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Nowości 2020 – STYCZEŃ-LUTY 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 29 sekund / T. M. Logan ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna.- Wrocław : 

Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Molestowanie seksualne , Menedżerowie , Wybory 

życiowe , Przestępcy , Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Podaj mi jedno nazwisko. Wymień jedną osobę. Ja sprawię, że ten ktoś zniknie… Kiedy Sarah spontanicznie 

wybawia z kłopotów obcą dziewczynkę, nie spodziewa się niczego w zamian. Ten odważny gest sprawia jednak, 

że potężny i niebezpieczny mężczyzna uważa, że ma u niej dług. Nieznajomy ma swój własny kod honorowy                   

i wierzy, że długi należy spłacać - i to w jedyny znany mu sposób. Mężczyzna oferuje Sarah skuteczne 

rozwiązanie trudnej sytuacji z szefem. Jednorazowy układ, który sprawi, że wszystkie jej problemy znikną. Bez 

konsekwencji. Bez odwrotu. Bez szans na wykrycie. Wystarczy 29 sekund rozmowy telefonicznej. Bo przecież 

każdy ma kogoś, kogo chciałby usunąć ze swojego życia.  

 

 

2. Anaid : niezwykły zmysł / Anna Fobia.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Koszmary senne , Miłość , Rodzeństwo , 

Tajemnica , Zjawiska paranormalne , Irlandia , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 
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Zieleń jej oczu nie była zwykłym kolorem! Spojrzenie kryło coś niecodziennego i w zależności od nastroju – 

potrafiło przybierać różne kolory tęczy… Czy ktoś widział coś podobnego? Przyjazd do Irlandii okazał się 

najlepszym i zarazem najgorszym, co spotkało Anaid. Dom, w którym zamieszkała, przywiał tornado wspomnień, 

a przepaść nad szmaragdowymi klifami wabiła tajemniczą mocą, wcale nie kusząc śmiercią, lecz odpowiedziami 

na pytania, których dziewczyna nawet nie zdążyła zadać. Światełkiem w jej życiu okazało się poznanie Caluma              

i magia muskająca ich ciała, gdy przebywali w pobliżu siebie. Tylko przy nim ciągłe przeczucie, że utknęła                   

w złym miejscu i czasie – rozmywało się, a każdy jego pocałunek wnosił porcję prawdy do serca dziewczyny. 

Niestety, gdy połączyli w miłości nie tylko dusze, ale również ciała – doszło do tragedii. Anaid poznała mroczną 

część siebie, o której istnieniu nie miała pojęcia i nie potrafiła jej kontrolować. Pomoc Caluma w rozwikłaniu 

sekretów pamięci nie mogła być wystarczająca... Klucz do prawdy krył w swoim wnętrzu tajemniczy chłopak – 

Kaiden. Tych troje znało się w przeszłości, która rozdzieliła ich drogi. 

 

 

3. Anioł / Sandrone Dazieri ; z języka włoskiego przełożyła Aneta Banasik.- Katowice 

: Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Policjanci , Przestępstwa ze 

szczególnym okrucieństwem , Rzym (Włochy) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Pociąg InterCity wjeżdża na peron rzymskiego dworca głównego z wagonem pełnym martwych ciał. Świadkiem 

makabrycznego odkrycia jest Colomba Caselli, zastępczyni komendanta policji. Niedługo później do stróżów 

prawa dociera informacja, że za zamach odpowiedzialni są terroryści, oraz groźba kolejnych morderstw. Caselli              

i Dante Torre, jej niezwykle błyskotliwy wspólnik, nie są jednak przekonani o autentyczności listu. Próbując 

dociec prawdy ukrytej za fasadą kłamstw, Caselli i Torre kilkukrotnie cudem unikają śmierci. Po raz kolejny 

doświadczenia z dzieciństwa Dantego pomagają detektywom dostrzec to, co innym umyka. Bohaterowie 

kontaktują się z niejaką Giltine, która ma za sobą lata przepełnione bólem, goryczą i morderczą żądzą zemsty. 

Rzadka choroba psychiczna każe jej wierzyć, że nie przebywa już wśród żywych, a co za tym idzie – nie 

doświadcza strachu… Kobieta staje się przez to dla Colomby najgroźniejszym spośród wrogów. Policjanci są 

zdani tylko na siebie. Działają na granicy prawa, ale jedynie oni mogą sprawić, że kanały Wenecji nie spłyną 

krwią… Kontynuacja znakomitej powieści Zabić ojca.  

 

 

4. Artemis / Andy Weir ; przełożył Radosław Madejski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Akurat - Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dywersja , Kolonizacja kosmosu , Księżyc , Przestępczość 

zorganizowana , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

Dwudziestokilkuletnia Jazz marzy o życiu pełnym przygód i dostatków, ale musi pogodzić się z rzeczywistością 

małego prowincjonalnego miasteczka. Nawet bardzo prowincjonalnego, bo na Księżycu. Dobrze żyje się tam 

właściwie tylko turystom i ekscentrycznym miliarderom, a tak się składa, że Jazz nie należy do żadnej z tych 

kategorii. Ma nudną, nisko płatną pracę i sporo długów do spłacenia, nic więc dziwnego, że dorabia drobnym 

przemytem. Nic dziwnego, że kiedy pojawia się okazja zarobienia naprawdę wielkich pieniędzy, nie waha się ani 

chwili. Tym, że misterny plan oznacza konieczność wejścia na ścieżkę przestępstwa, nie przejmuje się ani przez 
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chwilę. Prawdziwe problemy pojawiają się wtedy, kiedy okazuje się, że plan ma drugie i trzecie dno oraz że Jazz 

dała się wplątać w gigantyczną aferę o potencjalnie katastrofalnych konsekwencjach.  

 

 

5. Cywilizacja komunizmu / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright  2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Pamflet 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Życie w komunizmie było piekłem, ale nie dla wszystkich. Było piekłem dla ludzi dobrej woli. Dla uczciwych. 

Dla rozsądnych. Dla chcących pracować z pożytkiem dla siebie i dla innych. Dla przedsiębiorczych. Dla tych, 

którzy chcieli coś zrobić lepiej, wydajniej, ładniej. Natomiast doskonale powodziło się w nim służalcom, 

oportunistom i konformistom. Tyrman uważał komunizm za najgorszą plagę jaka spotkała ludzkość, dlatego 

napisał tę książkę.  

 

 

6. Czcij ojca swego / Ela Sidi.- Wydanie nowe, zmienione.- Sopot : Smak Słowa, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Dzieciństwo , Młodość , Ojcowie i córki , PRL , 

Przebaczenie , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

„Czcij ojca swego‖ to gorzka i poruszająca opowieść o zranionym dzieciństwie oraz młodości, która zawsze żywi 

nadzieję na lepsze jutro. Na kartach swojej powieści Ela Sidi kreśli sugestywne emocjonalnie krajobrazy, których 

tłem jest rzeczywistość PRL - wprawdzie widziana z perspektywy dziecka, lecz pozbawiona infantylizmu                        

i sentymentalnego idealizowania. Odważny styl autorki intryguje przenikliwością oraz intensywnością odczuć.              

W surowych dekoracjach Polski przełomu lat 70. i 80. XX wieku toczy się życie wychowywanej przez ojca-

alkoholika Ani. Dziewczynka doświadcza okrucieństwa ze strony najbliższego człowieka, ale dziecięca mądrość             

i wrażliwość pomagają jej budować własny świat, którego fundamentem staje się miłość. Historia bolesna, lecz 

niepozbawiona optymizmu, bo choć dziewczynka cierpi i nienawidzi za doznawane krzywdy to zarazem 

bezwarunkowo kocha i uczy się wybaczać. „Czcij ojca swego‖ to powieść z gatunku tych, które są tak prawdziwe 

i mocne, że mogło je napisać tylko życie. I choć konfrontuje czytelników z ciemną stroną ludzkiej natury, to 

jednocześnie przypomina, że karta ludzkiego losu zawsze może się odwrócić.  

 

7. Czy już zasnęłaś / Kathleen Barber ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Rodzeństwo , Rodzina , Zabójstwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-02 
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Josie przez ostatnie dziesięć lat próbowała uciec od wydarzeń z przeszłości. Jej ojca zamordowano we własnym 

domu, matka porzuciła dwie córki, by wstąpić do sekty, a siostra ją zdradziła. Kiedy Josie udało się wreszcie 

ułożyć życie w Nowym Jorku i znaleźć właściwego faceta, przeszłość powróciła w najgorszy z możliwych 

sposobów. Rodzinna tragedia nieoczekiwanie staje się tematem najpopularniejszego internetowego podcastu. 

Reporterka Poppy Parnell robi oszałamiającą karierę na śledztwie, które sprawia, że sekrety z życia Josie lądują na 

ekranach smartfonów ludzi w całym kraju. Jej przeszłość, tajemnice i nazwisko stają się hasztagami na Twitterze. 

Czy da się ocalić przyszłość, jeśli przeszłość stała się najpopularniejszym trendem w social mediach? Po północy 

nie dzieje się nic dobrego. Między północą a wschodem słońca pojawiają się tylko kłopoty. Kiedy o trzeciej nad 

ranem zadzwonił telefon, natychmiast przyszło mi do głowy, że stało się coś złego. Twój koszmar zacznie się, 

kiedy się obudzisz.  

 

 

8. Dom na Sosnowym Wzgórzu / Halina Kowalczuk.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samotne matki , Miłość , Tajemnica , Przedsiębiorcy , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Elżbieta żyje skromnie w niewielkiej Sosnówce, ale ma jedno bogactwo - dom z najpiękniejszym widokiem na 

góry i dolinę. Choć boryka się z kłopotami finansowymi, nie oddałaby go za żadne skarby świata. Dlatego gdy 

pojawia się firma, która zamierza na jej działce wybudować nowoczesny kompleks hotelowy, kobieta rozpoczyna 

walkę o swój majątek. Podobnie jak w podhalańskich legendach nic nie jest jednak takie, jakim się wydaje na 

pierwszy rzut oka. Czy bezwzględny biznesmen okaże się kimś zupełnie innym? W jaki zaskakujący sposób do 

Elżbiety powróci przeszłość, o której przez większość życia starała się zapomnieć? Czy jej wyboista droga 

doprowadzi ją do szczęśliwego zakończenia?  

 

 

9. Dom na wyspie / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Dziwnów (woj. 

zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Dziwnów) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Radosna i rozgadana Alwina zjawia się w Dziwnowie. Wiecznie uśmiechnięta specjalistka od łapania 

szczęśliwych chwil, podejmuje się fotografowania zmian zachodzących w domu na wydmie. Alwina pragnie miło 

spędzić czas z dawnymi przyjaciółkami, tymczasem okazuje się, że Lilianna i Wiktoria będą potrzebowały jej 

pomocy w rozwiązaniu dawnych tajemnic. Więź, która je łączyła przed laty, okaże się bardzo trwała. Wspólnie                

z miejscowym przystojnym policjantem i ratownikiem, przyjaciółki stawiają czoła nowym trudnościom, których 

się nie spodziewały. Czy uda się im rozwikłać dawne tajemnice? Kim jest milczący mężczyzna, który stanie na ich 

drodze? Piękna opowieść o przyjaźni, rodzącej się miłości i zagadkach, które skrywa przeszłość.  
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10. Dom przy ulicy Amélie / Kristin Harmel ; z angielskiego przełożyły Alina 

Jakubowska, Elżbieta Kulicka.- Warszawa : Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Miłość , Ruch oporu 

, Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Drobne akty odwagi zmieniają świat! Gdy Ruby Henderson Benoit przybywa w 1939 roku do Paryża ze swoim 

świeżo poślubionym mężem Marcelem, wyobraża sobie, jak spacerują pod rękę rozległymi bulwarami, skąpanymi 

w złotym świetle popołudnia. Lecz wojna wisi w powietrzu. Naziści wchodzą do Francji, a jej małżeństwo 

zaczyna się rozpadać. Żydówka Charlotte Dacher ma jedenaście lat, gdy Niemcy wkraczają do paryskiej stolicy. 

