nastolatki , Osoby 

zaginione , Pedagodzy szkolni , Psycholodzy szkolni , Społeczności lokalne , 

Uczniowie szkół średnich , Palokaski (Finlandia ; miasto fikcyjne) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-fiń.  

    Nowości:  2019-02 

 

Laura, uczennica miejscowego liceum, znika pewnej sobotniej nocy podczas szkolnej zabawy. Zdania na temat, 

gdzie się podziała, są podzielone, zarówno wśród uczniów, jak i mieszkańców miasteczka. Była popularną 

uczennicą i utalentowaną pianistką, ale nie stroniła od ryzyka (narkotyki, podejrzane znajomości ze starszymi 

mężczyznami). Mia – pomagająca od czasu do czasu policji jako specjalistka od kontaktów z mediami 

internetowymi – szukając odmiany w życiu, podejmuje pracę w liceum, w którym uczyła się Laura. Uczy dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie nie ufają jej, traktują ją jak policyjną wtyczkę. Zamiast do niej, 

przychodzą na pogaduszki do jej brata Niklasa, szkolnego psychologa, cieszącego się popularnością wśród 

dziewcząt. Niklas spędza sporo czasu z nastolatkami, towarzyszy im podczas prób zespołu, bierze udział                       

w zabawach tanecznych. Kiedy więc gubi ważne dokumenty powiązane ze sprawa zaginięcia Laury, trafia na listę 

podejrzanych o porwanie lub zamordowanie Laury. Sprawą interesuje się też dziennikarz tabloidowego pisemka, 

badający podobną sprawę, która zdarzyła się dwie dekady temu. Zaginęła wtedy w podobnych okolicznościach 

jego ukochana Venla – siostra Mii i Niklasa. To jej postać będzie przewijać się przez całą serię, jako spajający 

wątek, ostatecznie zostanie wyjaśniona w ostatnim tomie. Kiedy rodzice zaginionej Laury zakładają stronę na 
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portalu społecznościowym, otwierają puszkę Pandory, która wywrze wpływ na całe miasteczko. Laura to 

trzymający w napięciu psychologiczny kryminał, prowadzący przez kolejne kręgi piekła na fińskiej, z pozoru 

idyllicznej prowincji. Połączenie atmosfery niepokoju, tajemnicy. Wszechobecne zło, które czai się wszędzie, 

nawet wśród w pozornie niewinnych bliskich osobach, budzi niepokój i dreszcz emocji. Tutaj każdy jest 

podejrzany albo za chwilę nim się stanie. Świetnie skonstruowany, przejmujący obraz świata, tak bliski,                       

a jednocześnie obcy, bo wynaturzony.  

 

 

32. Łabędzi śpiew / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Ewa Partyga.- Warszawa : Elipsa, 

copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 26) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

W życiu Mali następuje kolejny, dramatyczny zwrot. Mali nie wie, czy zdoła dźwigać dalej brzemię swego 

grzechu pierworodnego. Rodzina i przyjaciele wspierają ją i próbują przywrócić jej chęć do życia, ale w tym 

trudnym czasie tylko praca w warsztacie tkackim oraz wnuki są jej największą podporą. Mali coraz częściej 

odsuwa się od ludzi, szuka samotności, by wszystko przemyśleć. Johannes chodzi do szkoły w Orkdal i przeżywa 

swą pierwszą miłość. Oznacza to o wiele więcej problemów, niż się spodziewał. Johannes musi szukać pomocy             

u babci.  

 

 

33. Małe ogniska / Celeste Ng ; przełożyła Anna Standowicz-Chojnacka.- Słupsk : 

Wydawnictwo Papierowy Księżyc, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Macierzyństwo , Odmienność kulturowa , 

Społeczności lokalne , Światopogląd , Shaker Heights (Stany Zjednoczone ; Ohio) , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-02 

 

 

W Shaker Heights, spokojnym, postępowym miasteczku na obrzeżach Cleveland, wszystko zostało zaplanowane - 

począwszy od rozkładu krętych dróg, przez kolory domów, na pełnych sukcesów życiach jego mieszkańców 

kończąc. A nikt nie uosabia lepiej ducha tego miejsca niż Elena Richardson, która kieruje się zasadą, że 

najważniejsze jest trzymanie się zasad. Na scenę wkracza Mia Warren - enigmatyczna artystka i samotna matka - 

która wchodzi w ten zamknięty, idylliczny świat wraz ze swoją nastoletnią córką Pearl i wynajmuje od 

Richardsonów dom. Wkrótce Mia i Pearl staną się kimś więcej niż tylko najemcami: ta para przyciąga do siebie 

całą czwórkę dzieci Richardsonów. Lecz Mia ma za sobą tajemniczą przeszłość, zaś w duszy pogardę dla 

zastanego stanu rzeczy, która grozi wywróceniem tej starannie ułożonej społeczności do góry nogami. Gdy starzy 

przyjaciele Richardsonów chcą zaadoptować dziecko o chińskich korzeniach, wybucha wojna o prawa do opieki, 

która dzieli całe miasteczko i stawia Mię i Elenę po dwóch różnych stronach barykady. Nieufna wobec Mii i jej 

motywów, Elena jest zdeterminowana, by odkryć sekrety z jej przeszłości. Lecz za swoją obsesję przyjdzie jej 

zapłacić nieoczekiwaną i druzgocącą cenę. "Małe ogniska" to powieść, która zgłębia wagę tajemnic, naturę sztuki 

i tożsamości oraz niemal zwierzęcą siłę matczynej miłości, jak również niebezpieczeństwa czyhające za 

przekonaniem, że trzymanie się zasad może nas obronić przed katastrofą.  
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34. Marzenia Kaliny / Aneta Krasińska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2017. 

(Małe tęsknoty / Aneta Krasińska ; t.1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Szczęście , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

W powieści przeplatają się ze sobą losy trzech bohaterek, które na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego. Są                  

w różnym wieku i z odmiennym bagażem doświadczeń, mają zupełnie inne zainteresowania oraz usposobienie. 

Tym, co je łączy, jest pragnienie posiadania rodziny, którą utożsamiają ze szczęściem. Kalina ma cudowną pracę, 

kochającego męża i własny dach nad głową. Wydawać by się mogło, że nic więcej nie potrzeba młodym ludziom 

do szczęścia. Nic bardziej mylnego… Lena to nastolatka poturbowana emocjonalnie przez los, jaki zgotowali jej 

rodzice. Skrzywdzona przez najbliższych i osamotniona, staje się łatwym celem dla człowieka, który chce 

wykorzystać jej niewinność… Elżbieta jest dojrzałą kobietą. W młodości spotkała mężczyznę, który odcisnął 

piętno na jej życiu. Dramatyczna decyzja dotycząca dziecka wciąż głęboko tkwi w jej podświadomości i nie 

pozwala normalnie funkcjonować… Okrutny los drwi z kobiet, a feralny wypadek splata ich historie…  

 

 

35. Morderstwo w sądzie / Ann H. Gabhart ; tłumaczenie Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2019. 

(Zagadki Hidden Springs / Ann H. Gabhart ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szeryfowie , Śledztwo i dochodzenie , Kentucky (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Po kilku latach służby w policji w Chicago, Michael Keane bez problemów potrafi zrelaksować się w dużo mniej 

stresującej pracy zastępcy szeryfa w rodzinnym mieście. W Hidden Springs w stanie Kentucky nic się przecież nie 

dzieje. Całkiem nic aż do momentu, gdy na schodach budynku sądu zostaje znaleziony martwy mężczyzna. 

Społeczność zaczyna czuć się nieswojo, aczkolwiek nikt nie jest śmiertelnie przerażony. W końcu mężczyzna był 

obcy. Wszystko się jednak zmienia, gdy na Main Street zostaje zamordowany jeden z miejscowych. Michael 

próbuje rozwikłać zagadkę, a niemal każdy wścibski mieszkaniec zdaje się mieć własną teorię. Kiedy szeryf 

nalega, aby sprawdzić jedną z tych niedorzecznych hipotez, zaskakujące odkrycie zmusza go do szaleńczych 

poszukiwań tajemniczego mordercy. Niestety, musi przyznać, że jego wyobrażenie o życiu w Hidden Springs 

bardzo odbiega od rzeczywistości.  

 

 

36. Mroczne cienie / Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Spadek , Trauma , Stany 

Zjednoczone (część wschodnia) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-02 
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Posiadłość rodu Whitefern i jej serce - wielki wiktoriański dom - pochłonęły dzieciństwo Audriny Lowe. Teraz 

mroczne cienie zagrażają jej dorosłemu życiu. Mąż Audriny - dawniej czuły i kochający - po śmierci teścia 

okazuje się chorobliwie ambitny, bezwzględny i okrutny. Gdy okazuje się, że ojciec w testamencie przekazał 

Audrinie pięćdziesiąt procent akcji rodzinnej firmy brokerskiej, Arden coraz gwałtowniej zaczyna się domagać, by 

żona scedowała na niego swoją część akcji. Audrina, choć wcześniej liczyła, że to mąż będzie prowadził firmę, 

teraz zaczyna się zastanawiać, czy mogłaby to robić sama. Zastanawia sie też, co sprawiło, że ojciec w ostatniej 

chwili zmienił zapis. Czyżby wiedział o Ardenie coś, czego ona nie wie? Jest jeszcze Sylvia - jej śliczna, ufna, 

upośledzona umysłowo siostra. Audrina obiecała tacie, że zawsze będzie nad nią czuwać. Jednak po latach 

względnego spokoju mroczne cienie znów wypełzają z zakamarków domu, a szepty mącą umysły.  

 

 

37. Nad przepaścią / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- 

Warszawa : Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 17) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Małżeństwo Ruth zamienia się w koszmar. Mali serce pęka, gdy patrzy, jak córka cierpi. Z dawnej Ruth pozostał 

tylko cień. Dziewczyna jednak uważa, że sama musi dźwigać swój krzyż i nikogo nie dopuszcza do swych 

problemów. Mali nie zamierza przyglądać się temu biernie i prosi Tordhild, aby dowiedziała się czegoś o Samuelu 

w zborze w Oslo, gdzie wcześniej wykonywał swoją posługę duszpasterską. Z niecierpliwością czeka na 

wiadomości od synowej. Tymczasem Samuel w domu ludowym we wsi organizuje rekolekcje, na których co 

wieczór gromadzą się wierni. Ruth także musi wysłuchiwać płomiennych kazań męża, on zaś swoją uwagę kieruje 

na młode, ładne dziewczęta...  

 

 

38. Najgorsza sprawa / James Patterson [oraz] Michael Ledwidge ; z angielskiego 

przełożyła Magdalena Bugajska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 

2013. 

(Michael Bennett / James Patterson) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michael Bennett (postać fikcyjna) , Ludzie bogaci , Prywatni 

detektywi , Zabójstwa seryjne , Zakładnicy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-02 

 

Ktoś uprowadza dzieci najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku. Rodzice są bezsilni, nie mogą im pomóc. 

Porywacza nie interesuje bowiem okup ani dostęp do władzy - on organizuje ofiarom swoisty egzamin z wiedzy 

na temat ekologii i biedy na świecie. Cena, jaką muszą zapłacić za negatywny wynik testu jest niezwykle wysoka - 

śmierć od kuli. Detektyw Michael Bennett, przydzielony do Oddziału Dochodzeń Specjalnych policji, zajmuje się 

sprawą zaginięcia osiemnastoletniego syna właściciela międzynarodowej firmy farmaceutycznej. W śledztwie, 

które w krótkim czasie zmienia się w pościg za psychopatycznym zabójcą, wspomaga go agentka FBI, Emily 

Parker. Niestety, nie udaje im się zapobiec kolejnemu porwaniu i morderstwu - tym razem ofiarą jest nastoletnia 

dziewczyna. Przebiegły i bardzo ostrożny morderca krok po kroku realizuje swój dokładnie przemyślany plan, dla 

którego widownią ma być całe miasto. W jego pozornym szaleństwie jest ukryty cel - i jedynie Bennett umie go 

dostrzec...  
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39. Nieodgadniona / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Poszukiwania zaginionych , Przemoc w 

rodzinie , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

THRILLER PSYCHOLOGICZNY NA MIARĘ NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH BESTSELLERÓW! 

Straciłem w życiu tak naprawę jedną bliską osobę, ale to w zupełności wystarczyło, bym zrozumiał, że prędzej czy 

później stracę wszystko Rok po ucieczce od męża Kasandra Reimann prowadzi spokojne, ustatkowane życie za 

granicą. Jest przekonana, że udało jej się zostawić wszystko za sobą - także konsekwencje tego, co zrobiła, by 

ratować siebie i dziecko. Do czasu. Pewnego dnia jej syn nie wraca do domu po wizycie u kolegi, a jedyny ślad 

prowadzi do Opola. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć dziecko, nawet jeśli będzie oznaczało to 

ponowne spotkanie z człowiekiem, którego życie zniszczyła. Damian Werner tymczasem wprowadza się do 

nowego mieszkania, wciąż starając się zapomnieć o wszystkim, co spotkało go rok temu. Przeglądając jednak 

rzeczy zostawione przez poprzedniego właściciela, trafia na starą kasetę VHS, która rzuca nowe światło na jego 

przeszłość…  

 

 

40. Obietnica / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- Warszawa 

: Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Sześcioletni, zawsze pogodny i roześmiany Sivert z każdym dniem coraz bardziej upodabnia się do swego 

prawdziwego ojca Jo. Któregoś dnia na dworze pojawia się cygański tabor. Sivert jest wyraźnie oczarowany 

barwną i roztańczoną grupą przybyszów. Jego szczególną uwagę przykuwa piękna gra młodego skrzypka. Mali 

obawia się, że Cyganie rozpoznają w Sivercie jego ojca i wyjdzie na jaw prawda o pochodzeniu chłopca. Kiedy 

więc synek oświadcza jej z powagą, że w przyszłości, zamiast przejąć dwór, wolałby grać na skrzypcach, Mali 

wpada w panikę. Czyżby wszystkie jej wysiłki, by zapewnić przyszłość synowi, miały okazać się daremne?  

 

 

41. Obrączka diabła / Vidar Sundstøl ; tłumaczyła Katarzyna Tunkiel.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2018. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Kościoły i kaplice , Mitologia skandynawska , 

Prywatni detektywi , Sekty i ruchy religijne , Telemark (Norwegia) , Kryminał , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

Mroczny thriller ze Skandynawii. W noc letniego przesilenia 1985 roku w norweskiej wiosce Eidsborg przepada 
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bez wieści młoda badaczka folkloru. Trzydzieści lat później w tej samej okolicy ginie studentka Cecilie Wiborg. 

Główni bohaterowie, prywatny detektyw Max Fjellanger i bibliotekarka uniwersytecka Tirill Vesterli, szukają 

rozwiązania zagadki tych zaginięć, zgłębiając mroczny mistycyzm i folklor norweskiego Telemarku.  

 

 

42. Ojciec Sergiusz / Lew Tołstoj ; przekład i komentarze Ryszarda Przybylskiego.- 

Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009. 

(Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mnisi , Opowiadania i nowele obyczajowe , Opowiadania i 

nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2019-02 

 

 

[Z komentarza I]: Głównym tematem "Ojca Sergiusza" Lew Tołstoj uczynił problem, który jest jednym                        

z najbardziej żywych i krzykliwych problemów również w naszej epoce. W roku 1965 Leszek Kołakowski ujął go 

w tytule swego niezapomnianego dzieła "Świadomość religijna i więź kościelna". Sprawa dotyczy bardzo 

poważnych przemian życia duchowego ludzi wierzących, którzy wpadli w konflikt z zasadami nadal pilnowanymi 

przez Kościół. I wówczas, i dzisiaj kasta kapłanów, jeśli przyjmiemy bezceremonialny termin Georges’a 

Dumézila, starała się zbagatelizować ten tumult sumienia i zagłuszyć tę wrzawę myśli. Na próżno. Niepokój ten 

przetrwał zbrodniczy triumf ateizmu w Rosji i bombastyczny triumf Kościoła katolickiego w Polsce. 

"Pojedynczy" chrześcijanin Sørena Kierkegaarda, który ze względu na samo swoje rozumienie duchowości zaczął 

mieć kłopoty nie tylko z "urzędem nauczycielskim" hierarchii, lecz również z własną wspólnotą, nie jest już 

zjawiskiem odosobnionym i rzadkim. Ryszard Przybylski Ojciec Sergiusz ; Porzucone arcydzieło. Komentarz I ; 

Bezbożny poszukiwacz Boga. Komentarz II. 