Flagi ze swastykami złowrogo łopoczą na wietrze. Jej prawa zostają ograniczone i ma nosić żółtą gwiazdę. 

Charlotte uważa, że gorzej być nie może. Lecz wówczas zaczynają się masowe deportacje. Jej dotychczasowe 

życie legnie w gruzach. Thomas Clarke wstępuje w szeregi RAF, aby chronić swój kraj. Blitzkrieg wytraca moc, 

lecz podczas bombardowania ginie jego ukochana matka. Thomas traci wiarę w sens swoich działań. W końcu               

w cieniu paryskiej wieży Eiffla niespodziewanie odkrywa nowy powód, by walczyć dalej - oraz wracać do domu. 

Kiedy ich losy splatają się, Ruby, Charlotte i Thomas muszą wykazać się odwagą, przeciwstawić się nazistom -             

i ponownie otworzyć zbolałe serca na uczucia. Walczą, aby przeżyć. 

 

 

11. Echo z otchłani / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże międzyplanetarne , Rzeczywistość postapokaliptyczna 

, Ziemia , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

ISS Kennedy powrócił na Ziemię, która w niczym nie przypomina planety sprzed kilkuset lat. Po globalnym 

kataklizmie stała się jałowym pustkowiem, a na jej powierzchni przetrwali tylko nieliczni. Ocalałe statki Ara 

Maxima są bezpieczne na orbicie, czekając na dalsze instrukcje tych, którzy podejmą się odbudowy ludzkości. Co 

zdarzyło się na Ziemi? I czy okrętom naprawdę nic nie grozi? Wróg wygrał proelium i czeka gdzieś pośród 

gwiazd, świadomy istnienia gatunku ludzkiego. Jeden z nich nadal znajduje się w kriokomorze Kennedy’ego.                  

I będzie miał szansę, by odkupić swoje winy…  

 

 

12. Ekspedientki z Treviso / Fulvio Ervas ; przekład z języka włoskiego Tomasz 

Kwiecień.- Sopot : Smak Słowa, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inspektor Stucky (postać fikcyjna) , Boże Narodzenie , 

Przedsiębiorcy , Sprzedawcy i sprzedawczynie , Treviso (Włochy) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-01 
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Zbliża się Boże Narodzenie. Jakiś maniak napastuje piękne ekspedientki z Treviso, burząc spokój radosnego czasu 

zakupów. Inspektor Stucky musi bezzwłocznie interweniować, ale wciąż się gubi pośród zaułków miasta                         

i rozkoszy podniebienia. W tym samym czasie niejaki Max Pierini opowiada na kozetce psychoanalityka swoją 

tragikomiczną epopeję bohatera miejskich odpadów, założyciela rodzinnego przedsiębiorstwa utylizacji śmieci, 

zlokalizowanego poza miastem.  

 

 

13. Estera / Rebecca Kanner ; przełożyła Anna Wawrzyniak-Kędziorek.- Poznań : 

Święty Wojciech Dom Medialny. Wydawnictwo, copyright 2017. 

(Na Osi Czasu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Estera (postać biblijna) , Biblia. ST. Księga Estery , Kobieta , 

Persja (państwo dawne) , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-01 

 

 

Imperium perskie rozciąga się daleko poza horyzont. Jego król, Kserkses, ma opinię władcy potężnego, bogatego    

i niepokonanego. Otrzymuje wszystko, czego pożąda. I każdą kobietę, której zapragnie. Tysiące kobiet z każdego 

zakątka jego kraju. Żydowska dziewczyna zostaje brutalnie porwana przez królewskich żołnierzy. Od tej pory 

musi unikać gniewu nałożnic króla i jego dworzan, aby po roku przygotowań spędzić z władcą jedyną noc. Wie, 

że powinna go wówczas zauroczyć, by zostać królową. Dziewczyna realizuje swój plan. Korona ściąga jednak na 

nią kolejne niebezpieczeństwa - tylko Estera może zapobiec wymordowaniu swego ludu, które zaplanował jeden    

z bezwzględnych zauszników króla.  

 

 

14. Filip / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja , II wojna światowa (1939-1945) , Kelnerzy , 

Młodość , Polacy za granicą , Zakochanie , Frankfurt nad Menem (Niemcy) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Losy młodego Polaka, którego wojenne drogi wiodą do Frankfurtu nad Menem, gdzie pracuje w jednym z hoteli 

jako kelner, w grupie młodzieży pochodzącej z krajów okupowanych przez Niemcy. W tym wrogim świecie 

odnajduje całkiem niespodziewanych sojuszników. Są nimi wszyscy, których dosięgła wspólna wojenna 

mitologia. Także młodzi Niemcy. Jak większość prozy Tyrmanda i ta książka oparta jest na elementach 

biograficznych. Jest to opis losów człowieka nieprzeciętnego, którego młodość została naznaczona przez 

okupację, politykę i emigrację. I jak zawsze jest to proza pisana wbrew ustalonym regułom, przedstawiająca obraz 

wojny nie do przyjęcia przez władze PRL. A czy do przyjęcia dzisiaj?  
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15. Głosy z zaświatów / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, copyright 

2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seweryn Zaorski (postać fikcyjna) , Anatomopatolodzy , 

Dzieci , Pedofilia , Polska , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-02 

 

 

Seweryn Zaorski stara się na nowo ułożyć sobie życie, kiedy do zakładu patomorfologii w Żeromicach zaczynają 

trafiać ciała małych dzieci z okolicy. Nikt nie potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych ofiar, nic bowiem nie 

wskazuje na to, by zostały zamordowane. Seweryn jest jednak przekonany, że może stać się głosem tych, którzy 

mówią już jedynie z zaświatów. Kto i dlaczego zabija niewinne dzieci? I jaki związek ma to z tajemniczymi 

wiadomościami, które Zaorski zaczyna otrzymywać? Tymczasem Kaja Burzyńska musi zmierzyć się nie tylko                 

z komplikującym się życiem rodzinnym, ale także z upiornym wołaniem tych, których ma na sumieniu. I tych, 

którzy domagają się sprawiedliwości… 

 

 

16. I tak nie przestanę Cię kochać / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Zojce i Krzysztofowi niebo runęło na głowy. Bo można pokonać każdą przeszkodę, ale jak wygrać z pojawiającą 

się nagle biologiczną matką panny młodej? Która na dodatek oświadcza, że pan młody jest jej przyrodnim 

bratankiem… Zojka robi więc to, do czego przyzwyczaiła się od dzieciństwa. Ucieka. Choć tym razem gdzieś              

w głębi serca wie, że wróci. Bo tak jak nie mogłaby żyć bez powietrza, nie mogłaby żyć bez ukochanego Krzysia. 

Krzysztof wierzy, że jej ucieczka nie jest bezpowrotna, ale postanawia, że znajdzie ją, zanim dziewczyna 

postanowi wrócić. Bo i on bez powietrza żyć nie może. A w tle opowieść o tym, czy na tym świecie - bez 

powietrza - w ogóle żyć będą mogły wnuki. Nie tylko Zojki i Krzysztofa, ale i nasze. Moje, twoje, naszych 

przyjaciół.  

 

 

17. Już jesteś martwa / Sharon Bolton ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Świadkowie , Ucieczki , Zabójstwo , 

Northumberland (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Ona jedna przeżyła. Widziała twarz mordercy. Ale on również widział jej twarz… O świcie wśród niedostępnych 

wzgórz północnej Anglii mężczyzna zabija kobietę. A potem pilota balonu wycieczkowego. Wszyscy pasażerowie 
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są mimowolnymi świadkami morderstwa. Dwanaście osób ginie. Jedna przeżyła. Widziała twarz mordercy, a on 

widział jej twarz. Samotna, przerażona kobieta ucieka. Nikt jej nie pomoże, bo nie ufa nikomu. Policja jej nie 

ochroni, bo nie zawiadomi policji. Dlaczego? Wiadomo, kim jest morderca, i dlaczego ją ściga. Lecz kim jest 

kobieta, która ucieka? I przed czym ucieka naprawdę?  

 

 

18. Kiedy bóg zasypia / Rafał Dębski ; ilustracje Paweł Zaręba.- Wydanie 2.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (dynastia) , Bezkrólewie , Historia alternatywna , 

Stworzenia fantastyczne , Poganie , Walka , Władza , Polska , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Król Mieszko II został zamordowany. Kraj pozbawiony władcy popada w ruinę. Możni walczą między sobą                  

o wpływy, u granic stoi wroga armia. Kapłani starej wiary robią wszystko, by wyplenić z ludzkich serc 

niemieckiego boga jedynego. Nastały mroczne, złe czasy. Człowiek staje przeciwko człowiekowi, ramię w ramię 

ze strzygą i upiorem. Nie ma już „dobra‖ i „zła‖- są tylko różne drogi do zaspokojenia ambicji, żądzy władzy                   

i namiętności. Nadchodzi czas krwi, przerażenia i dzikiego okrucieństwa. Kiedy bóg zasypia, budzą się demony.  

 

 

19. Kochankowie miasta / Anna Stryjewska.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Pośrednicy w obrocie nieruchomościami , Relacje 

międzyludzkie , Rodzeństwo , Tajemnica , Zdrada , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

Pozbawiony skrupułów Damian robi podejrzane interesy. Kocha żyć ponad stan. Jego młodszy brat Tomek 

prowadzi małą agencję nieruchomości. Jest uczciwy i wrażliwy na krzywdę. Mimo różnicy charakterów 

mężczyźni postanawiają zawiązać spółkę, do której dołącza Aron, syn bogatego łódzkiego Żyda. Tymczasem do 

biura Tomasza przychodzi starsza kobieta i zleca sprzedaż rodzinnej posesji. Wkrótce okazuje się, że ziemia ta 

kryje tajemnice z czasów okupacji niemieckiej i zaczynają się pojawiać kolejne problemy. Sprawy jeszcze bardziej 

się komplikują, kiedy Damian rozkochuje w sobie żonę młodszego brata i interesuje się dziewczyną Arona. 

Wielkie namiętności, zdrady, tradycje kłócące się z nowoczesnymi poglądami, a w tle podnosząca się po długim 

letargu, coraz dynamiczniej rozwijająca się Łódź.  

 

 

20. Kto mieszka za ścianą / Cara Hunter ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Fawley (postać fikcyjna) , Dzieci , Osoby zaginione , 

Policjanci , Oksford (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 
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Ledwo żywe kobieta i dziecko zostają znalezione zamknięte w piwnicy. Nikt nie wie, kim są i skąd się tam wzięły. 

Kobieta nic nie mówi i nie ma żadnego raportu o zaginięciu, który pasowałby do ich profilu. Starszy człowiek, 

który jest właścicielem również twierdzi, że nigdy ich wcześniej nie widział. Mieszkańcy spokojnej dzielnicy 

Oksfordu są zszokowani tym, że coś takiego mogło się wydarzyć tuż pod ich nosem. Do śledztwa przystępuje 

detektyw Adam Fawley. Z czasem okazuje się, że każdy skrywa jakąś tajemnicę i nie ma niewinnych. Czy 

zastanawiałeś się kto mieszka za twoją ścianą? Czy wiesz, co ukrywa? Cara Hunter idealnie połączyła thriller 

psychologiczny z klasycznym policyjnym śledztwem, a gęsto utkane zwroty akcji nie pozwalają na chwilę 

odpoczynku. 

 

 

21. Kurier z Toledo / Wojciech Dutka.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Mokrzycki (postać fikcyjna) , Dyplomaci , Wojna 

domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Wywiad polski , Związki homoseksualne , 

Hiszpania , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna , Powieść sensacyjna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Szpiedzy, wielka historia, a zarazem uniwersalna opowieść o miłości, która nie miała prawa zaistnieć… 

Warszawa, rok 1936. Młody dyplomata, hrabia Antoni Mokrzycki, wyjeżdża na zlecenie wywiadu do pogrążonej 

w kryzysie Hiszpanii. Mokrzycki zostawia w Polsce narzeczoną „z rozsądku‖ i kochankę, która jako jedyna zna 

jego sekret. Kiedy w czasie hiszpańskiej misji na drodze dyplomaty pojawia się Teo, młody anarchista a zarazem 

uczeń szkoły korridy z Madrytu, ich wspólny los zostaje przypieczętowany. Mokrzycki stanie przed koniecznością 

postawienia wszystkiego na jedną kartę i zaryzykuje - swoją karierę, narzeczeństwo, a nawet życie.  

 

 

22. Lista Lucyfera / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Seryjni zabójcy , Media publiczne , Gdańsk 

(woj. pomorskie) , Gdynia (woj. pomorskie) , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

Trójmiastem wstrząsa seria okrutnych, niewytłumaczalnych zabójstw. Morderca kontaktuje się z dziennikarzem, 

red. Adamem Bergiem. Za jego pośrednictwem informuje opinię publiczną o swoich kolejnych krokach. Od tej 

pory zaczyna się nierówny pojedynek pomiędzy życiem, a śmiercią. Co kieruje poczynaniami okrutnego 

mordercy, który sam siebie nazywa „Lucyferem―? Zemsta, nienawiść do świata, a może fascynacja dziełami 

pewnego artysty, który ze śmiercią był za pan brat? A gdy wydaje się, że jesteśmy już blisko rozwiązania tej 

ponurej zagadki, do akcji wkraczają kolejni nieznani sprawcy. W tle ostry sex, media goniące za sensacją                      

i historia, która rzuca długi cień na współczesnych.  
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23. Macochy / Danuta Awolusi.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macochy i pasierbice , Macochy i pasierbowie , Psychoterapia , 

Rodzeństwo , Rodzina patchworkowa , Uczucia , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Czy można pokochać cudze dziecko? Nadia i Anita to skłócone siostry, które jeszcze w dzieciństwie rozdzielił 

mur wzajemnej niechęci. Są absolutnie różne, ale łączy je pewne wspólne doświadczenie życiowe: ich partnerzy 

mają dzieci z poprzednich związków. Zbieg okoliczności, a może przeznaczenie, sprawia, że po latach milczenia 

obie spotykają się na zajęciach grupy wsparcia, to tu kobiety, będące w podobnej sytuacji, mogą porozmawiać                 

o tym, do czego nie wypada głośno się przyznawać: o nienawiści do dziecka "tej pierwszej" i nieradzeniu sobie                 

z rolą macochy. Nadia i Anita stają w obliczu dramatów i trudnych wyborów, muszą zdobyć się na mnóstwo 

cierpliwości i dobrej woli. Czy potrafią dać sobie nawzajem wsparcie, czy też zadawnione urazy okażą się 

ważniejsze od siostrzanej więzi?  

 

 

24. Mąż przez zasiedzenie / Marta Obuch.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Opiekunki i opiekunowie osób starszych , 

Profesorowie , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Patrycja zostaje zaskoczona propozycją pracy u profesora Zygmunta Tofla jako… dama do towarzystwa. Łamane 

przez opiekunka i asystentka. Ma się zajmować starszym panem, ale też poszukiwać rozmaitych dokumentów, 

które doprowadzą ją do niespodziewanego odkrycia. Pomaga jej syn profesora, Mateusz, który potrafi grać                     

w szachy, ale równie chętnie tropi przestępców. Bo profesor – miły, starszy pan – zaczyna się nagle dziwnie 

zachowywać. A w starej, zabytkowej wilii z ogrodem dochodzi do niewyjaśnionych zdarzeń. Zupełnie jakby ktoś 

czyhał na życie profesora, choć ten konsekwentnie wszystkiemu zaprzecza. Żeby chronić swojego pracodawcę, 

Patrycja przeprowadza się do willi, ale razem ze swoją ciotką, która porusza się na wózku i ma dość paskudny 

charakter. Wybucha potworne zamieszanie…  

 

 

25. Mgliste powietrze / Ann Cleeves ; przełożył Sławomir Kędzierski.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Seria szetlandzka / Ann Cleeves ; t. 6) 

 

 

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

Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Szetlandy (Wielka Brytania 

; wyspy) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-02 
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Grupa przyjaciół z Londynu udaje się na wesele na Unst - wyspę wysuniętą najbardziej na północ Szetlandów. 

Podczas przyjęcia znika Eleanor Longstaff - zupełnie jakby rozpłynęła się w mglistym powietrzu. Następnego dnia 

jej przyjaciółka otrzymuje wiadomość, która brzmi jak notatka samobójcza, a ciało Eleanor wypływa na 

powierzchnię małego jeziora blisko klifu. Detektywi Jimmy Perez i Willow Reeves przybywają na miejsce 

zdarzenia, aby zbadać tajemniczą sprawę. Co wspólnego ze zniknięciem i śmiercią Eleanor może mieć legenda              

o duchu lokalnego dziecka, które utonęło w tym samym miejscu przed wojną? Czy za legendą kryje się 

niewygodna prawda, którą po tylu latach ktoś nadal próbuje ukryć?  

 

 

26. Niezwyciężony / Rafał Mikołajczyk na podstawie powieści Stanisława Lema.- 

Warszawa : Booka, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astronauci , Cywilizacja , Przestrzeń kosmiczna , Roboty i 

manipulatory , Komiks , Science fiction 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Komiks Rafała Mikołajczyka „Niezwyciężony‖ jest graficzną adaptacją powieści Stanisława Lema, z gatunku 

hard science fiction, wydanej w 1964 roku. Tytułowy Niezwyciężony to krążownik międzygalaktyczny wysłany 

na planetę Regis III z misją odnalezienia Kondora - zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach bliźniaczej 

jednostki, z którą utracono kontakt wkrótce po jej wylądowaniu na planecie. W miarę odkrywania przez załogę 

Niezwyciężonego sekretów Regis III, pojawiają się kolejne tajemnice i rodzą się pytania, na które bohaterowie nie 

potrafią jednoznacznie odpowiedzieć. Pozostaje im tylko snuć domysły i hipotezy dotyczące byłych oraz 

obecnych zdarzeń. Wraz z upływem czasu oraz rozwijającą się dramatycznie sytuacją, pojawiają się refleksje 

dotyczące panowania człowieka nad siłami natury, w pojęciu szerszym niż ziemskie, oraz sensowności samego 

przeciwstawiania się i walki z tym, co człowiek za wszelką cenę stara się mierzyć ludzką miarą. Czy                            

w jakikolwiek sposób zasadne są próby podporządkowania tego, co istnieje w naturalnej równowadze trwania, 

płacąc za to wartością, uznawaną w ludzkim świecie za najwyższą? Czy to, co inne i niepoznane musi niezmiennie 

stanowić impuls do ataku i próby sił? Powieść stawia kilka ważnych, uniwersalnych pytań dotyczących 

wzajemnych powiązań człowieka i otaczającego go świata, dotyka zagadnień, które nadal są aktualne.  

 

 

27. Nocna droga / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Joanna Puchalska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Nastolatki , Trudne sytuacje życiowe , Wybory 

życiowe , Przebaczenie , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Życie każdej matki składa się z trudnych wyborów… Przez osiemnaście lat Jude Farraday stawiała potrzeby dzieci 

ponad własne i było warto: bliźniaki Mia i Zach wyrosły na parę bystrych szczęśliwych nastolatków. Kiedy do 

niewielkiej zżytej społeczności dołącza Lexi Baill - dziewczyna, która ma za sobą trudne dzieciństwo i bolesną 

przeszłość - Jude nie kryje radości. Lexi szybko zaprzyjaźnia się z Mią, a kiedy Zach zakochuje się w Lexi, cała 

trójka staje się nierozłączna. Jude zawsze robiła wszystko, by uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem. Pewnej 

letniej nocy jej najgorsze lęki się urzeczywistniają. Jedna feralna decyzja raz na zawsze odmienia losy 

nastolatków. Rodzina Farradayów staje przed najcięższą próbą, a Lexi traci wszystko, na co długo pracowała. 

Bohaterowie będą musieli stawić czoła konsekwencjom albo znaleźć siłę, by… przebaczyć. 
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28. O krok za daleko / Harlan Coben ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Poszukiwania zaginionych , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. Od miesięcy szuka swojej córki, Paige. Kiedy wreszcie trafia na jej ślad - 

namierza ją w Central Parku, gdzie ćpuni grają dla pieniędzy przy pomniku Lennona - na jego drodze staje Aaron, 

człowiek, przez którego uciekła. A Paige znowu znika. Tym razem jednak Simon nie zamierza odpuścić - za 

wszelką cenę chce sprowadzić córkę do domu. Ale sytuacja się komplikuje… W mieszkaniu, w którym koczowała 

dziewczyna, zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona Simona, do której ktoś strzelał, walczy o życie, on 

musi zadać sobie pytanie - w co wplątała się ich córka? I czy to ona zabiła? Aby znaleźć odpowiedź, Simon 

posunie się nawet… o krok za daleko.  

 

 

29. Okna z widokiem na Weronę / Hanna Kowalewska.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, copyright 2019. 

(Zawrocie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prowincja , Ruiny , Tajemnica , Toksyczne związki , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-01 

 

 

Nudny luty na prowincji? Nic z tego. Gdy tylko Paweł wyjeżdża w sprawach zawodowych i rodzinnych do 

Paryża, Matylda trafia na trop Werony - pokrytej bluszczem tajemniczej ruiny wraz z jeziorkiem w kształcie 

podkowy. Ani ostrzeżenia, by zostawić to miejsce w spokoju, ani panująca wokół niego zmowa milczenia nie są  

w stanie powstrzymać Matyldy przed szukaniem prawdy o wydarzeniach sprzed lat, które na zawsze zmieniały 

Zycie bliskich jej osób. Dom, który zniknął. Wiolonczelistka, która gra na uczuciach innych. Sekrety, których nikt 

nie chce zdradzać, Jedna zimowa noc, o której wszyscy woleliby zapomnieć. Okna z widokiem na Weronę to 

przepiękna opowieść o zmaganiu się z rzeczywistością i splątaniu ludzkich losów oraz o tym, jak przeszłość 

nieodwracalnie wpływa na naszą teraźniejszość. W tej powieści ogień płonie nie tylko w kominku, gotowy 

niszczyć i spopielać. A jednak Zawrocie jest niezmiennie azylem, światem jak ze szklanej kuli, w której śnieg 

wiruje tylko przez chwilę.  