 

 

43. Pióro anioła / Janusz Koryl.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Cuda , Mieszkańcy wsi , Prowincja , Regiony 

przygraniczne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Tragikomiczna opowieść o wszystkich odcieniach polskiej duszy. W Leszczynach, maleńkiej wiosce niedaleko 

polsko-ukraińskiej granicy, życie płynie cicho, powoli i spokojnie. Do czasu, gdy jednej z mieszkanek ukazuje się 

anioł i obwieszcza jej, że za dziewięć miesięcy urodzi nowego mesjasza. Wieść o bożym posłańcu rozchodzi się 

po wsi lotem błyskawicy, a początkowe niedowierzanie zmienia się w pewność, że ten wybór Stwórcy musi być 

nieprzypadkowy. Wszyscy mieszkańcy - zgryźliwy ateusz na wózku inwalidzkim, handlarka relikwiami, 

kolekcjoner ptasich piór, uduchowiony akordeonista czy dobrotliwy proboszcz - zostaną wystawieni na niezwykłą 

próbę, a Leszczyny staną się wkrótce centrum zadziwiających wydarzeń...  
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44. Pisarka / Katarzyna Michalak.- [Warszawa : Wydawnictwo Mazowieckie], 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Kobieta , Pamięć autobiograficzna , Pisarze , 

Trudne sytuacje życiowe , Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

KAŻDY MA SWOJĄ OPOWIEŚĆ. SPRAW, BY TWOJA BYŁA WYJĄTKOWA. Słowa mogą niszczyć, ale 

mogą też ocalić. Oto historia Pisarki, która spośród tysięcy słów wybiera te najpiękniejsze, by je splatać                   

w niezapomniane historie. To również opowieść o dwojgu młodych ludziach - Weronice i Wiktorze - którzy mają 

tylko siebie, pragną jedynie poczucia bezpieczeństwa i prawa do miłości. Czy mogą zwyciężyć w nierównej walce 

z losem?  OD AUTORKI Książka, którą oddaję do Waszych rąk, jest wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że to 

czterdziesta powieść w moim dorobku, jest też najbardziej osobista ze wszystkich dotychczasowych. Nie muszę 

dodawać, że włożyłam w nią mnóstwo emocji i serca?  

 

 

45. Plotki / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Ewa Partyga.- Warszawa : Elipsa, copyright 

2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 21) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Gdy Laura ujawnia, że Havard jest ojcem małego Oli Havarda, powstaje wielkie zamieszanie. Chłopiec ucieka do 

lasu i chowa się. Zrozpaczony Havard wysyła ludzi ze Stornes na poszukiwania. Mali obawia się, że po tym 

wszystkim znów ożyją plotki na temat jej i jej rodziny, i wkrótce dowiaduje się, że ludzie zaczynają coś szeptać na 

temat związku Siverta i Tordhild. Dawny lęk znów ściska serce Mali. Czy po raz kolejny będzie musiała zebrać 

wszystkie siły, by walczyć o siebie i swoich bliskich?  

 

 

46. Podejrzenia / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali coraz bardziej obawia się, że jej tajemnica wyjdzie na jaw. Bezczelne aluzje, na jakie nieustannie pozwala 

sobie gospodarz Gjelstad wraz z synową Helgą, przyprawiają ją o drżenie serca. - Opiekujemy się naszymi 

dziećmi, jak uważamy za stosowne - odezwała się Helga. - Nigdy też nie wtrąciliśmy się do tego, jak ty 

wychowujesz swoje, Mali! - Nie, nawet nie dociekaliśmy, z kim je ma - mruknął gospodarz Gjelstad. - Musisz 

wiedzieć, Mali Stornes, że jeżeli narobisz hałasu wokół naszych chłopców, to my przyjrzymy się bliżej twoim 
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pociechom. Mali poczuła, jak serce jej szybciej zabiło. Przez moment zapragnęła po prostu odwrócić się i wyjść, 

ale nagle podniosła głowę i wyprostowała się. - Twojego pustego gadania słuchałam przez wiele lat - rzekła                     

i śmiało spojrzała gospodarzowi w oczy. - Zmyśliłeś na mój temat niestworzone rzeczy i oboje dobrze wiemy 

dlaczego...  

 

 

47. Podwójna cisza / Mari Jungstedt ; przekład Teresa Jaśkowska-Drees.- Warszawa : 

Bellona : Edipresse Polska, copyright 2017. 

(Mistrzynie Kryminału Obyczajowego ; t. 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anders Knutas (postać fikcyjna) , Karin Jacobsson (postać 

fikcyjna) , Wyspa , Zabójstwa seryjne , Gotlandia (Szwecja) , Powieść obyczajowa , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-02 

 

Kilka zaprzyjaźnionych, mieszkających w sąsiedztwie małżeństw jak co roku wybiera się na wspólną wycieczkę. 

Tym razem jadą na wyspę Faro, gdzie odbywa się festiwal poświęcony twórczości żyjącego tu kiedyś Ingmara 

Bergmana. Któregoś dnia jeden z przyjaciół - reżyser Sam Dahlberg - zostaje znaleziony martwy na drugiej                    

z odwiedzanych wysp - Stora Karlso. Potem ginie następna osoba z grupy - Stina Ek. Jednocześnie do łotewskiego 

portu Ventspils dociera niezidentyfikowane ciało mężczyzny. Znajduje się w dryfującej blisko brzegu łódce, którą 

zauważają dwaj chłopcy szukający bursztynów na plaży.  

 

 

48. Porwana narzeczona / Johanna Lindsey ; przekład Krystyna Chmiel.- Warszawa : 

[Świat Książki] - Bertelsmann Media : na zlecenie Oxford Educational, 2010. 

(Romans Historyczny: Love & Story) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uprowadzenie , Anglia (Wielka Brytania) , Egipt , Powieść 

obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Rok 1883. Piękna i inteligentna Christina wyrusza do Londynu, aby tam zadebiutować na salonach. Jej uroda                  

i elokwencja zachwyca nowo poznanych mężczyzn, a w szczególności jednego z nich - Philipa Caxtona. 

Dziewczyna nie myśli o zamążpójściu i oburzają ją niewybredne zaloty mężczyzny. Ten jednak postanawia 

zdobyć ją za wszelką cenę. Gdy Christina towarzyszy bratu w podróży do Egiptu, zostaje porwana przez 

Beduinów i wywieziona w głąb pustyni, gdzie czeka na nią syn arabskiego szejka... arogancki Philip Caxton.  

 

 

49. Powrót syna / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 14) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 
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W Stornes trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Mali cieszy się z tego, ale zarazem dręczy ją 

niepokój. Ma przyjechać Sivert z żoną, a przecież między matką i synem tyle jest jeszcze spraw nie do końca 

wyjaśnionych. Trzeciego dnia świąt odbędzie się ślub Ruth i Samuela. Mali nadal uważa, że córka nie wygląda na 

szczęśliwą, ale wciąż nie ma pojęcia, dlaczego tak jest. Czeka na Siverta z nadzieją, że syn potrafi przemówić 

siostrze do rozsądku. Tyle uczuć, złych i dobrych wspomnień łączy się ze świętami Bożego Narodzenia...  

 

 

50. Pożegnanie / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Izabela Załuska.- Warszawa : Elipsa, 

copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Nadchodzą ciężkie czasy. W osadach szaleje epidemia groźnej choroby, która atakuje wszystkich: młodych, 

starych, a zwłaszcza tych, którzy opiekują się chorymi. Ale Mali nie oszczędza się. Daje z siebie wszystko, 

starając się nie myśleć o tym, co się może zdarzyć...  

 

 

51. Pójdę twoim śladem / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, 2019. 

 

 

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

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Wiosna roku 1919. Porucznik Antoni Fischer, weteran armii pruskiej i uczestnik powstania wielkopolskiego, 

wraca do Poznania. Oddelegowany z frontu powstańczego ma zająć się organizacją i tworzeniem w mieście 

polskiej policji. Już w kilka godzin po przyjeździe do miasta Fischer staje przed pierwszym w swojej karierze 

wyzwaniem śledczym. W budynku dawnej Królewskiej Akademii Niemieckiej, w którym właśnie powstaje 

Uniwersytet Poznański, pracownicy natrafiają na powieszone zwłoki nocnego stróża. Wszystko wskazuje na 

samobójstwo - twierdzi wezwany na miejsce lekarz, więc sprawa powinna zostać czym prędzej zamknięta. Jednak 

Fischera coś niepokoi. Szybko okazuje się, że młody policjant, bez śledczego doświadczenia, musi rozwiązać 

zagadkę, z którą nie poradziłoby sobie wielu jego starszych kolegów. Pójdę twoim śladem to czwarta część 

niezwykle popularnego i nagradzanego cyklu kryminałów, której bohaterem jest komisarz Antoni Fischer.  

 

 

52. Pragnienia Elżbiety / Aneta Krasińska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

(Małe tęsknoty / Aneta Krasińska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Szczęście , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 
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W drugiej części trylogii Małe tęsknoty spotykamy znajome już bohaterki: Kalinę, Elżbietę i Lenę. Pewnego dnia 

przewrotny los przypadkowo splótł ze sobą ich losy i wywrócił ich życie do góry nogami. Każda na własną rękę 

usiłuje się pozbierać i rozliczyć z demonami przeszłości. Elżbieta po wypadku zapada w śpiączkę i choć nie ma                

z nią kontaktu, ona sama odbywa podróż w przeszłość, do wydarzeń z młodości, które położyły się cieniem na 

całym jej życiu. Kalina traci dziecko i dręczona wyrzutami sumienia nie jest w stanie wrócić do pracy, która do tej 

pory dawała jej mnóstwo satysfakcji. Dodatkowo żyje w ciągłym lęku, że trafi do więzienia za spowodowanie 

wypadku. Lena, najmłodsza z bohaterek, wciąż ma problemy z budowaniem relacji. Kiedy zyskuje 

zainteresowanie starszego od siebie Adama, przez chwilę wierzy, że teraz wszystko w jej życiu się zmieni. 

Niestety, ten związek zwiastuje wyłącznie kłopoty… Czy kobiety będą umiały stawić czoło przeciwnościom                   

i pierwszy raz w życiu powiedzieć, że są szczęśliwe? 

 

 

53. Prawda ujawniona / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Magdalena Kwiatek-Słoboda.- 

Warszawa : Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Kolejne lata w Stornes upływały spokojnie. W miarę jednak, jak dzieci dorastały, Mali przybywało trosk. Oja 

swoim zachowaniem coraz bardziej przypominał ojca Johana, a Sivert nie interesował się niczym innym poza 

muzyką. Marzenia o tym, że jej najstarszy syn przejmie gospodarstwo, miały legnąć w gruzach... Z biegiem czasu 

dawne sprawy powoli odchodziły w niepamięć. Wydawało się, że życie zaczęło układać się po myśli Mali...                  

I wtedy Sivert zakochał się w olśniewająco pięknej, czarnowłosej dziewczynie! W jednej chwili runął cały świat 

Mali. Głęboko skrywana prawda mogła wydostać się na światło dzienne, bo ludzie niewątpliwie zauważą 

podobieństwo dwojga młodych. A kiedy już dowiedzą się, że Tordhild jest Cyganką... 

 

 

54. Przepowiednia / S. J. Parris ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- Warszawa 

: Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2013. 

(Giordano Bruno / S. J. Parris ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bruno, Giordano (1548-1600) , Dwór (grupa osób) , 

Przepowiednie , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Anglia (Wielka Brytania) 

, Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-02 

 

PRZEPOWIEDNIA - Jesień 1583 roku, Anglia za rządów Tudorów. Wielka koniunkcja planet, Jowisza i Saturna, 

zwiastuje serię tragicznych wydarzeń. SPISEK - W Londynie zawiązuje się spisek w celu obalenia Elżbiety I                   

i osadzenia na tronie Marii Stuart, uwięzionej królowej Szkocji. MORDERSTWA - Tajemnicze morderstwa dam 

dworu wstrząsają angielską monarchią. Czarna magia czy zapowiedź zamachu na Królową Dziewicę? Śledztwo 

prowadzi włoski filozof i humanista Giordano Bruno.  
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55. Punkt widzenia / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

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

fikcyjna) , Sędziowie , Zgwałcenie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Sędzia orzekający w sprawach karnych odbiera przerażającą wiadomość. Jego córka została zgwałcona i brutalnie 

zamordowana. Wyjaśnienie tej zbrodni staje się priorytetem dla policji, dlatego Agata Górska musi przerwać urlop 

i pilnie wrócić do Warszawy. Gdy śledcza zagłębia się w sprawę, odkrywa gęstą sieć zależności i tajemniczych 

koneksji. Jaką rolę w sprawie odegra przeszłość jej partnera - Sławka Tomczyka? Czy Agata będzie mogła nadal 

mu ufać?  

 

 

56. Rodzanice / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

 

 

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

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

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Zbliża się krwawy superksiężyc. Mieszkańcy maleńkich Rodzanic boją się, że ta niezwykła pełnia uwolni z dawna 

uśpionego demona. Tymczasem na zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem jeziorze znaleziono ciało 

zamordowanej dziewczyny. Jest przykryta kocem. Gdyby nie to, że jakieś zwierzę poszarpało jej rękę, 

wyglądałaby, jakby spokojnie spała. Tego samego dnia umiera pewna dziennikarka. W ostatnich słowach 

przestrzega byłą komisarz Klementynę Kopp przed wilkołakiem. Wkrótce emerytowana policjantka znika bez 

śladu… Pojawiają się sugestie, że to Kopp dokonała zbrodni. Tylko aspirant Daniel Podgórski wierzy, że dawna 

koleżanka jest niewinna. Jaki sekret skrywa sam Podgórski? Dlaczego odpowiedzi warto szukać w szklanej kuli? 

Ile prawdy jest w anonimie zapowiadającym śmierć wszystkich mieszkańców Lipowa? I kto tak naprawdę czai się 

w ciemności?  

 

 

57. Róże z lodu / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 24) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Przyjaciel Siverta, David, musi uciekać przed Niemcami i Sivert godzi się go ukryć w Stornes. Mali bardzo się 

tym niepokoi. Jeśli Niemcy schwytają zbiega, najstraszniejsze konsekwencje dosięgną ich wszystkich, a także 

wielu innych ludzi ze wsi. Ola wie, że jest obserwowany przez Niemców, dlatego nie może przeprowadzić Davida 
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do szwedzkiej granicy. Z każdym mijającym dniem niebezpieczeństwo, że David zostanie schwytany, jest coraz 

większe... Mimo niesprzyjających wojennych lat rodzina przygotowuje się jednak do świąt Bożego Narodzenia,                

a lanie świec to dla Mali jedna z najprzyjemniejszych prac w tym okresie.  

 

 

58. Siostry / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : Elipsa, 

copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 18) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali i jej najbliższych dotyka wielkie nieszczęście. Brzemię okazuje się tak ciężkie, że Mali obawia się, że nie 

będzie w stanie go udźwignąć. Jednak życie musi się toczyć dalej. W maju odbywają się chrzciny córeczki Oi                 

i Herborg. Na przyjęciu nieoczekiwanie pojawia się Laura, mimo że nie została zaproszona. Otwarcie flirtuje               

z Havardem, a także pozwala sobie na złośliwe aluzje, czym wzbudza w Mali gniew i niepokój. Zbliża się również 

dzień ślubu Dorbet. Mali przygląda się swej ślicznej, beztroskiej córce i snuje rozważania na temat jej przyszłości.  

 

 

59. Splątane marzenia / Denise Hunter ; tłumaczenie Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2019. 

(Copper Creek / Denise Hunter ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Wdowieństwo , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Brady Collins łączy samotne ojcostwo z pracą we własnym warsztacie samochodowym. Nagła śmierć żony to dla 

niego potężny cios, ale niedługo przychodzi jeszcze gorsza wiadomość: Sammy nie jest jego biologicznym synem, 

a bogaci dziadkowie chłopca chcą sprawować nad nim wyłączną opiekę. Brady wie, że będzie musiał stoczyć 

najważniejszą walkę. Adwokat sugeruje mu, że wygraną w rozprawie może zapewnić życiowa zmiana: rychły 

ślub. Rolę kochającej i oddanej narzeczonej chętnie przyjmuje Hope Daniels - bliska przyjaciółka Brady’ego. 

Jednak gwiazda lokalnej stacji radiowej podporządkowała życie jednemu celowi i nareszcie zaoferowano jej 

wymarzoną pracę… w Atlancie. Ponieważ umowa z Bradym wymaga stałej obecności w Copper Creek, Hope 

staje przed wyborem: pożegnać się z życiową szansą lub odmówić przyjacielowi pomocy w spełnieniu marzenia. 

Zarówno Hope, jak i Brady oddaliby życie za małego Sama, ale czy są świadomi całego ryzyka?  

 

 

60. Srebrna zatoka / Jojo Moyes ; tłumaczenie Nina Dzierżawska.- Kraków : 

[Społeczny Instytut Wydawniczy Znak], 2019. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Samotne matki , Walenie , Prowincja , 

Nowa Południowa Walia (Australia) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-02 
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Lisa nie zamierza oglądać się za siebie. Czasem lepiej nie myśleć o przeszłości. Właśnie dlatego znalazła swój 

azyl nad malowniczą Srebrną Zatoką, w dzikiej części australijskiego wybrzeża, gdzie można obserwować delfiny, 

a coroczne pojawienie się humbaków jest dla miejscowych świętem. Mike zjawia się tam nieproszony. Przyjeżdża 

z wielkiego miasta i uosabia wszystko, od czego Lisa starała się uciec: nowoczesność, biznes i bezwzględną 

korporację. Wraz z jego przybyciem urokliwy, spokojny świat staje się zagrożony. By go ocalić, Lisa musi 

odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ucieczka zawsze jest dobrym rozwiązaniem oraz… Czy można pokochać 

kogoś, kto wydaje się naszym największym wrogiem? 

 

 

61. Szkody w ludziach / Elsebeth Egholm ; z języka duńskiego przełożyła Edyta 

Stępkowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dicte Svendsen (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Imigranci , 

Konflikt społeczny , Matki i córki , Nastolatki , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Jest późne lato, w mieście panuje niemiłosierny skwar. Dicte Svendsen i jej chłopak Bo, zjawiają się późną nocą  

w porcie w Århus. Wokół panuje chaos, lokalna policja wzywa posiłki - zanosi się na kolejne starcie imigrantów 

ze służbami porządkowymi. Napięta do granic możliwości sytuacja przybiera jednak niespodziewany obrót, kiedy 

za kontenerem zostaje znalezione nagie ciało kobiety, u której niedawno wykonano cesarskie cięcie. Kim była?             

I co stało się z jej dzieckiem? Na tle zamieszek w getcie Gjellerup Dicte zmaga się z prywatnymi problemami - Bo 

wyjeżdża do Iraku jako reporter, a jej córka nie widzi świata poza swoim nowym chłopakiem, studentem 

medycyny o imieniu Aziz. 

 

 

62. Szukając przystani / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2018. 

(Rodzinne roszady / Anna Karpińska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Emeryci i renciści , Rodzina , 

Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-02 

 

 

Wanda nareszcie będzie mogła zrealizować swoje marzenia. Emerytura to miał być jej czas. Jednak los ma                    

w stosunku do niej inne plany. Zamiast podróży i smakowania życia, stawia przed nią szereg nieoczekiwanych 

obowiązków i trudności. Zostaje sama z maleńką wnuczką. A do tego musi jeszcze przejąć po mężu prowadzenie 

restauracji i zaplanowane życie ułożyć sobie od nowa. Dopiero na emeryturze zostaje wystawiona na próbę… Czy 

bohaterce uda się sprostać wyzwaniom? Czy pozostanie ostoją rodziny, nie zaprzepaszczając marzeń i nie 

zapominając o sobie samej? I ile można zrobić z miłości do wnuczki? "Szukając przystani" to pierwszy tom 

nowego cyklu "Rodzinne roszady". Drugi tom, "Bezpieczny port", już w przygotowaniu.  
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63. Tajemnica / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Lucyna Chomicz - Dąbrowska.- 

Warszawa : Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Dziewiętnastolenia Mali podejmuje brzemienną w skutki decyzję. Chcąc ratować rodzinę przed utratą 

gospodarstwa, wychodzi za mąż za dużo starszego od siebie dziedzica dworu Stornes. Pomimo wysokiej pozycji             

i bogactwa, których jej wszyscy zazdroszczą, Mali nie czuje się szczęśliwa. Życie pośród ludzi, którzy nie mogą 

znieść, że biedna służąca została panią domu, okazuje się niezwykle ciężkie. Z kolei despotyczny i brutalny mąż 

nie potrafi obdarzyć młodej żony miłością. Dlatego, kiedy Mali poznaje Jo, Cygana wynajętego do pomocy przy 

sianokosach, w sercu dziewczyny rodzi się gwałtowne uczucie. Pewnego letniego wieczoru Mali ulega 

namiętności, za którą przyjdzie jej płacić przez całe życie... 

 

 

64. Tamta strona czasu / Eugeniusz Dębski.- Lublin : Fabryka Słów, 2008. 

(Asy Polskiej Fantastyki) 

(Owen Yeates / Eugeniusz Dębski ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Owen Yeates (postać fikcyjna) , Czas , Prywatni detektywi , 

Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Owen Yeates, cholerny, cwany twardziel... Faceci jak on tkwią zawsze drzazgą w tyłkach innych. Do większości 

spraw stosunek mają - delikatnie mówiąc - analny. Jątrzą przeciwnika. Zamiast przeprowadzić fachowe śledztwo, 

stają przed lufą tak, by w odpowiednim momencie uchylić się i złapać wroga za rękę. Jeden na stu odnosi nawet 

sukces... Jeśli mają przyjaciół, to o dość pospolitych imionach w rodzaju Johnny Walker, Jack Daniels, Gaspar 

Campari czy Lukas Bols. Rozrabiając na podwórku korporacji, która wmówiła sobie, że kontroluje nawet czas, 

należy liczyć się z konsekwencjami. Poważnymi. Wpakowanie przeciwpancernej rakiety w furę Twojego kumpla 

czy wysyłanie samobieżnych min to nie drobnostka. Bogactwo zastosowanych środków sugeruje, że ktoś 

wyraźnie sobie czegoś nie życzy. Tylko czego? Przecież wszystko zaczęło się od niewinnego tropienia 

niewiernego męża...  

 

 

65. Tamta strona świata / Eugeniusz Dębski.- Lublin : Fabryka Słów, 2008. 

(Asy Polskiej Fantastyki) 

(Owen Yeates / Eugeniusz Dębski ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Owen Yeates (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Śledztwo 

i dochodzenie , Powieść , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Owen Yeates... Cholerny, cwany twardziel... Nieważne, czy nazywa się Rick Deckard i poluje na androidy, czy 
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może Garret, Joe „Ostatni Skaut” Hallenbeck, czy właśnie Owen Yeates... Ich rozpoznaje się z daleka: borsalino, 

prochowiec, spluwa zdolna zatrzymać szarżującego tyranozaura, niewyparzona morda i smykałka do pakowania 

się w niewyobrażalne kłopoty... Zwykle na kacu i bez fajek w kieszeni... Prywatny detektyw. Z prywatnym 

biurkiem w norze, która - choćby stanął na głowie i wdzięcznie podskoczył - zawsze śmierdzieć będzie 

pieprzonym antykwariatem. W tę sprawę wszedł tak, jak wskakuje się do pędzącego pociągu. Bez biletu, bez 

pojęcia jak się wszystko zaczęło, z perspektywą przyśpieszonego zgonu zanim cokolwiek się wyjaśni. Ludzie 

zmieniają się w sadystyczne bestie. Każdy trop urywa się w ryku detonacji. Ci, którzy mają coś do powiedzenia 

milczą. Z gardłem rozharatanym od ucha do ucha niewygodnie się konwersuje. Więc rusz dupsko zanim ci je 

odstrzelą! Oto historia opowiedziana głosem schrypniętego od fajek i wódy twardziela. I popita czymś 

mocniejszym niż cienka, choć legalna 33-procentowa whisky.  

 

 

66. Umierający dandys / Mari Jungstedt ; przekład Magdalena Landowska.- Warszawa : 

Bellona : Edipresse Polska, copyright 2017. 

(Mistrzynie Kryminału Obyczajowego ; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anders Knutas (postać fikcyjna) , Karin Jacobsson (postać 

fikcyjna) , Przemytnictwo , Sztuka , Gotlandia (Szwecja) , Powieść obyczajowa , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-02 

 

W chłodny niedzielny poranek w Visby - stolicy Gotlandii - zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Są zawieszone 

na starej bramie miejskiej Dalmansporten. Ofiara to właściciel galerii sztuki - Egon Wallin. Wcześniej w jego 

galerii odbywa się wernisaż, podczas którego ginie figurka z wapienia gotlandzkiego nosząca tytuł Tęsknota. Czy 

ta mała rzeźba ma związek ze zbrodnią? Andreas Knutas, rozpoczynając dochodzenie, wkracza w kręgi handlarzy 

i przemytników dzieł sztuki. Trafia też na ślady prowadzące do środowiska homoseksualistów i osób 

uzależnionych od narkotyków.  

 

 

67. Uwięziona / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 13) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali martwi się o swoje dzieci. Dorbet uległa urokowi młodego dziedzica z sąsiedztwa i gotowa jest zrobić dla 

niego wszystko. Ruth nie może znaleźć sobie miejsca w domu. Wypatruje jedynie listu, który ciągle nie 

nadchodzi. Dziewczyna chudnie z tęsknoty, jest coraz bledsza, coraz bardziej milcząca...  
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68. Wiosna / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2007. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 15) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Po Stornes dociera wiadomość o śmierci drugiego męża Laury. Podobno zginął w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, ale Mali jakoś nie do końca jest o tym przekonana. Laura znów jest wolna. Mali ma jednak inne sprawy 

na głowie, bo do dworu przyjeżdża Martin Bakken z ciekawą propozycją dotyczącą sprzedaży w Ameryce 

utkanych przez nią kilimów. Zależy mu też na tym, by i ona przyjechała do Ameryki. Mali ma wielką ochotę, ale 

czy starczy jej odwagi? Lęka się zostawić Ruth, która stała się u boku Samuela blada i nerwowa i zupełnie 

zamknęła się w sobie. No i jeszcze Oja zaczął się jakoś dziwnie zachowywać tej wiosny...  

 

 

69. Wyrzuty sumienia / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- 

Warszawa : Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali czuje, że brzemię grzechów, jakie dźwiga, staje się coraz cięższe. Wciąż wraca myślami do Siwerta, który 

nie odzywa się do niej od dłuższego czasu. Dlatego z ulgą przyjmuje możliwość wyjazdu do Trondheim na 

spotkanie z Martinem Bakkenem, który zamówił u niej wielki kilim do kościoła w Lademoen...  

 

 

70. Wyspa kłamstw / Lisa Jackson [oraz] Nancy Bush ; przekład Ewa Ratajczyk, Julia 

Wolin.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Miłość , Pielęgniarki i pielęgniarze , Psychopatia 

, Tajemnica , Telepatia , Zabójcy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Myślała, że już nigdy się nie zakocha, choć potrafi odgadnąć przyszłość. Lecz czy niespodziewana miłość ocali ją 

przed prześladowcą ogarniętym furią zemsty? Laura zawsze potrafiła wyczuć zło. Teraz odbiera przerażające 

telepatyczne groźby. Intuicja podpowiada jej, że mają związek z tajemnicą sprzed lat. Zbyt straszną, by ją 

wyjawić. Nawet komuś takiemu jak Harrison Frost - uparty i pociągający reporter, który nęka ją pytaniami. 

Harrison nie wie, co łączy Laurę z zagadkowymi mieszkankami odludnego domu nad oceanem. Ale dobrze wie to 

zbrodniarz, który zbiegł z więziennego szpitala psychiatrycznego. I jest coraz bliżej Laury…  
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71. Wyznanie / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Siostra Mali, Margrethe, zostaje uwiedziona przez szarmanckiego i bogatego Bengta. Za chwilę oszałamiającego 

szczęścia dziewczynie przychodzi zapłacić wstydem i upokorzeniem. Margrethe zachodzi w ciążę i potajemnie 

rodzi nieślubne dziecko. Wkrótce jednak nad jej życiem znów zaświeci słońce, gdyż Bengt poprosi ją o rękę. Mali 

cieszy się szczęściem siostry, choć jej własne małżeństwo przeradza się w coraz większy koszmar. Nie kocha 

męża i wciąż nie może mu dać upragnionego dziecka, którego Johan tak bardzo pragnie...  

 

 

72. Zdrada / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : Elipsa, 

copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Mali nosi pod sercem kolejne dziecko, nie wie jednak na pewno, kto jest jego ojcem. Może nim być Havard... Ale 

jeśli okaże się nim Torgrim, wtedy Mali straci wszystko, o co walczyła... "Grzech pierworodny, dźwięczało jej               

w głowie. Grzech pierworodny. Czy Bogu nie wystarczy, że ona została ukarana? Czy jej grzech powinien 

dotknąć wszystkich, których Mali kocha?"  

 

 

73. Zerwanie / [Anne-Lise Boge] ; przełożyła Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- Warszawa 

: Elipsa, copyright 2006. 

(Grzech pierworodny : saga / Anne-Lise Boge ; cz. 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mali Stornes (postać fikcyjna) , Norwegia , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-02 

 

 

Coraz boleśniej daje o sobie znać przeszłość. Mali wpada w pułapkę własnych kłamstw i przemilczeń. Kiedy we 

dworze zjawia się Sivert z narzeczoną, kobieta wpada w panikę. Nie może dopuścić do tego, by syn poślubił 

piękną Cygankę. Czy może jednak wymagać od chłopaka, by opuścił narzeczoną, nie wyjawiając mu prawdy? 

Mali decyduje się na szczerą rozmowę z synem, rozmowę, która wywoła serię dramatycznych zdarzeń. Odtąd 

życie mieszkańców Stornes zmienia się nieodwracalnie.  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. 33 Ewy (i trzech Adamów) : rzecz o piekłach i rajach / Krzysztof Mroziewicz.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2012]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Świat , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Mistrz słowa, dziennikarz-publicysta i komentator spraw międzynarodowych stworzył fascynujące portrety 

trzydziestu trzech kobiet-Ew i... trzech mężczyzn-Adamów mających wpływ na kształtowanie kobiecej 

osobowości. Autor wnika w tajemnice ich życia, podsycając ciekawość z właściwą sobie wrażliwością. Przewijają 

się panie w barwnym korowodzie, pokazują całe dobro i zło kobiecego świata. Od biblijnej pramatki Ewy przez 

bohaterki z przeszłości (Aleksandra Fiodorowna Romanowa), ze współczesnej Europy (Oriana Fallaci), z obydwu 

Ameryk (Hillary Clinton, Evita Perón) i Azji (Benazir Bhutto), aktorki (Sophia Loren, Liv Ullmann), żony, córki, 

kochanki dyktatorów i polityków (Alina Revuelta Fernández, Margaret Trudeau), głowy państwa (Sonia Gandhi), 

seksszpiega Matę Hari czy Matkę Teresę od ubogich aż po tę, która „dotknęła” nieba, polską himalaistkę Wandę 

Rutkiewicz. Pozostałe bohaterki są równie pełnokrwiste i brawurowo opisane. Unikatowe grafiki światowej sławy 

profesora Rosława Szaybo tworzą niepowtarzalną galerię.  

 

 

2. Agresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul ; 

[przekład Dariusz Syska].- Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresywność , Dziecko , Psychologia wychowawcza , 

Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Nie chcemy przemocy? ; Źródła agresji ; Radzenie sobie z agresją ; Moralność czy życie? ; pięć kroków ; Empatia 

- remedium na przemoc ; Gdy twoje dziecko staje się agresywne. Zachowania agresywne u dzieci nie są 

przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasami wskazują na chwilową 

frustrację, innym razem na głębszy problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek zrozumienia tego przekazu oraz 

nauczenie dzieci przekształcania agresji w konstruktywne działanie.  
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3. Blondynka na językach : niderlandzki / [teksty, rysunki, opracowanie całości] Beata 

Pawlikowska.- Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język niderlandzki , Podręcznik , Rozmówki 

Sygnatura:  WG-811 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Blondynka na językach ; Początki ; Szukanie i znajdowanie ; Jak to się nazywa ; Zakupy ; Jedzenie ; Czas ; 

Rodzina ; W hotelu ; Na dworcu ; Komunikacja ; Przeszłość nieokreślona ; Przeszłość określona ; Pytania ; 

Pytania o przeszłość ; Przyszłość ; Pytania o przyszłość ; Mówisz i masz ; U lekarza ; Emocje ; Pogoda ; Jak się 

nazywa ; Podróżowanie ; Sport i muzyka ; W Polsce ; Poziom drugi ; Poziom trzeci ; Poziom czwarty ; Poziom 

piąty ; Niezbędnik gramatyczny. 