 

 

30. Podróż Cilki / Heather Morris ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klein, Cecilia (1926-2004) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , Łagry (ZSRR) , Miłość , Ocaleni z Holokaustu , Więźniowie 

obozów , Żydzi , Workuta (Rosja ; okręg) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-nowozel.  

Nowości:  2020-01 
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Historia młodej dziewczyny, którą Lale Sokołow, tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą osobę, jaką 

kiedykolwiek poznał. Uroda ją uratowała - i skazała na piekło. Cilka ma zaledwie szesnaście lat, kiedy trafia do 

Auschwitz. Tam szybko się uczy, że uroda daje siłę, a ta oznacza przetrwanie. Kiedy po trzech latach Armia 

Czerwona wyzwala obóz, dziewczyna nie odzyskuje wolności: zostaje oskarżona przez komunistyczne władze                

o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru w Workucie. Tak zaczyna się długa podróż Cilki. Na Syberii staje 

przed wyzwaniami zarówno nowymi, jak i boleśnie znanymi, w tym niechcianą uwagą strażników. Młoda kobieta, 

która podczas Zagłady straciła całą rodzinę, musi się zmierzyć nie tylko z trudnymi warunkami życia na 

nieludzkiej ziemi i pracą ponad siły, ale i ciążącym nad nią poczuciem winy. W sowieckim łagrze spotyka ludzi 

dobrych i okrutnych, mądrych i zaślepionych, codziennie zmaga się ze śmiercią i terrorem. Ale odkrywa w sobie 

siłę, o którą się nigdy nie podejrzewała i widzi, że pomimo wszystkiego, co jej się przydarzyło, w jej sercu jest 

miejsce na miłość - miłość, która da jej siłę, by myśleć o przyszłości. To opowieść o cierpieniu, ale także                        

o niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa. Opowieść o niezłomności, 

człowieczeństwie i - przede wszystkim - nadziei, nawet w najgłębszych ciemnościach.  

 

 

31. Położna z Auschwitz / Magda Knedler.- Dodruk 2.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leszczyńska, Stanisława (1896-1974) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Położne , Więźniowie obozów , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

Do KL Auschwitz trafia kolejny transport więźniarek. Wśród nich jest położna z Łodzi, która na własną prośbę 

zaczyna pracę w nieludzkich warunkach: bez wody, podstawowych narzędzi medycznych i leków. Porody 

przyjmuje na piecu przykrytym starą derką. Wielokrotnie ryzykuje życie, przeciwstawiając się rozkazom 

bezwzględnego Josepha Mengele. Robi wszystko, by chronić dzieci przed okrutnymi eksperymentami. Wspiera 

młode matki, którym siłą odebrano niemowlęta i wysłano je do Rzeszy. Albo na śmierć… W Auschwitz nie była 

Stanisławą Leszczyńską. Była Mamą. Była nadzieją. "Położna z Auschwitz" to dramatyczna opowieść 

inspirowana bohaterskim losem Stanisławy Leszczyńskiej. Polska położna odebrała w Auschwitz tysiące 

porodów, podczas których nie umarło żadne dziecko, żadna kobieta.  

 

 

32. Przysięga / Jodi Ellen Malpas ; przekład Karolina Post-Paśko, Marta Czub.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2015. 

(Ta noc / Jodi Ellen Malpas ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Livy i Miller dokonali swoich wyborów. Teraz muszą wydostać się z niebezpiecznej gry, by walczyć o życie bez 

sekretów i namiętność bez granic…Livy nigdy jeszcze nie zaznała tak obezwładniającego pożądania. Fascynujący, 

tajemniczy Miller Hart oczarował ją, zahipnotyzował i uwiódł w najbardziej ekstatyczny sposób. Zna jej 

najskrytsze myśli i wciąga ją coraz głębiej w swój ciemny świat. Przysięga, że ją kocha. Że zrobi wszystko, by ją 

chronić. Czy dotrzyma swojej przysięgi, gdy upomni się o niego przeszłość?  
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33. Siedem dalekich rejsów / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Malarstwo (sztuka) , Historycy sztuki , 

Zaginione dzieła sztuki , Darłowo (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. 

Darłowo ; okolice) , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

"Siedem dalekich rejsów" to powieść skrojona po mistrzowsku. Wartka, choć kameralna akcja, błyskotliwe 

dialogi, barwne niejednoznaczne postacie. A wszystko rozgrywa się na tle malowniczego portowego miasteczka, 

Darłowa, zanurzonego w powojennej atmosferze niepewności i strachu w obliczu nowej władzy, likwidującej krok 

po kroku prywatną własność. W centrum zaś dwoje bohaterów przypadkowo zainteresowanych tym samym 

zaginionym dziełem sztuki: tryptykiem Eryka Pomorskiego. Ona – historyk sztuki z Warszawy, on – człowiek bez 

imienia, zwany Nowakiem, właściwie znikąd, dziennikarz, myślący o ucieczce z komunistycznego kraju                           

i potajemnym wywiezieniu obrazu. Miłość komplikuje wszystko, tym bardziej, że chwilami można odnieść 

wrażenie, iż cicha zawzięta rywalizacja między zakochanymi zniweczy ledwo rodzące się uczucie. Tyrmand 

stworzył bohaterów, których przeżycia budzą u czytelników rosnące z kartki na kartkę pragnienie – aby im się 

powiodło, aby potrafili przełamać wszelkie bariery, a kapryśny los nie pokrzyżował ich planów...  

 

 

34. Szermierz / Andrzej Ziemiański ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2019. 

(Imperium Achai / Andrzej Ziemiański) 

(Virion / Andrzej Ziemiański ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Virion (postać fikcyjna) , Czarodzieje , Krainy i światy fikcyjne 

, Wojownicy , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-01 

 

Kiedy następnym razem wyciągniesz miecz powiedz sobie jasno, że zginiesz w tym starciu. To cię uspokoi. Na 

życie Viriona i Niki czyha zbyt wielu wrogów, by ucieczka mogła trwać w nieskończoność. Obława jest coraz 

bliżej, już słychać jazgot psów i tętent kopyt. Nieuchronnie zbliża się chwila ostatecznego rozstrzygnięcia. Chwila, 

w której wszystkie intrygi i tajemnice ujrzą światło dzienne. Moment, w którym interesy Cesarstwa, Zakonu                   

i Rady Czarodziejów zderzą się z nieposkromioną furią Szermierza Natchnionego broniącego jedynej istoty, która 

się dla niego liczy. Nadchodzi dzień ostatecznej próby, po której na zdeptanej, skrwawionej ziemi stać będzie 

tylko jeden człowiek. Albo upiór. Finalny tom tetralogii o młodości Viriona – szermierza natchnionego.  

 

 

35. Światło w środku nocy / Jojo Moyes ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Biblioteki ruchome , Kobieta , Problemy 

małżeńskie , Przyjaźń , Kentucky (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 
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Alice czuje się jak wybrakowana wersja samej siebie. Szybki ślub z przystojnym Amerykaninem okazuje się 

pomyłką. W domu rządzi teść, który książki inne niż Biblia uznaje za stratę czasu. Na dodatek plotkuje o niej całe 

Baileyville, tylko dlatego że przybyła z dalekiej i równie nudnej Anglii. Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej 

przez kobiety burzy spokój miasteczka. Na jej czele staje Margery, która brzydzi się hipokryzją i, o zgrozo, ma 

własne zdanie na każdy temat. Alice rusza na dzikie górskie szlaki z lekturami wzbudzającymi kontrowersje. 

Oliwy do ognia dolewa fakt, iż wśród kobiet zaczyna krążyć zakazana książeczka, która - jak twierdzą niektórzy - 

mąci im w głowach i szerzy grzeszne myśli… Choć od Margery różni ją prawie wszystko, Alice odważy się iść za 

głosem wolności w świecie pełnym zakazów. A dzięki przyjaźni z Fredem zrozumie, że nigdy wcześniej naprawdę 

nie kochała.  

 

 

36. Trzecia opcja / Vince Flynn ; przełożył Jan Stanisław Zaus.- Warszawa : Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2013. 

(Fabryka Kryminału) 

(Fabryka Sensacji) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitch Rapp (postać fikcyjna) , CIA , Agenci CIA , Spisek , 

Niemcy , Stany Zjednoczone , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-01 

 

Mitch Rapp, agent operacyjny CIA, prowadzi tajną misję w Niemczech. Ma wyeliminować Heinricha 

Hagenmillera, przemysłowca, który wspiera tajny program nuklearny Saddama Husajna. Gdy operacja kończy się 

sukcesem, jeden z agentów próbuje zastrzelić także Rappa. Po karkołomnej ucieczce Rappowi udaje się jednak 

przedostać do ojczyzny. Zaczyna podejrzewać, że jest pionkiem w diabolicznej intrydze wymierzonej w nowego 

dyrektora CIA, doktor Irene Kennedy. Śmiertelnie niebezpieczna rozgrywka znów toczy się na najwyższych 

szczeblach władzy.  

 

 

37. Zadra / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bernard Gross (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Policjanci , 

Wznowienie postępowania , Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. 

Chełmża ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-01 

 

 

 

Są kości i ślady, które rzucają nowe światło na tajemnicze zaginięcie pary studentów. Jednak zmowa milczenia 

trwa od lat. Kiedy w podchełmżyńskim Grodnie opadają wieczorne mgły, komisarz Bernard Gross bada sprawę 

odnalezionych w pobliskim lesie kości. Nowe tropy zaprowadzą go do sprawy zagadkowego zaginięcia pary 

studentów sprzed szesnastu laty. Im głębiej i dokładniej Gross będzie szukał, z tym większym trudem przyjdzie 

mu przedzierać się przez gąszcz traumatycznych wspomnień skłóconych ze sobą członków rodzin dwojga 

zaginionych. Prawda o tamtych zdarzeniach okaże się wstrząsająca. Zadra to mroczna opowieść o niszczącej sile 

miłości, ale też o śmierci, która przedwcześnie zabierając bliskich, strąca w otchłań samotności.  
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38. Zgodnie z planem / Lee Child ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Jack Reacher / Lee Child) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Przestępczość zorganizowana , 

Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 

 

 

Światem rządzi przypadek, ale raz na jakiś czas wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety, nie tym razem… 

Reacher jak zwykle podróżuje autobusem – przemierza Stany Zjednoczone bez konkretnego celu, usiłując nie 

wpakować się w kłopoty. Przerywa jednak podróż, by pomóc starszemu mężczyźnie, który pozostawiony samemu 

sobie bez wątpienia padłby ofiarą przestępstwa. Wiecie, co mówią o dobrych uczynkach… Teraz Reacher musi 

doprowadzić sprawę nowego znajomego do końca i wszystko naprawić. A zdarzyło się całkiem dużo. Para 

starszych ludzi popełniła kilka poważnych błędów – w ich wyniku jest dłużna spore pieniądze grupie 

niebezpiecznych ludzi. Reacher szybko orientuje się, że właśnie stał się wrogiem numer jeden dwóch walczących 

o terytorium gangów – ukraińskiego i albańskiego. Będzie musiał stawić czoło bandzie lichwiarzy, złodziei                        

i zabójców. Pomoże mu w tym znudzona kelnerka, która wie nieco więcej, niż chce ujawnić. To będzie długa 

droga, zwłaszcza że wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu... Ale Reacher wierzy, że raz na jakiś czas 

sprawiedliwości staje się zadość.  