 

 

4. Boskie zwierzęta / Szymon Hołownia.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan zwierząt , Ekoetyka , Etyka chrześcijańska , Ludzie 

a zwierzęta , Zwierzęta , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Czy zwierzęta idą do nieba, a jeśli tak, to gdzie są, kiedy my jesteśmy w czyśćcu? Czy mają tylko służyć 

człowiekowi, czy może raczej współtworzyć z nim świat? I dlaczego człowiek został wygnany z raju, a zwierzęta 

nie? "Boskie zwierzęta" to książka o tym, że Bóg nie stworzył zwierząt przez przypadek i cały czas jest z nimi               

w kontakcie. O tym, czy facet rzeczywiście musi polować i jeść steki. O świętych, którzy woleli nie zbudować 

kościoła, niż wyciąć las, albo wykupywali zwierzęta z rzeźni. O psach latających w kosmos i ruszających na 

wojnę oraz o wiernych ptakach. Nowa książka Szymona Hołowni, przyjaciela dwóch cudownych psów: Grafita              

i Żelki, zaskakuje, inspiruje i podpowiada, jak poukładać na nowo nasze relacje z resztą stworzenia.  

 

 

5. Cena ocalenia : Miłosław Bojdecki, los niezapomniany / Marek Bojdecki, Anna 

Bojdecka, Krzysztof Surowiec.- Wydanie 2.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Rzeszowskiej, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bojdecki, Miłosław (1908-1977) , Adwokaci , Polska , 

Biografia , Wiersze 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2019-02 

 

 

Cz. 1. Miłosław Bojdecki - życie, rodzina i świadectwa historii ; Cz. 2. Twórczość Miłosława Bojdeckiego: 

Sercem zza krat, Wiersze rozproszone ; Cz. 3. Aneksy: 1. Wspomnienie o dziadku - Janie Fleszarze, 2. Inne 

pamiątki po Miłosławie, 3. Drzewa genealogiczne rodów: Madeyskich, Gawłów, Fleszarów i Bojdeckich. 
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6. Czakry : energetyczne ośrodki transformacji duchowej / Harish Johari ; tłumaczył 

Maciej Wacław.- Bydgoszcz : Dom Wydawniczy Limbus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czakry , Kundalini , Wydawnictwa popularne 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

[Z Przedmowy]: Czakry to cielesne ośrodki psychiczne działające przez cały czas, bez względu na to, czy zdajemy 

sobie sprawę z ich istnienia. Przez czakry przepływa energia wywołując różne stany psychiczne. Współczesna 

biologia opisuje to jako zmiany chemiczne zachodzące dzięki działaniu gruczołów endokrynicznych, gruczołów 

wydzielania wewnętrznego, których wydzieliny bezpośrednio i nieustannie przedostają się do krwiobiegu. 

Pradawni filozofowie wiązali te zmiany z pięcioma podstawowymi tattvami, czyli żywiołami: ziemią, wodą, 

ogniem, powietrzem i akaszą (eterem). Żywioły te nieustannie przychodzą i odchodzą, zgodnie z całodziennymi 

rytmami wewnątrz ciała. Dlatego właśnie starożytna indyjska nauka Jogi kładzie duży nacisk na poznawanie tych 

elementów i działanie w zgodzie z nimi, czakry rozumiane są bowiem jako plac zabaw żywiołów. Harish Johari           

1. Zasady Tantry ; 2. Kundalini ; 3. Podstawowe wiadomości o czakrach ; 4. Czakry, odrodzenie i duchowość ; 

Dodatek: Fragmenty pism hinduistycznych o poszczególnych stadiach jogi. 

 

 

7. Czas pluskiew / Krzysztof Mroziewicz.- Warszawa : Wołoszański, copyright 

2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mroziewicz, Krzysztof (1945- ) , Korespondenci wojenni , 

Polityka międzynarodowa , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Ktoś, kto wyjeżdża z Polski jako korespondent wojenny, dyplomata, ambasador, musi zmierzyć się z wrogiem 

niewidocznym i nieokreślonym. Krzysztof Mroziewicz, reporter, korespondent wojenny, ambasador mówi o tym 

tak:  "Sam byłem dla nich wrogiem, choć czasem też  przyjacielem. Granica na styku informacji, dyplomacji                 

i wywiadu ma charakter osmotyczny: przepuszcza w obydwie strony. Im od niej dalej, tym bezpieczniej. Ale gdzie 

bezpiecznie, tam niczego nie można się dowiedzieć. W Panamie rozmowy ze mną mogli wykorzystywać ludzie 

Manuela Noriegi, a także agenci wywiadu sandinistów, wywiadu kubańskiego oraz pracownicy służb Stanów 

Zjednoczonych. W Nikaragui moją przewodniczką była sekretarka pułkownika Lariosa Montiela. Na Cyprze 

pewien szpieg przewoził mnie przez linię demarkacyjną na stronę turecką. W Afganistanie byłem korespondentem 

wojennym. Chodziło za mną GRU. W Indiach znałem się dobrze z byłym szefem wywiadu wojskowego, 

generałem C. W Pakistanie pilnował mnie wywiad wojskowy generała Zii ul Haqa. W Sri Lance i w Tunezji,                  

a także w samym Izraelu, otarłem się o wywiad izraelski. Zresztą w Izraelu wszystko jest wywiadem. Moimi 

spotkaniami z Dalajlamą interesowała się ambasada chińska. A wszystkimi innymi - ambasada polska. Część tych 

doświadczeń to skutki pracy reportera, czyli początek drogi, i o tym można mówić. Lecz co się tyczy dyplomacji, 

czyli końca drogi - ambasador dowiaduje się o rzeczach, o których nie chciał wiedzieć, o których musi zapomnieć, 

i o czymś, o czym może mówić dopiero po dwudziestu pięciu latach.  
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8. Czas w kadrze zatrzymany : Edward Janusz i jego fotografie / [tekst] Elżbieta 

Kaliszewska ; [dobór zdjęć z komentarzem] Krystyna Krzysztofowicz ; [tłumaczenie 

Małgorzata Kaliszewska].- Rzeszów : Fundacja Rzeszowska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janusz, Edward (1850-1914) , Architektura polska , 

Fotografia polska , Fotografowie polscy , Ludność miejska , Portrety , Rzeszów (woj. 

podkarpackie) , Album , Biografia 

Sygnatura:  WG-77  

Nowości:  2019-02 

 

Od Autora [fragment]: Dzisiejszy Rzeszów to nowoczesne, tętniące życiem miasto. Tam, gdzie niegdyś rozciągał 

się bezmiar łąk, dziś wytyczono nowe ulice, powstały nowe budowle, które poważnie przeobraziły wizerunek 

dawnego miasta. Zniknęły malownicze skarpy nad Wisłokiem, wycięto całe szpalery starych drzew, zmieniły się 

panoramy miasta widziane z wieży zamkowej i wzgórza na Pobitnie. Poddając się z biegiem lat naturalnym 

procesom rozbudowy, stał się miejscem współistnienia i przenikania się nowoczesności, z dostojnymi świadkami 

minionych epok. Powstały nowe osiedla, a parterowe domki na przedmieściach ustąpiły miejsca nowoczesnym 

wieżowcom. Coś jednak jako zapis minionych dni, pozostało z tamtego Rzeszowa na starych fotografiach, 

spełniając rolę łącznika wypełniającego lukę między epokami. Zachowany do naszych czasów, kilkudzie-

sięciotysięczny zbiór zdjęć archiwalnych, pochodzących z pracowni c.k. nadwornego fotografa Edwarda Janusza, 

uzupełniony o pracę dwóch pokoleń, przypomina elementy rozrzuconej układanki, która pozwala śledzić i sklejać 

fragmenty dziejów. Obrazy wyłaniające się z przestrzeni minionego czasu i dziś mają swoją wymowę, stanowiąc 

wizję mijającego bezpowrotnie piękna i wartości kulturowych sprzed wieku. Kolejne lata zmieniły ich koloryt, 

przydając im nowych wartości i znaczeń, pokrywając je szlachetną patyną. Takimi niech pozostaną dla nas i tych, 

którzy po nas nadejdą, a ich cząstka ujęta ramami tego albumu połączy pokolenia. Elżbieta Kaliszewska. 

 

 

9. Ćakra czyli Kołowa historia Indii / Krzysztof Mroziewicz.- Warszawa ; Bydgoszcz 

: Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Najdłuższy okres w dziejach Indii - od czasów pradawnych do podboju muzułmańskiego w XIII wieku - 

pozostawił badaczy bez źródeł. Indusi pisali poematy, dramaty, traktaty o polityce, encyklopedie teatralne                      

i mitologie, ale nie pisali historii na bieżąco. Natomiast uczyli jej. Dziwne to. Jeśli się potrafi napisać 

Mahabharatę, to powinno się umieć opisać rok po roku wydarzenia, których jest się świadkiem. Grecy i Rzymianie 

umieli to robić. Nie dosyć, że opisali siebie, to jeszcze zajmowali się innymi, w tym także Indusami. Żeby jednak 

opisywać dzień po dniu, trzeba znać linearną koncepcję czasu. Indusi jej nie znali. Zresztą linearna koncepcja 

czasu wymaga definicji czasu a tej nie znajdziemy nawet w „Historii czasu” Stephena Howkinga. We wszystkich 

filozofiach tradycyjnych i religiach świata czas jest uważany za wroga i oszukańca, więzienie i izbę tortur - pisał 

Aldous Huxley, natomiast Octavio Paz, zresztą były ambasador Meksyku w Indiach (podał się do dymisji ze 

wstydu po masakrze studentów swego własnego uniwersytetu UNAM (Universidad Nacional Autonomo de 

Mexico) uważa, że czas jest znakiem egzystencji i że historia jest wielkim budowniczym ruin.(...) Historii nauczyli 

Indusów cudzoziemcy, którzy ich podbili. Dokładne kroniki znane są dopiero od czasów Tughlaka czyli ojca 

tureckiej dynastii najeźdźców. Czyli od XIV wieku. Wcześniejsze i to o wiele wcześniejsze, bo o półtora tysiąca 

lat, edykty cesarza Aśoki pisane były w kamieniu alfabetem pochodzącym z języka aramejskiego, w którym 

pozostawiono nam Biblię.(...) Znaleziska w Mohenjo-daro i Harappie (3000 lat p.n.e.) czynią z Indii tak stare 

siedlisko cywilizacji jak Kreta, Babilon, Egipt, kraj Sumerów i Asyria. Wejście do miasta od wschodu i zachodu, 
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chodniki i jezdnie, kanały i ścieki uczyniły na Anglikach wrażenie ośrodka, który został zaprojektowany przez 

współcześnie szkolonego urbanistę. Zachwyt odkrywców budzi (cóż nie budzi zachwytu odkrywców?) studnia              

w każdym domu, łazienka w każdym mieszkaniu, zresztą od ulicy (żeby myć się zaraz po wejściu czy odwrotnie - 

przed wyjściem z domu?), osobne pomieszczenia zapewne - w najlepszym przypadku - sypialniane, w najgorszym 

- klozetowe. Cieszą oko niewidywane wcześniej kolumny czterograniaste a całość - z wielopokojowym domem 

(pałacem) VIP włącznie - sprawia wrażenie struktury pomyślanej nie tyle dla luksusu, co dla wygody.  

 

 

10. Dobra relacja : skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny / Małgorzata 

Musiał.- Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 

copyright 2017. 

(Z Bocianem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coaching rodzicielski , Dzieci , Psychologia wychowawcza , 

Rodzeństwo , Rodzicielstwo , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.08.1 

Nowości:  2019-02 

 

Granice ; Emocje ; Współpraca ; Problemy i konflikty ; Konsekwencje ; Jeśli nie kary, to może nagrody? ; 

Rodzeństwo ; Zakończenie - czyli kilka słów o tym, jak przetrwać zwątpienie. „Najważniejsza jest relacja                       

z dzieckiem” - słyszą zewsząd rodzice. Ale jak ją pielęgnować, kiedy rano trzeba szybko wyjść do szkoły albo 

kiedy rodzeństwo zaczyna kłótnie o zabawki? Jak zadbać o potrzeby całej rodziny, jeśli każdy ma inne 

oczekiwania, a doba tylko dwadzieścia cztery godziny? Czerpiąc z doświadczeń zdobytych podczas 

prowadzonych przez siebie warsztatów umiejętności rodzicielskich, i dzieląc się osobistymi doświadczeniami 

macierzyńskimi, Małgorzata Musiał proponuje rozwiązania wychowawczych trudności skrojone na miarę potrzeb 

współczesnej rodziny, pokazując, że: - czasem nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb dziecka, - konsekwencja 

jest przereklamowana, - dobra relacja owocuje na każdym etapie życia rodziny. 

 

 

11. Dokumentacja cen transferowych za rok 2017 / [autorzy: Adam Mariański, 

Krzysztof Wiśniewski, Przemysław Kaczmarek, Agnieszka Kalicińska, Joanna 

Majcherczak, Alicja Michalak ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan 

prawny - sierpień 2018 r.- Warszawa : Gremi Media, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ceny transferowe , Dokumentacja , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2019-02 

 

1. ŹRÓDŁA REGULACYJNE PRZEPISÓW W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH: 1.1. Sprawozdawczość 

finansowa, 1.2. Źródła międzynarodowe - OECD, 1.3. Regulacje krajowe, 1.4. Ogólne zasady prowadzenia 

kontroli w zakresie TP ; 2. PODSTAWOWE POJĘCIA, DEFINICJE I TERMINY: 2.1. Podmiot powiązany - 

rodzaje powiązań, 2.2. Transakcje, 2.3. Metody szacowania cen transferowych, 2.4. Nowe obowiązki 

dokumentacyjne (dokumentacja lokalna, analiza porównawcza, dokumentacja grupowa), 2.5. Aktualizacja 

dokumentacji ; 3. PRZYGOTOWANIA DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI TP: 3.1. Wskazanie transakcji 

podlegających udokumentowaniu, 3.2. Podstawa sporządzenia dokumentacji - źródła danych ; 4. 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TP: 4.1. Opis stron i przedmiotu transakcji, 4.2. Określenie funkcji 

pełnionych przez uczestników transakcji (z uwzględnieniem użytych aktywów i podejmowanego ryzyka), 4.3. 

Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, 4.4 Określenie strategii 

gospodarczej oraz innych działań w jej ramach, 4.5. Wskazanie innych czynników, 4.6. Określenie oczekiwanych 

korzyści w przypadku umów dotyczących świadczeń o charakterze niematerialnym, 4.7. Analiza rozliczeń między 

stronami, 4.8. Analiza otoczenia rynkowego (analiza danych porównawczych), 4.9. Dokumentacja grupowa. 
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12. Fidelada : podróż w czasie politycznym : od fascynacji do irytacji / Krzysztof 

Mroziewicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Castro, Fidel (1926-2016) , Guevara, Ernesto (1928-1967) , 

Kuba , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(7/8) 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

GUANTANAMERA. KORESPONDENCJA Z HAWANY, CZYLI FASCYNACJA: Pałac ; Dzień po zamachu, 

Morderstwo, Guantanamera ; Początek Rewolucji ; Pierwsza podróż Che Guevary ; Druga podróż Che Guevary ; 

Profesora Millsa wołanie na puszczy ; Korespondencja z San Francisco de Paula ; Gryząc trzcinę ; Alberto 

Juantorena ; Carlota w Angoli ; Wywiad ; Hawana. IRYTACJE: Teraz mogę więcej ; Pałac ; Fidel Castro                        

i dziesięciu prezydentów ; Fidel Castro i Sowieci ; Che - ikona kontestatorów ; Pierwsza żona Che ; Zbuntowana 

córka Fidela  ; Macondo w Hawanie ; Muzeum komunizmu ; Guantanamo ; Będziemy mieć igrzyska ; Nepotyzm 

komunistyczny ; Brat rządzi za brata ; Święto Konia ; Jeszcze nie koniec Fidelady ; Trzy pieniądze.  

 

 

13. Hanka Ordonówna : miłość jej wszystko wybaczy / Anna Mieszkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ordonówna, Hanka (1902-1950) , Tyszkiewicz, Michał (1903-

1974) , Artyści kabaretowi polscy , Aktorzy polscy , Piosenkarze polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Ordonówna H. 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Intymna biografia Hanki Ordonówny na podstawie jej prywatnych zapisków i listów. O romansie dziewczyny                 

z proletariackiego domu i arystokraty ze wspaniałego rodu Tyszkiewiczów plotkował cały artystyczny świat. Za 

jej uwolnieniem z Pawiaka wstawił się osobiście u Hitlera sam włoski król Wiktor Emanuel. A jej wrażliwość na 

los dzieci kazała jej zorganizować akcję poszukiwania i ewakuowania z głębi Rosji polskich sierot wojennych. 

Piosenkarka, tancerka, aktorka okresu międzywojennego. Nazywana "czarodziejką sceny". Nieprzemijającą sławę 

przyniosło jej wykonanie piosenki "Miłość ci wszystko wybaczy" z filmu "Szpieg w masce". Ordonka została 

legendą, którą sama wykreowała. W relacjach najbliższych pozostała zwyczajna i tajemnicza jednocześnie. Ale 

jaka była naprawdę ikona przedwojennej piosenki? Anna Mieszkowska w 1995 roku przywiozła do Polski 

archiwum listów, notesów i zapisków Hanki Ordonówny. Potrzebowała jeszcze lat, aby dotrzeć do wielu 

dokumentów i ludzi. Na podstawie zebranego materiału powstała opowieść o kobiecie, która zawodowo miała 

nieomal wszystko, ale pragnęła tylko jednego - miłości, która wybaczy "kłamstwo i zdradę, i grzech".  

 

 

14. Korespondent czyli Jak opisać pełzający koniec świata / Krzysztof Mroziewicz ; z 

przedmową Stefana Bratkowskiego.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo , Korespondenci wojenni , Korespondenci 

zagraniczni , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-050+070 

Nowości:  2019-02 
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Dla tych, którzy ciekawi są tajników zawodu korespondenta wojennego, książka znanego dziennikarza i skądinąd 

dawnego korespondenta, Krzysztofa Mroziewicza, będzie nie lada odkryciem. I podsumowaniem tej trudnej pracy, 

którą wykonywali i wykonują po dziś dzień reporterzy wojenni ryzykujący życie dla zrelacjonowania konfliktów             

i wojen aby - mówiąc nieco górnolotnie - dać świadectwo światu. [...]. Mroziewicz opisuje trudny i złożony zawód 

korespondenta głównie poprzez opowieści i anegdoty o największych polskich i zagranicznych klasykach-

reporterach, nie raz ich zresztą cytując. Skupia się także na opisie najważniejszych aspektów pracy korespondenta: 

tych „prozaicznych”, jak strach, czy najbliższa korespondentowi wojennemu wizja śmierci, a także na kwestiach 

warsztatowych, takich jak np. reporterska rzetelność [...]. Autor "Korespondenta" bierze wreszcie pod lupę 

zarówno wielkie konflikty międzynarodowe, jak i wojny domowe, przeplatając historię ze współczesnością pisze  

o sprawach na froncie najtrudniejszych: głodzie, gwałtach, czy dzieciach wojny. I zastanawia się nad przyszłością 

tego zawodu w obliczu zmieniających się czasów i nowych mediów. Ewa Sokołowska  

 

 

15. Kroniki zakopiańskie / Maciej Krupa.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne ; 

Zakopane : Muzeum Tatrzańskie, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zakopane (woj. małopolskie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Zakopane 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Kroniki zakopiańskie to zbiór opowieści o ludziach i zdarzeniach z historii Zakopanego, Tatr i Podtatrza, 

„reportaże z przeszłości” wioski, a potem miasteczka, które powstało u stóp Tatr. Prywatna historia Zakopanego - 

subiektywna i emocjonalna, odległa od akademickiej dyscypliny, ale prawdziwa. Autor chętniej wybiera 

włóczęgów niż sportowców, chętniej pisze o wizjonerach niż o statecznych obywatelach, o górskich wycieczkach 

niż o akademiach ku czci. Idzie tropem myśli Rafała Malczewskiego, który w 1935 roku notował: „Wraz z torem 

kolejowym kończy się i Polska, i Europa, i cały wielki świat - ot zaczyna się Zakopane, miejscowość przedziwna   

i urocza, jedyna na podhalańskiej ziemi, a może i na całym globie. Jakaż bowiem wioska podgórska potrafiła 

przez szereg lat skupiać wszystko to, co miał naród najlepszego? Były okresy, gdy promieniowała na całą Polskę 

natężonym życiem kulturalnym przybyszów - najświetniejszych umysłów i najbardziej gorejących serc”. Pisze 

historię miejsca symbolu, fenomenu z pogranicza jawy i mitu.  

 

 

16. Kunszt rzeszowskiej fotografii / [redakcja Rafał E. Kocoł ; autorzy artykułów: 

Ilona Dusza-Kowalska, Wiesław Haber, Elżbieta Kaliszewska, Rafał E. Kocoł, 

Jakub Jan Kaska (Jakub Kozioł), Monika Rejewska-Mądrzyk.- Rzeszów : 

Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury "Aparat Caffe", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janusz, Edward (1850-1914) , Fotografie , Fotografowie 

polscy , Techniki fotograficzne , Rzeszów (woj. podkarpackie) , Praca zbiorowa , 

Scenariusz zajęć 

Sygnatura:  WG-77  

Nowości:  2019-02 

 

O projekcie / Monika Rejewska-Mądrzyk ; Kolekcja Edwarda Janusza okiem historyka... / Rafał E. Kocoł ; 

Historia zakładu E. Janusza / Elżbieta Kaliszewska ; Fotografia w Rzeszowie (1851-1914) / Wiesław Haber ; 

Techniki fotograficzne przełomu XIX i XX wieku / Jan Jakub Kaska (Jakub Kozioł) ; Rzeszowskie rzemiosło 

fotograficzne po 1951 r. / Ilona Dusza-Kowalska ; Konspekt zajęć edukacji regionalnej  "Rzeszowskie janusze - 

pamięć przeszłości" / Ilona Dusza-Kowalska. 
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17. Kurs szybkiego czytania : poradnik z zestawem ćwiczeń / Jolanta 

Jamruszkiewicz.- Katowice : Videograf II, 2002. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czytanie szybkie , Poradnik , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Terminologia, Przykazania dobrego czytelnika ; I. Badanie szybkości czytania i stopnia zrozumienia: 1. 

Mnemotechnika - mapa myśli - pamięć - inteligencja, 2. Test wstępny, 3. Czytanie szybkie - nowe spojrzenie, 4. 

Błędy i trudności w czytaniu ; II. Kontrola pracy oczu: 1. Warunki wpływające na proces i szybkość czytania, 2. 

Poszerzanie możliwości wzrokowych, 3. Posługiwanie się wskaźnikiem, 4. Czytanie z metronomem, 6. Czytanie  

z mózgiem ; III. Gimnastyka oczu ; IV. Techniki czytania: 1. Czytanie selektywne, 2. Czytanie uważne ; V. 

Rozwijanie słownictwa ; VI. Koncentracja uwagi ; VII. Zestaw tekstów. 

 

 

18. Leasing 2018 / [autorzy: Edyta Kalińska, Anna Pacanowska-Stasiak, Tomasz 

Diering, Krzysztof Filipowski, Jan Barański, Marek Sporny, Emilia Wolnowska ; 

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

(Poradnik Prenumeratora ; nr 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leasing , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2019-02 

 

 

1. EWIDENCJA LEASINGU WEDŁUG PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ 

KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI NR 5 "LEASING, NAJEM, DZIERŻAWA"; 2. LEASING 

WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ; 3. 

PORÓWNANIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI ORAZ ANALIZA UJĘCIA 

RACHUNKOWEGO LEASINGÓW W INNYCH SYSTEMACH PRAWNYCH; 4. LEASING W ŚWIETLE 

USTAW O CIT I PIT; 5. PODATEK U ŹRÓDŁA PRZY UMOWIE LEASINGU; 6. LEASING NA GRUNCIE 

USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. 

 

 

19. Miejsca, ludzie, opowieści : o twórczości Andrzeja Stasiuka : studia i szkice /  pod 

redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody.- Rzeszów 

: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. 

(Biblioteka "Frazy") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stasiuk, Andrzej (1960- ) , Literatura polska , Pisarze polscy , 

Monografia 

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

Nowości:  2019-02 

 

...Pierwsze monograficzne opracowanie dorobku autora "Murów Hebronu" - opracowanie ważne i potrzebne. 

Wszak dotyczy ono jednego z największych współczesnych prozaików. Stasiuk, cokolwiek by o tym myślał                 

i mówił sam zainteresowany, jest już pisarzem klasykiem. Jego dzieła należą do najchętniej czytanych i równie 

chętnie komentowanych. Może więc dziwić, że do tej pory nie pojawiło się podobne opracowanie. Monografia 
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ugruntowuje pozycję pisarza, który nigdy nie utracił magicznej umiejętności opowiadania. Stasiuk od lat bowiem 

jest niepodzielnym panem wyobraźni polskich (i nie tylko polskich) czytelników. Pod tym względem niewielu 

może się z nim równać. [Prof. dr. hab. Sławomir Buryła].  

 

 

20. Między praktyką a teorią wychowania / Teresa Elżbieta Dąbrowska, Barbara 

Wojciechowska-Charlak.- Wydanie 2.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, 2005. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Rodzina , Szkolnictwo , Teoria wychowania , 

Trudności wychowawcze , Uczniowie , Wychowanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2019-02 

 

 

I. TEORIA WYCHOWANIA JAKO DYSCYPLINA PEDAGOGICZNA; II. CELE WYCHOWANIA; III. 

METODY WYCHOWANIA; IV. FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ; V. PODMIOTOWOŚĆ W WYCHO-

WANIU; VI. WYCHOWANIE W PROCESIE UCZENIA; VII. NAUCZYCIEL; VIII. SZKOŁA JAKO 

ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE; IX. UDZIAŁ UCZNIÓW W ŻYCIU KLASY I SZKOŁY; X. RODZINA 

JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE; XI. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE; XII. SPOSOBY 

ROZPOZNAWANIA SYTUACJI SZKOLNEJ UCZNIA. 

 

 

21. Mity indyjskie / Krzysztof Mroziewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitologia indyjska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-23 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Bóg ma duszę! ; A więc śpiewajcie, Gandharwy ; Jahwe ; Indra ; Początek czasu ; Przednaukowa nauka ; 

Seksuologia antyczna ; Pracud uniwersalny ; Dewi ; Rati ; Ganeśa ; Brahma ; Czas to lęk przed śmiercią ; Czas 

słownikowy sanskrycki ; Czasu ciąg dalszy ; Kama (Manmatha) ; Puszti Marga - Droga Rozkoszy ; Joni ; 

Moralność bogów ; Połowa fizyczna ; Miłość jest cierpieniem ; Rati ; Raj i piekło ; Czas II ; Czas ziemski ; Agni ; 

Surja ; Czas celtycki i ery azteckie ; Kolekcja pozostałych słońc ; Śiwa ; Wisznu ; Rama ; OM ; Waruna ; Kryszna 

; Radha ; Saraswati ; Kali ; Parwati ; Maja II ; Rudra ; Trójca Indra-Agni-Surja ; Indra ; Soma ; Wać ; Djaus ; 

Wiśwakarman ; Sryszti ; Manu ; Uszas ; Nandin ; Jadźńa ; Rući ; Kasty ; Mantra ; Koło ; Wjasa ; Czas III ; Manu ; 

Ocean ; Himalaje ; Mena ; Menaka ; Ganga ; Uma ; Historia ; Mahabharata ; Filozofia Mahabharaty ; Czas na 

koniec. 

 

22. Nastolatki : kiedy kończy się wychowanie? / Jesper Juul ; [przekład Dariusz Syska].- 

Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Psychologia , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-02 
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Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak 

reagować na łamanie ustalonych reguł? Co robić, kiedy dom zamienia się w hotel? Jak odbudować nadszarpnięte 

zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę? Kiedy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą                   

w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie - twierdzi Jesper Juul. Jednak właśnie 

wtedy wielu rodziców próbuje w pośpiechu nadrabiać zaległości i naprawiać błędy. Niestety, takie turbo-

wychowanie nie przynosi spodziewanych rezultatów. Rodzice wciąż mają duży wpływ na nastolatka, ale jako 

partnerzy, którzy poprzez swoje wartości i doświadczenie motywują go do odpowiedzialnego wejścia w dorosłość.  

 

 

23. O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867-1918 : rzecz o codziennym życiu 

mieszkańców / Jan Kuca.- Mołodycz : Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody 

Mołodycz", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Ludność , Życie codzienne , 

Jarosław (woj. podkarpackie) , Powiat jarosławski (woj. podkarpackie) , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

Nowości:  2018-02 

 

 

CHARAKTERYSTYKA POWIATU: Granice administracyjne, miasta i wsie, Wielka Wojna w Jarosławskiem ; 

ŻYCIE CODZIENNE LUDNOŚCI CYWILNEJ W CZASIE POKOJU: Otoczenie, dom, mieszkanie, ubiór, 

Warunki sanitarne i stan zdrowotny ludności, Przy chłopskim i mieszczańskim stole ; ŻYCIE CODZIENNE 

LUDNOŚCI CYWILNEJ W CZASIE WOJNY: Wojenne mieszkania i ubiory, Pod znakiem chorób i strat 

ludnościowych, Problemy aprowizacyjne, Stosunek władz austriackich do ludności cywilnej ; PRACA: 

Przemysłowcy, rzemieślnicy, kupcy, Inteligencja, Ziemia - źródło utrzymania i dochodu, Praca pod znakiem 

wojny, Wojenne zmiany w życiu społeczności wiejskich, Praca pod kontrolą państwa ; W SZKOLNEJ ŁAWIE: 

Szkolnictwo ludowe, Warunki nauki i pracy w szkołach na przełomie XIX i XX wieku, Wojenne losy szkół, 

Organizacje wspierające działalność szkół ; W KOŚCIELE, CERKWI I SYNAGODZE: Rzymscy katolicy, 

Grekokatolicy eparchii przemyskiej w powiecie jarosławskim, Izraelici, Pożoga wojenna i odbudowa zniszczeń ; 

ŻOŁNIERSKA CODZIENNOŚĆ: W kierunku linii frontu, W okopach i na placu boju, Po bitwie, Znowu w domu. 

 

 

24. Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej - Narodowego 

Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947 / Mirosław Surdej.- Rzeszów ; 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narodowa Organizacja Wojskowa (1939-1943) , Narodowe 

Zjednoczenie Wojskowe , Okręg Rzeszów (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

   Nowości:  2019-02 

 

R. I. ZBROJNA KONSPIRACJA NARODOWA NA RZESZOWSZCZYŹNIE W SCHYŁKOWYM OKRESIE 

OKUPACJI (PIERWSZA POŁOWA 1944 R.) - WYBRANE ZAGADNIENIA; R. II. STRUKTURA OKRĘGU 

RZESZÓW NOW/NZW (LATA 1944-1974); R. III. ORGANIZACJA WYBRANYCH PIONÓW PODZIEMIA 

NARODOWEGO NA RESZOWSZCZYŹNIE; R. IV. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA OKRĘG NZW RZESZÓW; 

R. V. WOKÓŁ OKRĘGU NZW RZESZÓW PO 1947 R. 
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25. Podatki 2019 - najnowsze zmiany / [autorzy poradnika: Renata Kabas-

Komorniczak, Michał Gosek, Dominika Tyczka, Adrian Maczura, Aleksandra 

Galczak, Agnieszka Gliwińska, Anna Piskor, Izabela Karolak, Aleksandra Łączna, 

Rafał Mierkiewicz, Katarzyna Orczyk, Monika Pastuszak, Daria Staniszewska-Kloc, 

Agnieszka Szczotkowska, Daria Walkowiak, Jacek Puszczewicz, Ewelina 

Kołodziejska-Tryka, Sylwia Orłowska-Froelich ; redaktor prowadząca Julita Karaś-

Gasparska].- Stan prawny na styczeń 2019 roku.- Warszawa : Gremi, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Prawo podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2019-02 

 

I. WYBRANE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ; II. WYBRANE ZMIANY W PODATKACH 

DOCHODOWYCH I PODATKACH ZRYCZAŁTOWANYCH; III. WYBRANE ZMIANY W USTAWIE                  

O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG; IV. ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM; V. PRACOWNICZE 

PLANY KAPITAŁOWE PPK. 

 

 

26. Podkarpacka Historia. Nr 1-2 (49-50) styczeń - luty 2019 r. / [redaktor naczelny 

Szymon Jakubowski].- Rzeszów : Tradycja, 2019. 