 

 

39. Zły / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Przestępczość , Walka dobra ze złem , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Książka - legenda. Najpoczytniejszy kryminał napisany w czasach PRL-u. A tak naprawdę niezwykle inteligentny 

opis Polski Ludowej, przebrany w strój ni to kryminału, ni to romansu, ni to westernu. Zaczyna się od 

tajemniczych napadów. Z tym, że wszyscy atakowani - to bandziory. Ludowa milicja staje na głowie, by dostać 

jedynego sprawiedliwego, szeryfa bez twarzy, który sprawia, że ludzie zaczynają się czuć bezpieczni. Podziemny 

światek Warszawy rusza na wojnę. Bohater ma tylko jeden znak rozpoznawczy, niezwykłe, świetliste spojrzenie. 

A dodatkowo w tle historia miłosna, której osią jest Marta Majewska, niechcący wciągnięta w przestępcze życie 

Warszawy.  

 

 

40. Zmuszona, by zabić / Rachel Abbott ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stephanie King (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-02 
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Tak to się musi skończyć… Któreś z nas musi umrzeć. Mark i Evie mają romans. Evie przywróciła wiarę w życie 

Marka po śmierci jego żony. Kiedy Evie odnosi różnego rodzaju obrażenia, jej przyjaciele zaczynają podejrzewać 

o to Marka. Czyżby namiętny romans przerodził się w piekło? Wezwana w środku nocy do ich rezydencji sierżant 

Stephanie King, znajduje w łóżku dwa brutalnie zamordowane ciała, które trudno zidentyfikować. Gdzie zaczyna 

się morderstwo? W chwili, kiedy następuje pierwsze pchnięcie nożem? Czy w momencie pierwszej myśli                       

o popełnieniu zbrodni? "Zmuszona, by zabić" to mroczny thriller psychologiczny z charakterystycznym dla 

Abbott stawieniem czytelnika przed koniecznością trudnego wyboru moralnego i mistrzowską charakterystyką 

postaci. 

 
 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Mała Jerzego / Katarzyna Ryrych.- Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2019. 

(Plus Minus 16) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Ojcowie i córki , Relacje międzyludzkie , Rodzice 

, Samotność , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Tego fotografika i jego córkę znają w K. wszyscy. Jerzy - piękny, postawny, z intrygującym błyskiem w oku i jego 

mała, córka, wpatrzona w niego jak w obraz. Ale dziewczyna dorasta i zaczyna rozumieć. Że była tylko przynętą, 

na którą matka złowiła Jerzego. Że w ich domu nigdy nie było miłości. Że ojciec bardzo kocha kobiety, ale żadnej 

na tyle mocno, by ją wybrać. Że jej najbliższa przyjaciółka tuż przed maturą zaliczyła wpadkę. I że od teraz - to 

jest problem małej. Małej Jerzego.  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Alfabet Tyrmanda / wstęp, wybór i opracowanie: Dariusz Pachocki.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo MG, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyrmand, Leopold (1920-1985) , Demokracja , Emigracja , 

Komunizm , Pisarze amerykańscy , Pisarze polscy , Polacy za granicą , Odmienność 

kulturowa , Społeczeństwo , Życie codzienne , Europa , Stany Zjednoczone (USA) , 

Listy , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka 

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

Nowości:  2020-02 

 

Leopold Tyrmand wrócił do powojennej Polski z własnej woli. Jednak szybko okazało się, że nowa rzeczywistość 

tłamsi go zarówno literacko jak i osobowościowo. W połowie lat 60. wyemigrował i osiadł w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie próbował stać się autorem anglojęzycznym. Literacka aktywność Leopolda Tyrmanda 

zamyka się w czterech dekadach, a zawarte w niniejszym tomie wypowiedzi pisarza dokumentują niemal cały ten 

okres. Pochodzą one ze źródeł, wśród których są: wywiady prasowe, nieznane, niepublikowane dotąd notatniki 

czy też materiały służb PRL pozyskane z podsłuchu. Tyrmandowi nieobce było hasłowe porządkowanie 

wypowiedzi. Dowodzi tego jego książka pt. Zapiski dyletanta. To właśnie ona stała się konstrukcyjnym wzorem 

niniejszego tomu, w którym znalazły się szczere, wręcz bezkompromisowe oceny znajomych, pisarzy czy ludzi 

władzy. Są tu również społeczno-polityczne diagnozy, migawki z peerelowskiej rzeczywistości i wrażenia                        

z podróży po Europie czy USA. Podejmując lekturę Alfabetu Tyrmanda czytelnik wychodzi na spotkanie                       

z pisarzem, którego w jakimś stopniu zna, ale także takim jego obliczem, którego zupełnie się nie spodziewa.  

 

 

2. Chemia kosmetyczna : wybrane zagadnienia / pod red. Aliny Sionkowieskiej.- 

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chemia kosmetyczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-54 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

I. USTAWODAWSTWO; II.. BUDOWA I FUNKCJE SKÓRY; III. WYBRANE SUROWCE KOSMETYCZNE; 

IV. ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE; V. FOTOSTARZENIE I SUBSTANCJE PROMIENIO-

CHRONNE; VI. FIZYKOCHEMIA FORM KOSMETYCZNYCH; VII. REOLOGIA FORM KOSMETY-

CZNYCH; VIII. POLIMERY W KOSMETYKACH; IX. KOSMETYKI KOLOROWE. 
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3. Ciało kobiety, mądrość kobiety : jak odzyskać i zachować fizyczne i emocjonalne 

zdrowie / Christiane Northrup ; tłumaczenie Katarzyna Emilia Bogdan.- Wydanie 3. 

poprawione i zaktualizowane.- Warszawa : CoJaNaTo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby kobiece , Higiena , Kobieta , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

CZĘŚĆ I. OD ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI DO WEWNĘTRZNEGO PRZEWODNICTWA: 1. Mit Patria-

chatu: źródło rozdźwięku między umysłem, ciałem i emocjami, 2. Kobieca inteligencja i nowy sposób 

uzdrawiania, 3. Wewnętrzne przewodnictwo, 4. System energetyczny kobiety ; CZĘŚĆ II. ANATOMIA 

KOBIECEJ MĄDROŚCI: 5. Cykl menstruacyjny, 6. Macica, 7. Jajniki, 8. Odzyskiwanie sfery erotycznej, 9. 

Srom, pochwa, szyjka macicy i dolny odcinek układu moczowego, 10. Piersi, 11. Nasza płodność, 12. Ciąża                     

i poród, 13. Macierzyństwo: nawiązywanie więzi z dzieckiem, 14. Menopauza ; CZĘŚĆ III. PROGRAM 

KOBIECEJ MĄDROŚCI PROWADZĄCY DO PEŁNI ZDROWIA I UZDROWIENIA: 15. Kroki prowadzące do 

kreowania pełni zdrowia, 16. Jak optymalnie korzystać z opieki zdrowotnej, 17. Odżywianie, 18. Moc płynąca                  

z ruchu, 19. Uzdrawiając siebie, uzdrawiamy świat. 

 

 

4. Czując : rozmowy o emocjach / Agnieszka Jucewicz ; ilustrował Arobal.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samopoznanie , Uczucia , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Agnieszka Jucewicz - autorka bestsellerów „Żyj wystarczająco dobrze‖, „Kochaj wystarczająco dobrze‖                            

i „Wybieraj wystarczająco dobrze‖ w mądrych, i poruszających rozmowach z wybitnymi znawcami ludzkiej 

psychiki - psychologami i psychoterapeutami Bogdanem de Barbaro, Bartłomiejem Dobroczyńskim, Danutą 

Golec, Ewą Chalimoniuk, Zofią Milską-Wrzosińską, Anną Król-Kuczkowską, Paulem Bloomem, Cezarym 

Żechowskim oraz seksuologiem Andrzejem Depko bierze na warsztat emocje i stany: wdzięczność, miłość, 

zazdrość i zawiść, poczucie winy i krzywdy, lęk, złość, radość, pokorę, stratę, współczucie, wstyd, nudę, euforię, 

namiętność, bliskość, przyjemność i smutek.  

 

 

5. Dziennik 1954 / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyrmand, Leopold (1920-1985) , Pisarze polscy , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2020-02 
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Nie przypadkiem w tytule tej książki znalazła się data jej powstania. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że 

„Dziennik 1954‖ jest kroniką określonego czasu, i to czasu jak na dziennik wyjątkowo krótkiego: nie jednego roku 

nawet, lecz zaledwie jednego kwartału, okresu od 1 stycznia do 2 kwietnia 1954. Stało się tak też dlatego, że                   

w postaci książki dziennik Tyrmanda ukazał się po raz pierwszy po ćwierćwieczu od napisania, w roku 1980                   

i autor pragnął zaznaczyć ten dystans. Stało się tak wreszcie chyba dlatego, że rok 1954 był w biografii                            

i twórczości Tyrmanda rokiem przełomowym. Kim zatem był Tyrmand w roku 1954? To zależało od punktu 

widzenia. Dla niektórych był nikim, człowiekiem przegranym, któremu podwinęła się noga. Wariatem, co nie chce 

zrozumieć dziejowej konieczności i nie bierze udziału w realizacji postulatów socrealizmu. Dla niektórych był 

barwną postacią Warszawki, cynicznym bikiniarzem w kolorowych skarpetkach, arbitrem elegancji, propagatorem 

zachodnich nowinek. Dla niektórych wreszcie był Tyrmand wzorem postawy niezłomnej, człowiekiem, który 

niedostatek i brak możliwości publikowania przedłożył nad ewentualną karierę i zaszczyty - z lojalności dla 

swoich przekonań. Co ciekawsze, autor w trakcie dziennika sam - zależnie od nastroju chwili -  patrzy na siebie                 

z tych trzech perspektyw.  

 

 

6. Firmowe nieruchomości / [autorzy poradnika: Agnieszka Bieńkowska, Marta 

Szafarowska, Maja Fabrowska, Bartosz Mazur, Łukasz Grzegorczyk, Michał 

Matysiak, Julia Skóra, Tobiasz Szczęsny ; redaktor prowadzący Wojciech 

Tumidalski].- Warszawa : Gremi, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amortyzacja , Nieruchomości , Podatek od nieruchomości , 

Podatek od towarów i usług , Przedsiębiorstwo , Środki trwałe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-332 

Nowości:  2020-01 

 

I. Klasyfikacja nieruchomości w księgach podatkowych ; II. Remont, ulepszenie i bieżące utrzymanie 

nieruchomości - środka trwałego ; III. Amortyzacja - ustalenie wartości początkowej, metody amortyzacji, stawki 

amortyzacji, jednorazowa amortyzacja, indywidualna amortyzacja ; IV. Nieruchomość będąca współwłasnością 

małżeńską ; V. Nieruchomość jako środek trwały w firmie ; VI. Przychody z nieruchomości ; VII. Podatek z tytułu 

środka trwałego ; VIII. Nieruchomości a VAT ; IX. Podatek od nieruchomości. 