 

 

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

okolice) , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo 

popularnonaukowe 

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

Nowości:  2019-02 

 

 

TEMAT NUMERU; WYDARZYŁO SIĘ; OKRUCHY HISTORII; HISTORIE ZAPOMNIANE; SYLWETKI; 

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ; SMAKI GALICJI; HISTORYCZNY PRZEGLĄD PRASY, NOWOŚCI 

WYDAWNICZE, KRONIKA PODKARPACKIEJ HISTORII; KALENDARIUM PODKARPACKIE. 

 

 

27. Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości / European Union Agency for Fundamental Rights, European Court 

of Human Rights, Council of Europe.- Luksemburg : Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej ; [Strasburg : Rada Europy ; Wiedeń : Agencja Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej], 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dostęp do wymiaru sprawiedliwości , Prawo do sądu , Prawo 

wspólnotowe europejskie , Sądownictwo , Europa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2019-02 

 

1. CZYM JEST DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI? ; 2. SPRAWIEDLIWE I JAWNE 

ROZPATRZENIE SPRAWY PRZEZ NIEZAWISŁY I BEZSTRONNY SĄD ORAZ INNE ORGANY; 3. 

POMOC PRAWNA; 4. PRAWO DO UZYSKANIA PORADY PRAWNEJ, SKORZYSTANIA Z POMOCY 

OBROŃCY I PEŁNOMOCNIKA; 5. PRAWO DO SKUTECZNEGO ŚRODKA PRAWNEGO [ODWOŁA-

WCZEGO; 6. OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W UJĘCIU 

OGÓLNYM; 7. OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI: CZAS TRWANIA 



40 
 

POSTĘPOWANIA; 8. DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W WYBRANYCH OBSZARACH 

ZAINTERESOWANIA. 

 

 

28. Polacy i Niemcy : tysiąc lat sąsiedztwa : prawdy i mity, wojny i pokoje / [autorzy 

Włodzimierz Borodziej, Hans-Jürgen Bömelburg, Piotr Buras, Hans Henning Hahn, 

Gunter Hofmann, Jerzy Kochanowski, Andrzej Krajewski, Adam Krzemiński, 

Agnieszka Krzemińska, Hubert Orłowski, Krzysztof Ruchniewicz, Tomasz 

Targański, Robert Traba, Anna Wolff-Powęska, Marek Zybura, Leszek Żyliński ; 

redaktor wydania Leszek Będkowski].- Warszawa : Polityka, 2018. 

(Pomocnik Historyczny ; 2018 nr 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcy , Polska , Czasopismo historyczne , Czasopismo 

polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2019-02 

 

[Z przedmowy]: Niemcy byli, są i będą najważniejszymi sąsiadami Polski na Zachodzie. Panuje jednak 

przekonanie o tysiącletniej wrogości w relacjach polsko-niemieckich. W Polsce opowiadano je jako jedno pasmo 

wojen ("od Cedyni do Berlina") i zmagań z brandenburskim, krzyżackim, pruskim, niemieckim Drang nach Osten 

(parciem na Wschód), którego zwieńczeniem w XX w. była ludobójcza okupacja Polski (i wschodniej Europy) 

podczas II wojny światowej. Co tu jest jednak historyczną prawdą, a co mitem (pamięcią z jakichś powodów 

zmitologizowaną), stereotypem, epitetem? Czy już samo przekonanie o tysiącletniej wrogości nie jest mitem,                   

z którym warto się rozprawić?  

 

 

29. Połączenie odebrane / Adam Boniecki.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicyzm , Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , 

Katolicka nauka społeczna , Papieże , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Ksiądz Boniecki ma głos w moim domu - to hasło na powrót stało się potrzebne. Co zrobić z wykluczeniem? 

Czym jest kościelny feminizm? Jak pogodzić się ze starością? Czy spowiedź może być terapią? Jak stawiać opór 

terroryzmowi? Dlaczego tak wielu katolików ma kłopot z papieżem Franciszkiem? Czy jeść mięso? To tylko 

niektóre tematy poruszane w tej książce przez ks. Adama Bonieckiego. "Połączenie odebrane" jest wyborem 

najistotniejszych, ponadczasowych tekstów ks. Bonieckiego z ostatnich lat, publikowanych na łamach "Tygodnika 

Powszechnego". Jego głos - pełen akceptacji, mądrości i zrozumienia - jest właśnie tym, czego teraz potrzeba 

polskiej debacie.  
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30. Powstań i zabij pierwszy : tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich służb 

specjalnych / Ronen Bergman ; z języka angielskiego przełożyli Piotr Grzegorzewski i 

Jerzy Wołk-Łaniewski.- Katowice : Post Factum - Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mossad , Wywiad izraelski , Służby specjalne , Konflikt 

palestyńsko-izraelski , Izrael , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323.27/.28  

Nowości:  2019-02 

 

 

„Jeśli ktoś przychodzi, żeby cię zabić, powstań i zabij go pierwszy” – do cytatu z Talmudu nawiązuje tytuł tej 

wstrząsającej opowieści o jądrze ciemności izraelskich tajnych służb, czyli realizowanym przez nie programie 

skrytobójczych akcji prowadzonych za przyzwoleniem czy wręcz na żądanie polityków. Akcji wymierzonych we 

wrogów Izraela. Autor wykonał tytaniczną pracę reporterską, dotarł m.in. do objętych klauzulą poufności 

dokumentów (wiele z nich ujrzało  światło dzienne  dopiero w momencie publikacji książki), przeprowadził około 

tysiąca rozmów, m.in. z agentami służb oraz prominentnymi politykami, w tym z nieżyjącym już Szimonem 

Peresem i Arielem Szaronem. Mossad chciał uniemożliwić powstanie tej książki, na szczęście bezskutecznie. 

Otrzymaliśmy bowiem znakomicie napisany, panoramiczny reportaż, który pozwala lepiej zrozumieć historię                  

i złożoność izraelsko-arabskiego konfliktu.  

 

 

31. Prawo dla kierowców / [autorzy: Agata Łukaszewicz ; redaktor prowadzący: 

Marek Kobylański].- Stan prawny 1 grudzień 2018 roku.- Warszawa : Gremi Media, 

[2018]. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej" ; nr 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo o ruchu drogowym , Polska , Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2019-02 

 

 

1. WAŻNE PRZEPISY DLA KIEROWCÓW: 1.1. Kiedy kierowcy grozi więzienie, 1.2. Legalny kacyk, 1.3. 

Punkty karne można sprawdzić przez internet, 1.4. Starosta skieruje na kurs reedukacyjny, 1.5. Przegląd płatny                

z góry, 1.6. Więcej danych w rejestrze, 1.7. Łatwiejsza rejestracja samochodu ; 2. NIE STRACISZ PRAWA 

JAZDY ; 3. CO MOŻE SIĘ JESZCZE ZMIENIĆ: 3.1. Małe tablice rejestracyjne, 3.2. Fotoradar nie do 

podważenia, 3.3. Surowiej za oszustwo przy tankowaniu i kręcenie liczników ; 4. CO KAŻDY KIEROWCA 

POWINIEN WIEDZIEĆ: 4.1. Rodzaje mandatów, 4.2. Dopuszczalne prędkości maksymalne, 4.3. Pomiar 

prędkości na odcinku i przejazd na czerwonym świetle, 4.4. Fotoradar: co robić, gdy dostaniemy zdjęcie, 4.5. 

Kamerki w autach i problemy z tym związane, 4.6. Drony do namierzania kierowców, 4.7. Na autostradach nie 

wszystko wolno, 4.8. Przewożenie w aucie dzieci, 4.9. Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 4.10. 

Wyposażenie auta ; 5. NA WAKACYJNY URLOP SAMOCHODEM ; 6. PUNKTY KARNE I TARYFIKATOR ; 

USTAWA Z 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM (wyciąg z przepisów). 

 

32. Przestrzeń dla rodziny / Jesper Juul [oraz] Monica Øien ; przełożyła z języka 

norweskiego Anna Marciniakówna.- Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 

2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Psychologia dziecka , Rodzicielstwo , Wychowanie do 

wartości , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-02 
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Oto kolejna znakomita książka Jespera Juula. Ten autor nikogo nie poucza, po prostu dzieli się z nami swoim 

bogatym doświadczeniem. Najbardziej lubię fragment, w którym mówi o sztuce rozmowy. W kilku zdaniach 

zawiera się opis tego, co w naszych relacjach z dziećmi najważniejsze: wspólny czas, zaangażowanie, otwartość, 

odwaga, ciekawość, umiejętność słuchania, szacunek. [Justyna Dąbrowska, psycholog] Dom pełen uczuć ; 

Sypialnia ; Pokój niemowlęcia ; Pokój dziecka ; Pokój nastolatka ; Łazienka ; Kuchnia ; Pokój dzienny. 

 

 

33. Psychotronika : współczesna nauka o świadomości : telepatia, teleportacja, 

prekognicja, cudowne uzdrowienia / Danuta Adamska-Rutkowska.- Białystok : 

Studio Astropsychologii, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioenergoterapia , Czakry , OBE , Parapsychologia , 

Radiestezja , Spostrzeganie pozazmysłowe , Uzdrowienia cudowne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2019-02 

 

 

AKTYWNOŚĆ ŚWIADOMOŚCI W ŚRODOWISKU MATERIALNYM: Postrzeganie pozazmysłowe ; Zdalne 

postrzeganie w stanie eksterioryzacji ; Psychokineza ; Oddziaływania na układy żywe ; Technika w służbie 

kontroli umysłów ; PSYCHOTRONIKA - NAUKA O ŚWIADOMOŚCI: Narzędzia weryfikacyjne ; Efekt 

eksperymentatora ; Czynniki wspomagające oddziaływania psychofizyczne ; Czy można nauczyć się korzystania     

z psychofizyki? ; Poszukiwania mechanizmów psychofizycznych ; Rola nieświadomości w działaniu umysłu ; 

Próby modelowania oddziaływań świadomości ; Intencja drogą do przeskoku kwantowego ; Badania efektów 

oddziaływania świadomości grupowej. Dzięki tej książce poznasz wyniki badań naukowców z całego świata 

dotyczące zjawisk paranormalnych takich jak telepatia, teleportacja, lewitacja i wiele innych. Ich rezultaty                     

z pewnością Cię zaskoczą. Ogromna ilość przeprowadzonych badań potwierdza, że takie zjawiska są nie tylko 

powszechne, ale i całkowicie normalne Z pewnością są miejsca, w których czujesz się dobrze, a w innych tracisz 

nastrój i siły. To oznacza, że jesteś dobrym radiestetą, a Twoje reakcje są uzasadnione i prawdziwe. Możesz też 

mieć prorocze sny i nie lekceważyć otrzymanych w nich informacji. Czas, byś poznał i inne ciekawe fenomeny             

i zrozumiał ich działanie.  Niezwykłe zjawiska - praktyczne korzyści!  

 

 

34. Rodzic jako przywódca stada : pełne miłości przywództwo w rodzinie / Jesper Juul ; 

[tłumaczenie Dariusz Syska].- Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Psychologia dziecka , Psychologia wychowawcza , 

Rodzice , Rodzicielstwo , Rodzina , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Cała władza w rodzinie należy do rodziców. Dzieci potrzebują przywództwa, ponieważ brakuje im jeszcze 

doświadczenia i siły wewnętrznej, żeby samemu decydować o sobie. Jak jednak korzystać z władzy rodzicielskiej, 

żeby nie ranić dziecięcych uczuć? Jesper Juul pokazuje, że można przewodzić dzieciom, szanując ich godność, 

integralność i granice. Kluczowe są wartości, jakimi kierujemy się w swoim rodzicielstwie. To one tworzą jakość 

wzajemnych relacji i dają dzieciom siłę na resztę życia. Jak matka i ojciec mogą być wspólnie przywódcami 

swojego stada? Jakie wartości pomagają w byciu dobrym przywódcą? Dlaczego ważna jest godność każdego 

członka rodziny? Czego możemy nauczyć się od dzieci? Co to znaczy: zdrowe i silne dziecko?  
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35. Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski.- Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 

2018. 

(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu ; t. 133) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gierek, Edward (1913-2001) , Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 

, PZPR , Elita władzy , Korupcja , PRL , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2019-02 

 

1. WŁAŚCICIELE POLSKI LUDOWEJ: Więcej niż przywileje ; Dom i samochód ; Kampania antykorupcyjna? ; 

2. W TRAKCIE REWOLUCJI „SOLIDARNOŚCI” ; „Partia z pewnymi tradycjami” ; Co zrobić z towarzyszem 

Gierkiem? ; Druga fala ; Trybunał PZPR ; Nadzwyczajny zjazd ; Stan rozliczeń ; 3. ROZLICZENIA W STANIE 

WOJENNYM: Internowanie prominentów ; W Głębokiem i Promniku ; Negocjacje polityczne ; Głosy oficjalne ; 

Dyskusje w partii ; „Róbmy drugą rewolucję” ; Procesy karne członków ekipy Gierka ; Oskarżeni: Edward Gierek, 

Jan Szydlak, Tadeusz Wrzaszczyk ; Sprawa Macieja Szczepańskiego ; 4. TRYBUNAŁ STANU: „Normalna 

instytucja w normalnych czasach” ; Gierek przed Trybunałem? ; Proces ; Amnestia i finał rozliczeń ; 5. „KOMU 

NA TYM ZALEŻY?”, CZYLI WALKA W PZPR: Poznań. „Partia daje wzorzec moralnego odrodzenia” ; Kto 

kogo? ; Sumienie partii czy jej ślepe narzędzie ; 6. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI. OD ZAUFANIA DO 

KRYTYKI” Akcja „Domek” NIK na IX Zjeździe PZPR ; Tajne protokoły ; 7. POLSKA OCZAMI INSPEKTORA 

NIK: W poszukiwaniu Patyka ; Ministrowie budownictwa Glazur i Barszcz ; Stolbud w Zielonce ; 8. 

RESORTOWY WĄTEK ROZLICZEŃ: Szczecin ; Katowice ; Gliwice i Wodzisław Śląski ; Gdańsk ; Łódź ; Nurt 

rozliczeniowy w wojsku ; 9. WALKA NA DWA FRONTY: Sprawa Wojnowskiego ; Garnitur sekretarza Cioska ; 

Bielsko-Biała. 

 

 

36. Samochód w firmie / [autor poradnika Marcin Szymankiewicz ; redaktor 

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

Warszawa : Gremi Media, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek dochodowy , Podatek od towarów i usług , Podatki 

majątkowe , Samochody służbowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2019-02 

 

1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG; 2. PODATKI DOCHODOWE (PIT i CIT); 3. PODATEK OD 

CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ; 4. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ; 5. PODATEK OD 

ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 

 

 

37. Santiago de Compostela : dziękczynne pielgrzymowanie / Emil Wąsacz- Kraków : 

Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wąsacz, Emil (1945- ) , Pielgrzymi , Pielgrzymki , Santiago de 

Compostela (Hiszpania) , Relacje z podróży 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2019-02 
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Pielgrzymkę do Santiago chcę potraktować jako podziękowanie Bogu i ludziom za moje życie, które uważam za 

bardzo udane. [Autor] Emil Wąsacz od kilku lat czuł, że "jest" na Camino. Myśl o pielgrzymce do Santiage de 

Compostela towarzyszyła mu przez wiele miesięcy. Wreszcie w maju 2013 r. wyruszył na, jak to sam nazwał, 

dziękczynne pielgrzymowanie. Książka w pierwszej części opowiada o duchowym dojrzewaniu i praktycznych 

przygotowaniach do pielgrzymki. Druga część jest zapisem wędrówki.  