 

 

7. Inna miłość szejka / Artur Ligęska, Oskar Maya.- Warszawa : Burda Książki - 

Burda Media Polska, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ligęska, Artur , Homoseksualizm , Ludzie bogaci , 

Niesłuszne skazanie , Polacy , Przestępstwa narkotykowe , Więźniowie , Zawód 

miłosny , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Wywiad dziennikarski , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-02 

 

Gdy zakochuje się książę, to zwykle początek bajki. Ale gdy książę należy do emirackiej rodziny królewskiej, 

baśń zamienia się w koszmar. Artur Ligęska był gwiazdą polskiego fitnessu. Nagradzany i doceniany, otworzył 

sieć popularnych klubów. Sukces przyszedł szybko, a wraz z nim kłopoty. W Dubaju Artur miał zacząć nowe 

życie. Ale Zjednoczone Emiraty Arabskie, jakie widzi świat – nowoczesne, bogate państwo o wielkich 

możliwościach, okazały się jedynie pięknym mirażem. Gdy Artur poznał Anioła, księcia Abu Zabi, nie spodziewał 

się, że to początek jego drogi do piekła. By zatrzymać ukochanego w kraju, Anioł przez 13 miesięcy 

przetrzymywał go w emirackim więzieniu, gdzie jego życie zmieniło się w koszmar. Bez dowodów, bez 

możliwości obrony, został skazany na dożywocie. Wydawało się, że jego życie właśnie się skończyło. Dzięki 

pomocy polskich dyplomatów, organizacji pozarządowych, przyjaciół i ludzi dobrej woli cudem wyszedł na 
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wolność. Dzięki własnej sile i determinacji przetrwał koszmar i dziś chce pokazać światu prawdę o kraju,                      

w którym ludzkie losy zależą jedynie od kaprysów wszechwładnych szejków.  

 

 

8. Instrukcja obsługi dzieci / Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Metody wychowawcze , Opieka nad dziećmi , 

Rodzicielstwo , Trudności wychowawcze , Więź rodzinna , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  37.018.1 

Nowości:  2020-02 

 

 

Jak wychowywać mądrze dziecko? Jak odnaleźć radość z rodzicielstwa? W jaki sposób pogodzić potrzeby 

wszystkich członków rodziny - zarówno dorosłych, jak i dzieci? Czego można wymagać od dziecka, a czego 

wymagać się nie powinno? Jak skutecznie komunikować się z dziećmi? To tylko część spośród pytań, na które 

znajdziesz odpowiedzi w "Instrukcji obsługi dzieci".  

 

 

9. Jak bronić swoich praw w postępowaniu administracyjnym / [autorka poradnika 

Anna Puszkarska ; redaktor prowadząca Teresa Siudem].- Stan prawny na listopad 

2019 roku.- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie administracyjne , Strona postępowania , Polska 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-01 

 

1. Uprawnienia stron wynikające z ogólnych zasad postępowania ; 2. Właściwość organu, wyłączenie organu lub 

pracownika ; 3. Status strony, ustanowienie pełnomocnika ; 4. Terminy załatwiania spraw, ponaglenie ; 5. 

Wymagania związane z doręczaniem pism przez organ ; 6. Wymagania dotyczące wezwań, obrona przed 

sankcjami za niestawiennictwo ; 7. Sposoby obliczania terminów, wniosek o przywrócenie terminu ; 8. Dowody  

w sprawie ; 9. Rozprawa administracyjna, zajęcie stanowiska przez inny organ ; 10. Zawieszenie postępowania ; 

11. Wymagania dotyczące decyzji ; 12. Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie decyzji, skutki błędnego 

pouczenia ; 13. Milczące załatwienie sprawy ; 14. Postanowienia ; 15. Odwołanie, wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, zażalenie ; 16. Obowiązki organu I instancji, postępowanie przed organem odwoławczym ; 

17. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ; 18. Postępowanie uproszczone. 

 

 

10. Jak lepiej myśleć : dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych / Christel 

Petitcollin ; przekład Krystyna Arustowicz.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK 

Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Samorealizacja , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-02 
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"Jak lepiej myśleć" to zbiór przydatnych wskazówek dla osób nadwydajnych mentalnie i analizujących bez końca 

dotyczących codziennego życia w społeczeństwie. Jeśli potrzebujesz porady, jak odnaleźć spokój na płaszczyźnie 

zawodowej, w relacjach z najbliższymi oraz w miłości, koniecznie sięgnij po tę książkę! Dzięki niej jeszcze lepiej 

zrozumiesz siebie i innych, rozwiniesz i pokochasz swoją niezwykłą osobowość, a także nauczysz się organizować 

otoczenie tak, aby czuć się w nim jak najbezpieczniej.  

 

 

11. Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku : [wszystko, co możesz zrobić, żeby 

edukacja miała sens] / Mikołaj Marcela.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kształcenie , Rodzice , Szkolnictwo , Uczenie się , 

Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-02 

 

 

Czy szkoła może stać się miejscem realnie przygotowującym dzieci do życia we współczesnym świecie? Jaki 

model edukacji wybrać dla swojego dziecka? Co zrobić, żeby nauka nie nudziła? Czy warto interesować się 

alternatywnymi metodami edukacji? Jak uniknąć u dziecka lęku przed porażką? To tylko kilka z wielu pytań, na 

które wyczerpująco, ale też w fascynujący sposób odpowiada Mikołaj Marcela. Odważnie mówi o problemach 

polskiej szkoły. Bazuje na wiedzy praktycznej, najnowszych badaniach i własnym doświadczeniu.  

 

 

12. Jak założyć i prowadzić firmę / [autor Łukasz Sitek ; redaktor prowadząca Anna 

Wojda].- Stan prawny: 10 grudnia 2019 r.- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prawny ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność gospodarcza , Przedsiębiorstwa małe i średnie 

(MŚP) , Przedsiębiorstwo prywatne , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2020-01 

 

 

I. Jak założyć firmę ; II. Rozliczenia z ZUS ; III. Wybór formy opodatkowania ; IV. Pytania i odpowiedzi ; V. Kto 

potrzebuje koncesji, zezwolenia lub licencji ; VI. Kiedy warto zawiesić działalność ; VII. Skąd wziąć pieniądze na 

rozwój firmy ; VIII. Na czym da się zaoszczędzić ; IX. Sukcesja. 

 

 

13. Kard. Stefan Wyszyński : droga na ołtarze, życie, dzieło, świadectwa / Małgorzata 

Pabis, Izabela Kozłowska- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyszyński, Stefan (1901-1981) , Duchowieństwo katolickie , 

Kardynałowie , Prymasi , Polska , Biografia , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-02 

 

 

ŻYCIE PRYMASA TYSIĄCLECIA: Dzieciństwo, Dla Ojczyzny, Na drodze do kapłaństwa, Uzdrowiony, 

Kapłan, Wojna, Laski, Powstanie Warszawskie, Na różnych frontach, Biskup lubelski, Prymas Polski, 
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Inwigilowany, Z wizytą u papieża, Nowa konstytucja, Kardynał, Areszt, "Królowo Polski, przyrzekamy!", 

Uwolniony, W kardynalskim kapeluszu, "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", Uroczystości milenijne, 

Peregrynacja, Sobór, W całej Polsce, W geście solidarności, Jubileusz, Beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbego, 

Sześć lat wdzięczności za sześć wieków obecności, Cud jasnogórski, Papież z Polski, O zdrowie i siły dla Ojca 

Świętego, Testament Prymasa, Cud do beatyfikacji - uzdrowienie z raka ; ROZMOWY: Święty na dzisiejsze 

czasy. Rozmowa z ojcem Gabrielem Bartoszewskim OFMCap, Był bardzo chrystocentryczny. Rozmowa z ks. 

Andrzejem Gałką, Oni się wzajemnie uzupełniali. Rozmowa z kard. Stanisławem Dziwiszem, "Mocniej szukajcie 

Pana Boga". Rozmowa z ks. prał. Bogdanem Bartołdem, By stał się patronem parafii. Rozmowa z ks. kan. dr. 

Andrzejem Jędrzejewskim ; ŚWIADECTWA ; PRYMAS TYSIĄCLECIA O: ... Maryi, ... o miłosierdziu Bożym. 

 

 

14. Kard. Stefan Wyszyński : Prymas Tysiąclecia / Marek Balon.- Wydanie 2, 

zmienione.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyszyński, Stefan (1901-1981) , Duchowieństwo katolickie , 

Kardynałowie , Prymasi , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Mąż opatrznościowy narodu polskiego ; Maryjny klimat rodzinnego domu ; W drodze do kapłaństwa ; Działalność 

duszpasterska i publicystyczna ; Lata okupacji ; Biskup lubelski ; Prymas Polski ; Non possumus ; W więzieniu ; 

Triumfalny powrót ; Polska u stóp Maryi ; Nowe represje ; Przygotowania do Milenium ; Uroczystości milenijne ; 

Kościół z narodem ; Polak papieżem ; Papież na polskiej ziemi ; Ostatnie lata posługi ; Bolesna strata dla 

Kościoła, narodu i ojczyzny ; Wybrane modlitwy i rozważania prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

 

 

15. Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem / [redaktor prowadząca Anna 

Wojda].- Stan prawny: listopad 2019 r.- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie cywilne , Polska , Komentarz do ustawy , 

Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-01 

 

 

Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) ; I. Zmiany ważne dla stron ; II. Doręczenia do nowych zasad 

; III. Planowanie z głową ; IV. Zmiany ważne dla firm ; V. Zeznania świadków ; VI. Opłaty w górę. 

 

 

16. Kto musi spłacać cudze długi / [autorka Aleksandra Gniazdowska ; redaktor 

prowadząca Anna Wojda].- Stan prawny: lipiec 2019 r.- Warszawa : Gremi Media, 

[2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dług , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-01 
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I. Długi w małżeństwie ; II. Czy do kredytu lub pożyczki potrzebna zgoda obojga małżonków ; III. Kiedy fiskus 

zainteresuje się bliskimi podatnika ; IV. Gdy upada firma małżonka ; V. Pytania i odpowiedzi ; VI. Spółka 

przestaje płacić, jest problem dla wspólników ; VII. Kiedy wspólnicy zapłacą fiskusowi ; VIII. Zaległości spółek 

w VAT i akcyzie ; IX. Spadek po krewnych może nas zrujnować ; X. Do zapłaty zmusi komornik ; XI. 

Rozstrzygamy watpliwości ; XII. Akty prawne: Ustawa o kosztach komorniczych, Kodeks postępowania 

cywilnego (wyciąg). 

 

 

17. Londyn 1967 / Piotr Szarota.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Literatura angielska , Muzycy angielscy , Muzyka 

rozrywkowa angielska , Pisarze angielscy , Londyn (Wielka Brytania) , Kalendarium 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Piotr Szarota barwnie ukazuje wszystkie najważniejsze zjawiska swingującego Londynu lat 60., ale nie na tylko na 

tym polega wartość jego książki. Autor potrafi bowiem odtworzyć sieć skomplikowanych powiązań i wzajemnych 

wpływów między nimi. 

 

 

18. Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 : sto lat troski o państwo / pod redakcją 

Danuty Bolikowskiej ; [wybór tekstów Danuta Bolikowska, Adam Safaryjski].- 

Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Najwyższa Izba Kontroli (NIK) , Kontrola państwowa , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-01 

 

Korzenie 1808-1918 ; Dwudziestolecie międzywojenne 1918-1939: Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1926, 

Rządy sanacji 1926-1939 ; Na uchodźstwie i w podziemiu 1939-1945 ; W Polsce Ludowej 1944-1989: Zmiana 

systemu władzy 1944-1955, Od Października do Grudnia 1956-1970, "Druga Polska" 1970-1980, "Solidarność"                 

i długi finał 1980-1989 ; Czas przełomu 1989-1992 ; W odrodzonej Rzeczypospolitej 1992-2004: Reforma 

kontroli państwowej 1992-1995, Umocowanie konstytucyjne 1995-2001, Unowocześnianie kontroli państowej 

2001-2004 ; We Wspólnocie Europejskiej 2004-2019: Pierwsze lata w UE i nowelizacja ustawy 2004-2013, 

Skuteczność Najwyższej Izby Kontroli 2013-2019 ; Szefowie NIK 1919-2019. 

 

 

19. Najwyższa Izba Kontroli : komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli / 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka.- Wydanie 3. zaktualizowane, stan prawny 

na dzień 15 marca 2017 r.- Warszawa : Difin, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Najwyższa Izba Kontroli (NIK) , Prawo , Polska , Komentarz 

do ustawy 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-01 
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Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r., poz. 524). Stan prawny na dzień 

15 marca 2017 r. ; Rozdział I. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli ; Rozdział II. Organizacja 

Najwyższej Izby Kontroli ; Rozdział III. Postępowanie dowodowe i postępowanie odwoławcze ; Rozdział IV. 

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli ; Rozdział V. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów ; 

Rozdział VI. Przepisy karne ; Rozdział VII. Przepisy przejściowe z ustawy nowelizującej. 

 

 

20. Niezbędnik urlopowicza : [jak bezpiecznie podróżować w wakacje] / [autor 

Agnieszka Smolarczyk ; redaktor prowadzący Marek Kobylański].- Warszawa : 

Gremi Media, [2019?]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Poradnik 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2020-01 

 

 

I. Podróżowanie autem za granicą: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, 

Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 

Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Maroko, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Słowenia, 

Stany Zjednoczone Ameryki, Szwecja, Słowacja, Tajlandia, Ukraina, Włochy, Wielka Brytania, Węgry ; II. 

Nieszczęśliwe wypadki za granicą: 1. Gdy zgubimy dokumenty, 2. Gdy stracimy wszystkie pieniądze, 3. W czym 

jeszcze pomoże konsul ; III. Ostrzeżenia dla podróżnych ; IV. Problemy ze zdrowiem za granicą ; V. Jakich 

pamiątek lepiej nie przywozić z wakacji ; VI. Na co uważać, gdy wypożyczamy auto ; VII. Turysta w podróży - 

lotnisko, kolej, statek ; VIII. Jak reklamować nieudany wyjazd wakacyjny ; IX. Gdzie jest wymagana wiza ; X. 

Zestaw przydatnych informacji ; Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych DzU z 2019 r. poz. 548 tekst jedn. (wyciąg). 

 

 

21. Ortopedia i traumatologia : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja 

Andrzej Nowakowski, Tomasz Mazurek.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe 

Exemplum, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia urazowa , Choroby narządu ruchu , Ortopedia , 

Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2020-02 

 

 

Ortopedia i traumatologia to tytuł nowoczesnego podręcznika z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Autorami poszczególnych rozdziałów są lekarze specjaliści o bogatym zawodowym doświadczeniu z ośrodków 

klinicznych: Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Otwocka, Piekar Śląskich, Poznania, Rzeszowa, 

Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Szeroki udział w projekcie przyczyni się z pewnością do kompletnego 

zaprezentowania współczesnej wiedzy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 
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22. Paryż 1938 / Piotr Szarota.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Filozofowie , Imigranci , Pisarze , Paryż (Francja) , 

Kalendarium 

Sygnatura:  WG-94(44) 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Stolica Francji, która dotąd była przede wszystkim mekką artystów, u progu drugiej wojny światowej staje się 

jednym z ostatnich bastionów demokracji. Życie płynie tu nadal swoim spokojnym rytmem, pełne są kawiarnie, 

kina i kabarety, jednak sztuka, film, moda, a nawet sport - wszystko przesiąknięte jest teraz polityką. "Paryż 1938" 

to rozpisana na dwanaście miesięcy kronika końca pewnego świata, którą czyta się jak wbijającą w fotel powieść. 

Szarota znakomicie oddaje klimat epoki i narastającą atmosferę grozy, najbardziej interesują go jednak ludzie. 

Wśród bohaterów książki znaleźli się m.in. flirtująca z faszystami Coco Chanel, przesyłający depesze z pogrążonej 

w wojnie Hiszpanii Ernest Hemingway, uciekający z opanowanego przez nazistów Wiednia Zygmunt Freud oraz 

dwaj młodzi kompozytorzy z Warszawy: Stefan Kisielewski i Andrzej Panufnik.  

 

 

23. Patyki, badyle / Urszula Zajączkowska.- Warszawa : Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Botanika , Fizjologia roślin , Rośliny , Esej 

Sygnatura:  WG-581 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

 

 

Relacja badaczki samotnie podążającej ścieżkami natury. To pogranicze fizyki Newtona i poetyki, to matematyka 

i filozofia, a przede wszystkim szczera czułość dla żyjących zielonych istot. Czym są ekspresje roślinnego życia? 

Jak je wyrazić w granicach języka? Jak poruszają się pędy mięty i dyni? Czy wpływa na nie Księżyc? Co robi 

wiatr koronom drzew? W jaki sposób goją się rany i co sprawia, że rośliny się deformują? Skąd w nich ten pęd do 

przeżycia w każdych warunkach. Kiedy i jak umierają? W ludzkim rozumieniu rośliny są tłem naszego życia. 

Ozdobą lub pokarmem. Nie myśli się o nich jak o bogatym świecie niezależnych istot, które odznaczają się 

niezwykłą wrażliwością, zdolnością do przekształcania własnych ciał i które istniały na długo przed tym, zanim 

pojawił się na ziemi jakikolwiek ssak. Patyki, badyle to spotkanie człowieka z wnętrzem ciał roślin, z ich językiem 

widocznym w budowie liści, łodygach i korzeniach. Takiej opowieści jeszcze nie było. 

 

 

24. Pediatria. T. 3 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby dziecięce , Pediatria , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616-053.2 

Nowości:  2020-01 
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13. Noeonatologia ; 14. Choroby układu oddechowego ; 15. Choroby alergiczne ; 16. Choroby tkanki łącznej ; 17. 

Gastroenterologia ; 18. Choroby układu nerwowego ; 19. Choroby układu wydzielania wewnętrznego ; 20. 

Laryngologia. 

 

 

25. Podatki 2020 : najnowsze zmiany / [autorzy poradnika: Renata Kabas-

Komorniczak i 36 pozostałych ; redaktor prowadząca: Julita Karaś-Gasparska].- Stan 

prawny na styczeń 2020 roku.- Warszawa : Gremi, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ceny transferowe , Podatek , Podatek dochodowy , Podatek 

od nieruchomości , Podatek od towarów i usług , Prawo podatkowe , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-01 

 

I. Wybrane zmiany w ordynacji podatkowej ; II. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych ; III. Wybrane 

zmiany w cenach transferowych ; IV. Wybrane zmiany w podatku od towarów i usług ; V. Zmiany w podatku od 

nieruchomości. 

 

 

26. Podatki 2020 : teksty ustaw i rozporządzeń : wraz z indeksem rzeczowym / 

[wydawca Wioletta Żelazowska].- Uwzględnia zmiany przepisów na 8.1.2020 r.- 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. 

(Teksty Ustaw Becka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Prawo podatkowe , Polska , Rozporządzenie , 

Ustawa 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-02 

 

W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o zasadach ewidencji                  

i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o podatku akcyzowym, ustawę                

o podatku od spadków i darowizn, ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę o opłacie skarbowej, 

ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o podatku tonażowym, ustawę o doradztwie podatkowym, 

ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę o rachunkowości. Do ustaw podatkowych dołączono wydane 

na ich podstawie istotne rozporzadzenia. 

 

 

27. Prawo dla kierowców / [autorzy: Agata Łukaszewicz ; redaktor prowadzący: 

Marek Kobylański].- Stan prawny 1 stycznia 2020 roku.- Warszawa : Gremi Media, 

[2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo o ruchu drogowym , Polska , Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2020-01 
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1. NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH ; 2. WAŻNE PRZEPISY DLA KIEROWCÓW; 3. CO KAŻDY 

POWINIEN WIEDZIEĆ; 4. JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW; 5. PUNKTY 

KARNE I TARYFIKATOR; USTAWA Z 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM 

(WYCIĄG Z PRZEPISÓW). 

 

 

28. Prostytutki : tajemnice płatnej miłości / Magda Mieśnik, Piotr Mieśnik.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Handel kobietami , Prostytucja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Ten świat zanurzony jest w prozie, a nawet bagnie życia, jednak otacza go aura tajemniczości. Szczególną 

ciekawość wzbudzają one - kurtyzany, ladacznice, dziwki, call-girls, sexworkerki - kobiety, które wiedzą, jak 

owinąć sobie klienta wokół palca. Ile w tym prawdy i ile jest tych prawd? Jak wygląda to życie od kulis? Ile w nim 

przyjemności i wyboru, a ile obrzydzenia, bólu i bezsilności? Autorzy pokazują perspektywę prostytutek, ich 

klientów, alfonsów i innych "zawodów pomocniczych". Oddają głoś ekspertom - lekarzom i psychologom. 

Ujawniają rachunek, jaki życie wystawia profesjonalistom i amatorom w branży płatnej miłości.  

 

 

29. Prymas Tysiąclecia : kard. Stefan Wyszyński / Małgorzata Pabis, Izabela 

Kozłowska.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyszyński, Stefan (1901-1981) , Duchowieństwo katolickie , 

Kardynałowie , Prymasi , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Dzieciństwo Prymasa Tysiąclecia ; Dla Ojczyzny ; Na drodze do kapłaństwa ; Uzdrowiony ; Kapłan ; Wojna ; 

Laski ; Powstanie Warszawskie ; Na różnych frontach ; Biskup lubelski ; Prymas Polski ; Inwigilowany ; Z wizytą 

u papieża ; Nowa konstytucja ; Kardynał ; Areszt ; Królowo Polski, przyrzekamy! ; Uwolniony ; W kardynalskim 

kapeluszu ; Przebaczamy i prosimy o przebaczenie ; Uroczystości milenijne ; Peregrynacja ; Sobór ; W całej 

Polsce ; W geście solidarności ; Jubileusz ; Beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbego ; Sześć lat wdzięczności za 

sześć wieków obecności ; Cud jasnogórski ; Papież z Polski ; O zdrowie i siły dla Ojca Świętego ; Testament 

Prymasa ; Cud do beatyfikacji - uzdrowienie z raka ; Święty na dzisiejsze czasy. Rozmowa z ojcem Gabrielem 

Bartoszewskim OFMCap. 

 

30. Prymas Wyszyński a Niepodległa : naród - patriotyzm - państwo w nauczaniu 

Prymasa Tysiąclecia / pod redakcją Ewy K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki ; 

[recenzenci naukowi: ks. dr hab. Józef Łupiński, dr hab. Krzysztof Sychowicz] ;  

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, Wydawnictwo Naukowe UKSW.- Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 

Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. 