 

 

38. Spadki i testamenty / [autorzy Łukasz Sitek, Marek Domagalski, Monika 

Pogroszewska ; redaktor prowadząca Anna Wojda].- Warszawa : Gremi Media, 

[2018]. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej" ; nr 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek od spadków i darowizn , Spadek , Testament , Polska 

, Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2019-02 

 

I. KTO I PO KIM DZIEDZICZY: 1. Ustawa albo wola spadkodawcy, 2. Reguły kodeksowe, 3. Gdy zmarły 

pozostawił testament, 4. Trzeba mieć dobrego świadka, 5. Jak odwołać albo zmienić ostatnią wolę, 6. Jak 

podważyć testament, 7. Nie warto ukrywać, niszczyć czy podrabiać, 8. Zapis i polecenie ; II. UPRAWNIENI DO 

ZACHOWKU ; III. BEZ PRAWA DO SPADKU: 1. Wydziedziczenie, 2. Niegodni spadkobiercy ; IV. JAK 

ODRZUCIĆ SPADEK ; V. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O SPADKU ; VI. ZAŁATWIAMY 

FORMALNOŚCI SPADKOWE: 1. Do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, 2. W czym pomoże 

notariusz ; VII. PODZIAŁ SPADKU ; VIII. SPADEK Z DŁUGAMI ; IX. KTO I KIEDY PŁACI PODATEK OD 

SPADKÓW: 1. Ulga mieszkaniowa, 2. Lokal po dalszej rodzinie ; X. Z ORZECZNICTWA: 1. Krewni mogą 

słuchać ostatniej woli, 2. Ustny testament musi wybrzmieć, 3. Z przejedzonego spadku trzeba się rozliczyć, 4. Jak 

odrzucić spadek, 5. Złe stosunki rodzinne nie zawsze mogą być podstawą wydziedziczenia, 6. Równy podział nie 

wyklucza sporu o zachowek, 7. Skutki zerwania kontaktów z krewnym ; XI. OKIEM FISKUSA: 1. Gdy nie zna 

się wartości spadku, 2. Dalsza rodzina jest jak obcy, 3. Rodzina ze spadkiem może stracić ulgę mieszkaniową, 4. 

Spadkobierca nie zapłaci podatku od zadłużonego mieszkania, 5. Wdowa dziedziczy podatek, ale nie ulgę 

mieszkaniową ; XII. PYTANIA I ODPOWIEDZI ; TEKSTY AKTÓW PRAWNYCH: Kodeks cywilny (wyciąg), 

Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg), Ustawa o podatku od spadków i darowizn. 

 

 

39. Śladami Zamieszańców / Michał Organ.- Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziedzictwo kulturowe , Rusini , Szlaki turystyczne , 

Zamieszańcy , Karpaty Zachodnie (góry) , Pogórze Dynowskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

I. POGÓRZE DYNOWSKIE: 1. Położenie i geomorfologia, 2. Budowa geologiczna, 3. Sieć wodna, 4. Klimat, 5. 

Flora i fauna ; II. ZAMIESZAŃCY: 1. Rys historyczny ; III. "TAM, GDZIE ŻYLI ZAMIESZAŃCY". 

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI: 1. Blizianka, 2. Bonarówka, 3. Bratkówka, 4. Czarnorzeki, 5. 

Gwoździanka, 6. Krasna, 7. Oparówka, 8. Pietrusza Wola, 9. Rzepnik, 10. Węglówka ; IV. PASMA I WZNIE-

SIENIA POGÓRZA DYNOWSKIEGO. SZLAKI TURYSTYCZNE: 1. Pasmo Brzeżanki, 2. Pasmo Czarnego 

Działu, 3. Pasmo Działów, 4. Grabniak, 5. Pasmo Jazowej, 6. Pasmo Kopaliny, 7. Pasmo Królewskiej Góry, 8. 

Pasmo Suchej Góry, 9. Pasmo Wilczego. 
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40. Świadomość wielowymiarowa w świetle badań naukowych / Danuta Adamska-

Rutkowska.- Wydanie 2. zmienione.- Białystok : Studio Astropsychologii, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , OBE , Reinkarnacja , Rzeczywistość 

alternatywna , Spostrzeganie pozazmysłowe , Zjawiska paranormalne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

DOZNANIA POZACIELESNE; BADANIA ZASOBÓW LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI; PODSUMOWANIE 

NIEKONWENCJONALNYCH BADAŃ ŚWIADOMOŚCI. 

 

 

41. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki.- Wydanie 7.- Kraków : 

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Teoria wychowania , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

I. TEORIA WYCHOWANIA JAKO DYSCYPLINA PEDAGOGICZNA; II. POJĘCIE WYCHOWANIA I JEGO 

CECHY; III. WYCHOWANIE W ŚWIETLE KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH; 

IV. WARTOŚCI ŹRÓDŁEM WYCHOWANIA; V. CELE WYCHOWANIA; VI. PSYCHOSPOŁECZNE 

WARUNKI SKUTECZNEGO WYCHOWANIA; VII. METODY WYCHOWANIA; VIII. TECHNIKI ODDZIA-

ŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH; IX. DZIEDZINY WYCHOWANIA; X. PODSTAWOWE ŚRODOWISKA 

WYCHOWAWCZE. 

 

 

42. Twoje kompetentne dziecko : dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? / 

Jesper Juul ; przeł. Beata Hellmann i Barbara Baczyńska.- Pruszków : MiND Dariusz 

Syska, cop. 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia dziecka , Wychowanie w rodzinie , Poradniki dla 

rodziców 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2019-02 

 

 

Czy właściwie rozumiemy zachowanie naszych dzieci? Czy umiemy zauważyć ich problemy? Jak możemy 

rozwinąć ich poczucie własnej wartości i wiarę w siebie? Jakim traktowaniem krzywdzimy je najbardziej? Kiedy 

na wychowanie jest już za późno? Współcześni rodzice często czują się bezradni wobec swoich dzieci. Gubią się 

też w poradach wychowawczych, które mają sprawić, że ich pociechy staną się posłuszne i grzeczne. Jesper Juul, 

europejski autorytet w dziedzinie wychowania, twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne. Powinny 

natomiast mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. 

Stopniowo powinny także uczyć się odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych. 
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43. Umowy majątkowe i alimenty / [redaktor prowadzący Wojciech Tumidalski ; 

autorzy: Stefan Mazurkiewicz, Hubert Cieszyński, Estera Czulińska, Paweł 

Kierznowski, Konrad Kęsy, Karolina Turczuk oraz Łukasz Sitek].- Warszawa : Gremi 

Media, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alimenty , Małżeńska umowa majątkowa , Polska , Poradnik , 

Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2019-02 

 

I. Umowy między małżonkami ; II. Pozostałe umowy zawierane między małżonkami w czasie małżeństwa ; III. 

Zarząd majątkiem wspólnym ; IV. Zaciąganie zobowiązań przez małżonków ; V. Alimenty - kto i komu płaci ; VI. 

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ; VII. Dział spadku ; VIII. Kiedy fiskus zażąda podatku od 

majątku ; IX. Pytania i odpowiedzi ; X. Wzory pism i umów. 

 

 

44. Umowy zlecenia i o dzieło / [autorzy poradnika: Edyta Defańska-Czujko, 

Magdalena Sudoł, Mariusz Pigulski ; redaktor prowadząca Grażyna Ordak].- Stan 

prawny na wrzesień 2018 roku.- Warszawa : Gremi Media, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Umowa o dzieło , Umowa zlecenia , Polska , Poradnik , 

Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2019-02 

 

I. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY-ZLECENIA: 1. Charakterystyka umowy-zlecenia, 2. Prawa                 

i obowiązki stron umowy-zlecenia, 3. Czym różni się umowa-zlecenie od umowy o pracę, 4. Wynagrodzenie                   

z tytułu umowy-zlecenia, 5. Zawarcie umowy-zlecenia na warunkach umowy o pracę, 6. Umowa cywilnoprawna 

zawarta z własnym pracownikiem ; II. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO: 1. 

Charakterystyka umowy o dzieło, 2. Kiedy można zatrudnić na umowę o dzieło, 3. Prawa i obowiązki stron, 4. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, 5. Zawarcie umowy o dzieło na warunkach umowy-zlecenia, 6. 

Szkolenia, wykłady, występy - zlecenie czy umowa o dzieło? ; III. PIT I ZUS OD UMÓW-ZLECENIA I UMÓW 

O DZIEŁO: 1. Składki ZUS, 2. Podatek od umów-zleceń i umów o dzieło ; IV. WZORY UMÓW. 

 

 

45. Uśmiechnij się! Siadamy do stołu : wspólne rodzinne posiłki / Jesper Juul ; [przekład 

Edyta Stępkowska, Dariusz Syska].- Wydanie 1, dodruk.- Podkowa Leśna : 

Wydawnictwo MiND, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Rodzina , Wychowanie w rodzinie , Odżywianie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-02 

 

 

Czy zdarza ci się zmuszać dziecko do jedzenia? Niepokoisz się, jeśli nie je mięsa lub warzyw? Często zwracasz 

mu uwagę przy stole? Czy kuchnia jest źródłem pozytywnej energii w twoim domu? Jak dbasz o dobrą atmosferę 

podczas posiłków?  Rodzice odpowiadają za właściwe odżywianie swoich dzieci. Często skupiają na tym całą swą 
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miłość i troskę, zapominając, że zdrowe potrawy na talerzu to jeszcze nie wszystko. Równie ważne są bliskość, 

ciepło i bezpieczeństwo, które dzieci otrzymują razem z jedzeniem, oraz dobra atmosfera przy stole.  

 

 

46. W szponach trzech wrogów : przeciw UPA, Niemcom i Sowietom / Władysław 

Kobylański ; [redakcja historyczna i przypisy Grzegorz Korczyński].- [Kraków] : 

Oficyna Wydawnicza Mireki, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobylański, Władysław (1920- ) , 27 Wołyńska Dywizja 

Piechoty (Armia Krajowa) , II wojna światowa (1939-1945) , Polityka wewnętrzna , 

Polska , Wołyń (Ukraina) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2019-02 

 

[Ze Wstępu]: Jako żołnierz jednego z oddziałów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, przywołując 

swoje wspomnienia, opisałem zgodnie z prawdą te wydarzenia, w których brałem udział, względnie byłem ich 

świadkiem. Armia Krajowa prowadziła na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej zacięte boje nie tylko     

z Niemcami okupującymi te obszary, ale także z nacjonalistami ukraińskimi; miała również liczne utarczki            

z partyzantką sowiecką oraz z jednostkami Armii Czerwonej.  

 

 

47. Węgrzy : stosunki demogaficzno-etniczne na przestrzeni wieków / Borys Płonka.- 

Rzeszów : [Koraw], 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mniejszości narodowe , Polityka ludnościowa , Stosunki 

etniczne , Węgrzy , Węgry , Monografia 

Sygnatura:  WG-323  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

R. I. FORMOWANIE SIĘ PLEMION WĘGIERSKICH, HONFOGLALÁS ORAZ WĘGRZY W ŚREDNIO-

WIECZU: R. II. WĘGRY I WĘGRZY POD OBCYM PANOWANIEM ; R. III. WĘGRZY W MONARCHII 

AUSTRO-WĘGIERSKIEJ W LATACH 1867-1918: Madziaryzacja ; Węgrzy podczas I wojny światowej ; R. IV. 

WĘGRZY W KRÓLESTWIE WĘGIER W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM: Traktat w Trianon - 

konsekwencje, analiza demograficzna i statystyczna ; R. V. WĘGRZY W BASENIE KARPACKIM W OKRESIE 

MIĘDZYWOJENNYM: Austria ( Burgenland) ; Czechosłowacja (Słowacja) ; Ruś Zakarpacka ; Jugosławia ; 

Rumunia (Transylwania) ; R. VI. WĘGRZY I WĘGRY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ ; R. VII. 

STOSUNKI ETNICZNE W WĘGIERSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ 1945-1990 ; R. VIII. WĘGRZY                      

W BASENIE KARPACKIM W OKRESIE 1945-1990: Austria (Burgenland) ; Czechosłowacja ; Jugosławia ; 

Rumunia ; Ukraina Zakarpacka ; R. IX. WĘGRZY W BASENIE KARPACKIM - OBECNA SYTUACJA 

NARODOWOŚCIOWA: Węgry ; Austria (Burgenland) ; Serbia, Chorwacja, Słowenia ; Rumunia (Siedmiogród) ; 

Słowacja ; Ukraina (Zakarpacie) ; R. X. WĘGIERSKA DIASPORA NA ŚWIECIE - PERWSPEKTYWY I LOS 

NARODU WĘGIERSKIEGO: Węgierska diaspora na świecie ; Perspektywy narodu węgierskiego. 
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48. Wsparcie działalności B+R i nowych inwestycji / [autorzy poradnika: Andrzej 

Ladziński, Roksana Waltrowska, Piotr Czajka, Grzegorz Karwatowicz, Michał 

Modrzejewski, Piotr Świstak, Michał Tuszyński ; redaktor prowadząca Julita Karaś-

Gasparska].- Stan prawny na październik 2018 roku.- Warszawa : Gremi, [2018]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwestycje , Prace badawczo-rozwojowe , Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2019-02 

 

I. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ: 1.1. Czym jest ulga badawczo-rozwojowa i jakie 

korzyści niesie dla przedsiębiorców, 1.2 Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., 1.3. Jak skorzystać z ulgi 

B+R, 1.4. Jak rozliczyć ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe?, 1.5. Innovation Box ; II. USTAWA                 

O WSPIERANIU NOWYCH INWESTYCJI - ZACHĘTY PODATKOWE DOSTĘPNE NA TERENIE CAŁEJ 

POLSKI: 2.1. Istota najnowszych rozwiązań, 2.2. Decyzja o wsparciu ; III. PROGRAMY WSPARCIA 

INNOWACYJNOŚCI: 3.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3.2. Kto może skorzystać ze 

wsparcia, 3.3. Jak otrzymać dofinansowanie, 3.4. Jakie obowiązki wiążą się z korzystaniem z unijnych dotacji ; 

IV. FUNDUSZE VENTURE CAPITAL: 4.1. Główne zasady funkcjonowania funduszy venture capital, 4.2. 

Podział funduszy venture capital, 4.3. Moment inwestycji funduszy VC, 4.4. Zakończenie inwestycji, 4.5. 

Podstawy i zasady funkcjonowania funduszy BRIdge Alfa, Zmiany podatkowe dotyczące funduszy VC, 4.6. 

Podsumowanie ; V. PRZEPISY I INNE ŹRÓDŁA: Akty prawne, Inne źródła. 

 

 

49. Zamiast wychowania : o sile relacji z dzieckiem / Jesper Juul ; rozmawia Ingeborg 

Szöllösi ; [tłumaczenie Dariusz Syska].- Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Juul, Jesper (1948- ) , Dzieci , Rodzina , Wychowanie w rodzinie 

, Poradnik , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2019-02 

 

 

Jak kochać dzieci, żeby czuły, że są kochane? Czy oddając im odpowiedzialność, oddajemy swoją władzę                    

w rodzinie? Kiedy naprawdę jesteśmy rodzicami, a kiedy tylko gramy rolę rodziców? Na czym polega prawdziwy 

dialog z dzieckiem? W osobistej rozmowie Jesper Juul opowiada o tym, co najważniejsze w relacjach z dziećmi:  

o rezygnacji z pozycji siły i poważnym traktowaniu ich potrzeb. Jedną z nich jest chęć bycia naprawdę 

dostrzeżonym przez rodziców. Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe. Odwołując się do wielu przykładów, 

duński pedagog pokazuje, jak dbać o bliską wieź ze swoim dzieckiem.  

 

 

50. Związek ducha i materii : naukowe dowody na istnienie rzeczywistości 

równoległych / Danuta Adamska-Rutkowska.- Białystok : Studio Astropsychologii, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość alternatywna , Zjawiska paranormalne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2019-02 
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WPROWADZENIE: Przydatne pojęcia ; Próbujemy poznać i pojąć rzeczywistość ; rodzi się nowy paradygmat ; 

STATUS ŚWIADOMOŚCI W RELACJACH HISTORYCZNYCH; ZWIĄZKI DUCHA I MATERII W MYŚLI 

FILOZOFICZNEJ; OBSERWOWANE ANOMALIE PODWAŻAJĄCE ZAŁOŻENIA MECHANISTYCZNEGO 

MATERIALIZMU. 

 
 

 

Film 

 

 
1. 303. Bitwa o Anglię / reżyseria David Blair ; scenariusz Robert Ryan, Alastair 

Galbraith.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza 

Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , Bitwa 1940 r. o Wielką Brytanię , 

Lotnicy wojskowi , Wojna lotnicza , Wielka Brytania , Film fabularny , Film 

wojenney , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1366/W  

Nowości:  2019-02 

 

Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk superprodukcja opowiadająca niesamowitą historię 

legendarnych polskich lotników z Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki. W międzynarodowej obsadzie, m.in.: 

Marcin Dorociński („Pitbull. Ostatni pies”), Filip Pławiak („Listy do M. 3”), Iwan Rheon („Gra o tron”) oraz syn 

Mela Gibsona - Milo Gibson („Przełęcz ocalonych”). Jest rok 1940. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której 

doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą 

przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” 

Łokuciewski. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają 

darzyć polskich pilotów. Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki okazuję się najskuteczniejszym oddziałem 

powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów.  

 

 

2. Czarne bractwo. BlacKkKlansman / reżyseria Spike Lee ; scenariusz Spike Lee, 

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Wilmott.- Wrocław : Filmostrada, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stallworth, Ron (1953- ) , Stallworth, Ron (1953- ). Black 

Klansman , Ku-Klux-Klan , Afroamerykanie , Rasizm , Wykluczenie społeczne , 

Colorado Springs (Stany Zjednoczone) , Stany Zjednoczone (USA) , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1377/DF 

Nowości:  2019-02 

 

Spike Lee, jeden ze współczesnych wizjonerów kina, przedstawia nieprawdopodobną, choć prawdziwą historię 

amerykańskiego bohatera. Na początku lat 70. Ron Stallworth (John David Washington) został pierwszym 

afroamerykańskim detektywem w policji Colorado Springs. Ambitny i zdecydowany, z brawurą podjął się 



50 
 

niebezpiecznej misji infiltracji i zdemaskowania Ku Klux Klanu. Namówił bardziej doświadczonego kolegę, Flipa 

Zimmermana (Adam Driver), do podjęcia śledztwa pod przykryciem. Razem udało im się zniszczyć grupę 

ekstremistów i zwrócić uwagę opinii publicznej na problem rasizmu w kraju. Wyprodukowany przez ten sam 

zespół, który odpowiada za nagrodzony Oscarem przebój "Uciekaj!", film "Czarne bractwo" proponuje 

bezkompromisowe spojrzenie na stosunki rasowe w Ameryce lat 70. temat aktualny również współcześnie.  

 

 

3. Dogman / reżyseria Matteo Garrone ; scenariusz Ugo Chiti, Matteo Garrone, 

Massimo Gaudioso.- Warszawa : M2 Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Fryzjerzy , Postawy , Psy , Włochy , 

Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1378/DF 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Mieszkańcy włoskiego miasteczka wiedzą, że Marcello, miejscowy psi fryzjer, nie skrzywdziłby nawet muchy. 

Niepozorny, ale lubiany przez wszystkich, dzieli swój czas między pracę, wychowywanie córki i okazjonalny 

handel kokainą. Z powodzeniem unika kłopotów, przynajmniej dopóki nie pojawia się Simone - trzęsący całą 

okolicą, wiecznie naćpany osiłek. Kiedy po raz kolejny bezwzględnie wykorzysta naiwność Marcella, psi fryzjer 

będzie musiał się odgryźć.  

 

 

4. Gotowy na wszystko / reżyseria Julien Leclercq ; scenariusz Jérémie Guez.- 

Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samotni ojcowie , Pracownicy ochrony mienia i osób , 

Przestępcy , Film fabularny , Film akcji , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1369/S 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Lukas (Van Damme) samotnie wychowuje 8-letnią córkę Sarę. Na życie zarabia jako bramkarz w jednym                     

z nocnych klubów. Pewnego dnia podczas kłótni z agresywnym klientem traci nad sobą kontrolę i ląduje                      

w areszcie pod zarzutem zabójstwa. Sarah trafia do domu dziecka. Jednak funkcjonariusze policji mają dla Lukasa 

pewną propozycję. Odzyska prawo do opieki nad córką, jeśli zgodzi się wejść w gangsterski świat i pomóc                 

w schwytaniu poszukiwanego groźnego przestępcy.  

 

 

5. Jak pies z kotem / reżyseria Janusz Kondratiuk ; scenariusz Janusz Kondratiuk, 

Dominik W. Rettinger.- Warszawa : Galapagos, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy w rodzinie , Relacje międzyludzkie , Reżyserzy 

polscy , Rodzeństwo , Więź rodzinna , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1376/O  

Nowości:  2019-02 
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Najnowszy film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnianych "Dziewczyn do wzięcia", to słodko-gorzki obraz 

relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa historia. Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej 

rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. Gdy 

starszy z braci Andrzej, nagle zachoruje, młodszy pomimo różnic i muru nieporozumień jaki przez lata wyrósł 

między nimi, podejmie się opieki nad potrzebującym pomocy bratem.  

 

 

6. Kler / reżyseria Wojciech Smarzowski ; scenariusz Wojciech Rzehak.- Warszawa 

: Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Antyklerykalizm , Duchowieństwo 

katolickie , Etyka , Patologia społeczna , Postawy , Polska , Film fabularny , Film 

obyczajowy 

Sygnatura:  WG-F/1363/O , WG-F/1364/O  

Nowości:  2019-02 

 

 

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę 

katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień 

układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, 

marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się 

w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium      

w Polsce... Drugi z księży - Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim 

proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt 

dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który - pomimo swojej żarliwej wiary - właściwie z dnia na 

dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które 

będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.  

 

 

7. Kręcisz mnie / reżyseria, scenariusz Franck Dubosc.- Warszawa : Kino Świat, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z niepełnosprawnością , Zakochanie , Francja , Film 

fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1365/KF  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Owacyjnie przyjęty przez widzów i krytyków, zabawna, a przy tym wzruszająca, komedia romantyczna. Historia 

bogatego playboya, który chcąc zdobyć serce ukochanej, udaje… niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim. Film 

w reżyserii doskonałego aktora komediowego, Francka Dubosca („Asterix na olimpiadzie”). Jocelyn jest 

odnoszącym sukcesy biznesmenem i niepoprawnym podrywaczem. Kiedy na pogrzebie matki poznaje śliczną 

Julie, postanawia ją uwieść, udając niepełnosprawnego! Kobieta daje się nabrać, a sprawy idą w pożądanym przez 

Jocelyna kierunku. Przynajmniej do momentu, gdy Julie przedstawia mu swoją starszą siostrę, „podobnie jak on” 

poruszającą się na wózku inwalidzkim. Jocelyn, który z miejsca zakochuje się w Florence, jest zmuszony 

kontynuować swoją zwariowaną maskaradę.  
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8. Król złodziei / reżyseria James Marsh ; scenariusz Joe Penhall.- Warszawa : 

Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depozyt bankowy , Rozbój , Złodzieje , Londyn (Wielka 

Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1370/K 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Wielkanoc 2015. Skupiająca prawniczo-biznesowe elity londyńska dzielnica Holborn pogrążona jest w świątecz-

nym letargu. Większość znajdujących się w niej sklepów i instytucji zamknęła swoje podwoje. Tak też jest                   

w przypadku domu depozytowego Hatton Garden, z którego usług korzysta elita angielskiej finansjery oraz 

najznamienitsze sklepy jubilerskie stolicy Wielkiej Brytanii. I tylko kilku ludzi pracuje w pocie czoła, by skruszyć 

dwumetrową ścianę i dostać się do skarbca kryjącego kosztowności o wartości 200 milionów funtów... Ich wyczyn 

przejdzie do historii jako najzuchwalszy skok w dziejach.  

 

 

9. Mała Italia / reżyseria Donald Petrie ; scenariusz Steve Galluccio, Vinay Virman.- 

Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Kucharze , Rodzina wielopokoleniowa , Włosi za 

granicą , Toronto (Kanada) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1371/KF  

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Niki Angioli wraca do rodzinnego domu w Toronto po prestiżowym kucharskim stażu w Londynie. Podczas 

wypadu na miasto z przyjaciółmi spotyka kolegę z dzieciństwa - Leo Campoli. Stara znajomość odżywa z nowym 

impetem, a młodzi wyraźnie mają się ku sobie. Problem w tym, że ich rodziny od lat są ze sobą skonfliktowane. 

Obie prowadzą konkurujące pizzerie w dzielnicy Mała Italia. Czy zakochanym uda się przekonać zwaśnione rody 

do zgody? 

 

 

10. Mamma Mia! : here we go again / reżyseria i scenariusz Ol Parker.- Wrocław : 

Filmostrada, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Rodzina , Samotne matki , Grecja , 

Film fabularny , Film muzyczny , Komedia romantyczna , Sequel 

Sygnatura:  WG-F/1379/M 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Sophie (Amanda Seyfried) spotyka się na greckiej wyspie Kalokairi z przyjaciółkami swojej matki Donny (Meryl 

Streep) - Rosie (Julie Walters) i Tanyą (Christine Baranski). Dziewczyna ogłasza im, że jest w ciąży, jednak 

obawia się, że samodzielnie nie uda jej się wychować dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc, a do spółki dołączają 

także mąż Donny, Sam (Pierce Brosnan) oraz jej byli partnerzy: Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). 

Wszyscy zaczynają opowiadać historię nastoletniej Donny, która została matką w młodym wieku i samodzielnie 

wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę oraz śpiewając w girls bandzie.  
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11. Profesjonalista / reżyseria Michael Caton-Jones ; scenariusz Jay Zaretsky.- Warszawa : 

Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Płatni zabójcy , Wybory życiowe , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1372/S 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Ron Perlman („Hellboy”, serial „Synowie anarchii”), Famke Janssen („Uprowadzona”, „X-men”) oraz Richard 

Dreyfuss („Szczęki”, „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”), Jacqueline Bisset („Bullitt”) i Peter Facinelli (saga 

„Zmierzch”) w sensacyjnym thrillerze twórcy „Rob Roya”  i „Szakala”. Asher (Ron Perlman) to płatny zabójca. 

Najlepszy w swoim fachu. Kiedyś pracował dla Mossadu. Dziś jest człowiekiem do wynajęcia. Działa szybko, 

skutecznie i dyskretnie. Pewnego dnia jednak spotyka na swojej drodze piękną Sophie (Famke Janssen). Uczucie, 

które zrodzi się między nimi, sprawi, że postanowi skończyć ze swoim dotychczasowym życiem. Ale czy będąc 

mordercą do wynajęcia można tak po prostu przejść na emeryturę?  

 

 

12. Smak zemsty. Peppermint / reżyseria Pierre Morel ; scenariusz Chad St. John.- 

Warszawa : Monolith Films, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Samosąd , Zemsta , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film akcji , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1380/S 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Riley North jest szczęśliwą matką i żoną. Do dnia, gdy zabójcy działający na zlecenie potężnego kartelu zabijają 

jej córeczkę i męża. Ranna Riley cudem uchodzi z życiem. Zabójcy zostają schwytani i postawieni przed sądem. 

Przekupiony sędzia puszcza ich jednak wolno. Mija 5 lat od tragedii, gdy policja znajduje ciała zamordowanych 

żołnierzy kartelu. Wszystko wskazuje na bezlitosną egzekucję. W ciągu następnych dni giną kolejne osoby 

powiązane z narkobiznesem i zabójstwem bliskich Riley North. Wkrótce staje się jasne kto jest egzekutorem. Po 

latach przygotowań osamotniona matka i żona powróciła, by wymierzyć najsurowszy wymiar kary i dać nadzieję 

tym, których zawiódł system sprawiedliwości.  

 

 

13. Strażnicy galaktyki / reżyseria, scenariusz James Gunn.- Warszawa : Galapagos, 

copyrigjt 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Strażnicy Galaktyki (postacie fikcyjne) , Galaktyki , Walka 

dobra ze złem , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film akcji , Film przygodowy , 

Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1368/F 

Nowości:  2019-02 

 

 

Prosto ze studia Marvel, w którym powstały takie hity jak "Iron Man", "Thor", "Kapitan Ameryka", czy 

"Avengers", przybywa nowa niezwykła drużyna - "Strażnicy Galaktyki"! Gdy zuchwały złodziej, Peter Quill 

kradnie tajemniczą kulę, staje się ściganym nr 1. Aby przeżyć, musi połączyć swoje siły z niezwykłymi 
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sprzymierzeńcami: szopem Rocketem, humanoidalnym drzewem Grootem, zabójczą najemniczką Gamorą                     

i Draxem Niszczycielem. To od nich będą zależały losy całej galaktyki!  

 

 

14. Też go kocham / reżyseria Jesse Peretz ; scenariusz Evgenia Peretz, Jim Taylor, 

Tamara Jenkins.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hornby, Nick (1957- ). Juliet, naga , Muzycy amerykańscy , 

Kobieta i mężczyzna , Sława , Trójkąt miłosny , Adapatcja filmowa , Film fabularny , 

Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1381/KF 

Nowości:  2019-02 

 

 

Annie (Rose Byrne) mieszka w sennym miasteczku na wybrzeżu Anglii. Jej chłopak Duncan (Chris O'Dowd) jest 

nauczycielem i ma totalną obsesję na punkcie Tuckera Crowe'a (Ethan Hawke) - muzyka, który po 

spektakularnym debiucie dosłownie zapadł się pod ziemię. Będąc wielkim fanem artysty, Duncan cały wolny czas 

spędza na prowadzeniu strony internetowej poświęconej twórczości Crowe'a. Pewnego dnia w jego ręce wpada 

prawdziwy skarb - taśma demo zawierająca wczesne kompozycje piosenkarza. Podekscytowany nagraniami 

Duncan z miejsca zapomina o całym świecie, kompletnie ignorując przy tym Annie. Ta postanawia się zemścić, 

publikując nieprzychylne komentarze na jego blogu. Nieoczekiwanie, wpisy te zwracają uwagę samego Crowe'a. 

Muzyk i Annie zaczynają prowadzić tajną korespondencję. Z czasem, od słowa do słowa, między rozdzieloną 

oceanem parą zaczyna budzić się głębsza relacja.  

 

 

15. Venom / reżyseria Ruben Fleischer ; scenariusz Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, 

Kelly Marcel.- Warszawa : Imperial CinePix, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Venom (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Obcy (stworzenia 

fantastyczne) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film akcji , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1373/F 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

Świat ma dość super bohaterów. Historia ewolucji najbardziej tajemniczej, złożonej i niegodziwej postaci                    

z uniwersum Marvela - Venoma! Dziennikarz Eddie Brock (Tom Hardy) latami próbował zdemaskować niecne 

działania firmy prowadzonej przez naukowca Carltona Drake'a (Riz Ahmed), aż stało się to jego obsesją                         

i zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams). Załamany po stracie pracy i narzeczonej Brock 

staje się niespodziewanie nosicielem obcego symbionta, za sprawą którego otrzymuje nadzwyczajne super moce. 

Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przeraża Brocka, ale też inspiruje i kusi nowymi 

możliwościami. Obaj toczą walkę starając się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem, jednocześnie coraz bardziej się 

ze sobą scalając. Czy Brock znajdzie dość siły, by zwalczyć zło i czy uda mu się pokonać daleko bardziej 

potężnego i lepiej uzbrojonego symbionta, Riota?  
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16. Wciąż cię widzę / reżyseria Scott Speer ; scenariusz Jason Fuchs.- Warszawa : 

Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Waters, Daniel (1962- ). Wciąż cię widzę , Duchy , 

Rzeczywistość postapokaliptyczna , Zaświaty , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Fantasy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1374/F 

Nowości:  2019-02 

 

 

Dziesięć lat po apokalipsie, w efekcie której ludzie muszą koegzystować z duchami zmarłych, Roni (Bella Thorne) 

otrzymuje zatrważającą wiadomość zza grobu. Łącząc siły z Kirkiem (Richard Harmon), tajemniczym kolegą                 

z klasy, Roni schodzi do świata cieni, gdzie zacierają się granice między żywymi a umarłymi, i rozpoczyna 

desperacki wyścig z czasem, aby zatrzymać przebiegłego mordercę.  

 

 

17. Zakonnica / reżyseria Corin Hardy ; scenariusz Gary Dauberman.- Warszawa : 

Galapagos, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zakonnice , Rumunia , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1367/G 

Nowości:  2019-02 

 

 

 

 

Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz                     

i nowicjuszka, która ma właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. 

Wspólnie odkrywają niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko własnym życiem, ale też swą wiarą i duszami, 

stawiają czoła złowrogiej sile pod postacią tej samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy przerażała 

widzów w "Obecności 2". Natomiast opactwo staje się straszliwym polem walki toczącej się między żywymi                   

i potępieńcami.  

 

 

18. Zwyczajna przysługa / reżyseria Paul Feig ; scenariusz Jessica Sharzer.- 

Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bell, Darcey (1981- ). Zwyczajna przysługa , Kobieta , 

Przyjaźń , Poszukiwania zaginionych , Tajemnica , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1375/K  

Nowości:  2019-02 

 

 

"Zwyczajna przysługa" w reżyserii Paula Feiga to historia Stephanie (Anna Kendrick), młodej mamy i vlogerki, 

która próbuje rozwiązać zagadkę zaginięcia jej najlepszej przyjaciółki Emily (Blake Lively). Stephanie łączy siły   

z mężem Emily, Seanem (Henry Golding). Stylowy thriller pełen zwrotów akcji i zdrad, sekretów i niespodzianek, 

miłości i lojalności, zbrodni i zemsty.  

 
 