(Biskupi w Realiach Komunistycznej Władzy) 
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(Centralny Projekt Badawczy IPN Władze Komunistyczne wobec Kościołów i   

Związków Wyznaniowych w Polsce 1944-1989) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyszyński, Stefan (1901-1981) , Kościół katolicki , 

Duchowieństwo katolickie , Katolicka nauka społeczna , Kościół a państwo , Naród , 

Państwo , Patriotyzm , Prymasi , Suwerenność państwa , Wychowanie patriotyczne , 

Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-02 

 

Wstęp ; Ks. Jerzy BuczeK, Kardynał Stefan Wyszyński obrońcą prawdy, wolności i sprawiedliwości w okresie 

zniewolenia komunistycznego ; Rafał Łatka, Idea dobra wspólnego i racja stanu w nauczaniu Prymasa 

Wyszyńskiego ; Paweł Skibiński, Do jakiego stopnia PRL był państwem polskim? Ocena prymasa Wyszyńskiego 

; Ewa K. Czaczkowska, Wizja historii w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego ; Alina Rynio, Wychowanie 

patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Ks. Robert Nęcek, Powinności 

obywatela wobec państwa w przekazie homiletycznym prymasa Stefana Wyszyńskiego ; Beata Mackiewicz, Rola 

kobiet w nauczaniu patriotycznym prymasa Stefana Wyszyńskiego (zarys problemu) ; Bartłomiej Noszczak, My, 

Naród. Polska i Polacy w milenijnym programie prymasa Stefana Wyszyńskiego (1956–1966/1967) ; Łukasz 

Krzysztofka, Wolność wewnętrzna jako fundament siły i suwerenności narodu w myśli Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego ; Ks. Józef Marecki, Wizje patriotyzmu w listach Episkopatu Polski w latach 1949–1981 ; 

Wojciech Kucharski, Ziemie Zachodnie i Północne jako polska racja stanu w myśli i działaniach prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w latach 1948– 1972 (ze szczególnym uwzględnieniem archidiecezji wrocławskiej) ; Ks. Dominik 

Zamiatała, Prymas Wyszyński wobec Ziem Zachodnich ; Zbigniew Stanuch, Troska i działanie. Kardynał Stefan 

Wyszyński a Pomorze Zachodnie ; Andrzej Grajewski, Strażnik wiary na Kresach. Prymas Polski kard. Stefan 

Wyszyński wobec Kościoła na terenach Związku Sowieckiego. Rekonesans badawczy. 

 

 

31. Rozliczanie dochodów i świadczeń dla pracowników / [autorzy poradnika: Joanna 

Świerzyńska i 20 pozostałych ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan 

prawny na październik 2019 roku.- Warszawa : Gremi, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Delegowanie pracowników , Podatek dochodowy od osób 

fizycznych , Prawo podatkowe , Świadczenia pracownicze , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-01 

 

I. ODDELEGOWANIA Z I DO POLSKI; II. NAJNOWSZE ZMIANY W PIT;  III. ŚWIADCZENIA DLA 

PRACOWNIKÓW. 

 

 

32. TVPropaganda : za kulisami TVP / Mariusz Kowalewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Arbitror, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kowalewski, Mariusz (dziennikarz) , Telewizja Polska , 

Dziennikarstwo , Dziennikarze , Telewizja , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-7.096/.097 

Nowości:  2020-01 
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Trudno dziś znaleźć Polaka, który nie miałby własnego zdania na temat tzw. mediów narodowych. Chyba nigdy 

od czasów PRL telewizja finansowana ze środków publicznych nie budziła takich emocji, bo też nie była tak 

jednoznacznie podporządkowana interesom partii rządzącej. Mechanizmy działania tej instytucji możemy poznać 

dzięki Mariuszowi Kowalewskiemu, który pracował w TVP Jacka Kurskiego przez ponad dwa lata. Z książki 

Kowalewskiego dowiadujemy się, jak funkcjonuje czarna lista dziennikarzy i komentatorów, których nie wolno 

zapraszać do pasm publicystycznych, w jaki sposób zapadają decyzje personalne, jak powstały głośne materiały 

TVP takie jak ten o lekarzach rezydentach objadających się kawiorem, a także o tym, kto tworzy "paski grozy". 

Kowalewski opisuje TVP w stylu reporterskim - relacjonuje zdarzenia, przywołuje treść rozmów i korespondencji, 

opatrując to wszystko niezbyt rozbudowanym komentarzem, bo też komentarz jest tu właściwie zbędny - czytelnik 

wyrabia sobie opinię na bazie samych faktów. One są wystarczająco barwne. Opisane tu zachowania czasem 

śmieszą nieporadnością, częściej porażają ładunkiem cynizmu i zła.   

 

 

33. Tyrmand warszawski / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : MG, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Warszawa (woj. mazowieckie) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

 

Leopold Tyrmand powrócił po wojnie do Polski - chyba głównie z miłości do Warszawy. I właśnie ta miłość,                  

z którą się bynajmniej nie krył, stanowi osnowę tekstów, które pisał w latach 1947-1956 do "Stolicy", "Tygodnika 

Powszechnego" i "Przekroju". Tekstów, z których wiele pozostało jakże aktualnych. Przywołując słowa autora: 

…wszystko, dziejące się poza Warszawą, było niedobre, nudne, niewłaściwe i pozbawione wdzięku. Tak samo 

wszystko, dziejące się w Warszawie, jest dobre, interesujące, właściwe i pełne czaru i uroku. Przykład - proszę 

bardzo: gdy w Łodzi pada deszcz w Wielkanocne święta, jest to tylko i wyłącznie winą Łodzi, bo tylko w takim 

mieście może w Wielkanoc padać deszcz. Gdy natomiast Warszawa ma nad sobą złą pogodę w każde święta, 

można, a nawet należy to wybaczyć. Bowiem winna jest pogoda, a nie miasto. Na pewno. A zresztą w Warszawie, 

na Wielkanoc musi być ładnie…  

 

 

34. U brzegów jazzu / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jazz , Esej 

Sygnatura:  WG-78.03(091) 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

 

Leopold Tyrmand, prekursor jazzu w Polsce, odpowiada na pytanie: co to jest jazz! Książka ta nie ma charakteru 

ani formy podręcznika, leksykonu lub jakiegokolwiek vademecum w sprawach jazzu. Ma charakter eseju 

wypełnionego rozważaniami, zawierającego nieco informacji i dużo zupełnie osobistych impresji. Jest 

pochyleniem się nad problemem. Zagadnienie rozlewa się szeroko, obejmuje obszar ogromny, omawia różne 

dziedziny współczesnej kultury, wiąże się nierozerwalnie z codziennością — tak jak obyczaj i sztuka przenikają 

się we współczesności ze zjawiskiem trudnym i socjologicznie mało zbadanym, a zwanym na co dzień życiem 

rozrywkowym. Czy książka ta odpowie generalnie na pytanie: co to jest jazz? Chyba nie, chociaż jej ambicją jest 
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zawarcie i przekazanie czytelnikowi pewnego kompendium. Powstaje jednak zagadnienie, czy w ogóle można na 

takie pytanie odpowiedzieć.  

 

 

35. VAT i cło w obrocie międzynarodowym / [autorzy poradnika: Joanna Poznańska-

Poremba, Paulina Szwed, Robert Jaszczuk, Artur Błędowski, Iwona Jaskułowska, 

Jacek Hawrysz ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na 

wrzesień 2019 roku.- Warszawa : Gremi, [2019]. 

(Poradnik Prawny ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cło , Handel międzynarodowy , Handel zagraniczny , 

Magazyn konsygnacyjny , Obrót towarowy , Podatek od towarów i usług , Transakcje 

wewnątrzwspólnotowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

 Nowości:  2020-01 

 

ROZDZIAŁ I. RODZAJE TRANSAKCJI TOWAROWYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU VAT ; 

ROZDZIAŁ II. WDT I WNT; ROZDZIAŁ III. OBRÓT TOWAROWY Z PAŃSTWAMI SPOZA UNII 

EUROPEJSKIEJ; ROZDZIAŁ IV. ODWROTNE OBCIĄŻENIE W DOSTAWACH LOKALNYCH ; 

ROZDZIAŁ V. ZWROT Z DYREKTYWY VAT ; ROZDZIAŁ VI. MAGAZYN KONSYGNACYJNY; 

ROZDZIAŁ VII. OPODATKOWANIE TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWYCH I TRÓJSTRONNYCH; ROZDZIAŁ 

VIII. REJESTRACJA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE. 

 

 

36. Wszystko zaczyna się w głowie : a kończy, gdy nie działasz / Karolina Cwalina-

Stępniak.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

(Sensus. Osobowość - Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coaching , Motywacja , Relacje międzyludzkie , 

Samoakceptacja , Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-02 

 

 

To znowu ja Tak zaczyna się moja... trzecia książka. Trzecia! Choć w pierwszą nikt nie wierzył. Dziś Wszystko 

zaczyna się w głowie jest bestsellerem. Trzymasz w dłoniach nowy zastrzyk motywacji, a ja gram na nosie 

wszystkim, którzy wątpią w moje działania. Wątpią i krytykują ci, którzy sami siedzą bezczynnie i nie próbują. 

Jeśli zgadzasz się ze mną, a do dziś brakowało Ci odwagi, aby spełniać swoje marzenia, to zapraszam Cię do 

mojego świata! Nie jest w nim różowo ani prosto. Bywa ciężko, a nawet beznadziejnie, ale NA MOICH 

WARUNKACH. Jeśli odpuszczasz - mam nadzieję, że zainspiruję Cię do tego, by próbować dalej. Jeśli działasz 

tak szaleńczo jak ja - będzie Ci lepiej, gdy sobie uzmysłowisz, że nie jesteś odosobnionym przypadkiem! Ważne, 

aby nie mieć do siebie pretensji. Ja mam tylko wtedy, kiedy wiem, że zrobiłam za mało i nie dotarłam tam, gdzie 

chciałam być. WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE... a kończy, GDY NIE DZIAŁASZ. Nic samo się nie 

wydarzy ani nie spadnie z nieba. Sukces to harówka. Jedni o tym wiedzą, a inni się łudzą, że coś przyjdzie łatwo. 

Wiem, że tych drugich jest więcej niż pierwszych. Chcesz wiedzieć czemu? Sprawdź w środku! [Autorka] 
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37. Wszystko zaczyna się w głowie : planuj, działaj, nie marudź! / Karolina Cwalina.- 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Sensus. Osobowość - Odnowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mentoring , Motywacja , Osobowość , Psychologia pracy , 

Relacje międzyludzkie , Samoakceptacja , Samorealizacja , Samowychowanie , 

Sukces , Zarządzanie czasem , Zdrowy styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-02 

 

Czy ta książka jest dla Ciebie? TAK! Bo, jak piszę na swojej stronie : „Każdy z nas chce czuć się spełniony, 

doceniony i szczęśliwy. Wszyscy mamy marzenia, stawiamy sobie cele, rysujemy idealny obraz swojej 

przyszłości. Jednak dlaczego tak trudno po to sięgnąć? Bo czasem brakuje wsparcia, motywacji i inspiracji.‖ Mam 

nadzieję, że ta książka zainspiruje Cię do stawienia czoła wyzwaniom i ruszenia po zwycięstwo. Zamiast suchych 

i sztampowych porad, odnajdziesz w niej moją historię oraz ćwiczenia, które sama wymyśliłam, kiedy miałam 

wszystkiego dość. Zastosowałam je, i wiesz co? Pomogły! A propos - czy masz świadomość tego, że każda 

kobieta jest sexy? Każda, która w siebie wierzy. Bo SEXY zaczyna się w głowie. Podobnie jak sukces. W ogóle, 

wszystko zaczyna się w głowie! Dlatego - otwórz tę książkę, przeczytaj ją, wykonaj zawarte w niej ćwiczenia,                 

i nikomu, absolutnie nikomu jej nie oddawaj, bo będziesz do niej wracać przy kolejnych krokach drogi po 

WSZYSTKO. [Autorka] 

 

 

38. Wysoko wrażliwi / Elaine N. Aron ; przekład Józef Biecki, Dariusz Rossowski.- 

Łódź : Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Osobowość , Psychologia , Psychoterapia 

, Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

Lubisz codziennie pobyć trochę sam? Nie przepadasz za głośną muzyką? W nocy byle co cię budzi? Drży ci głos, 

gdy masz się odezwać na zebraniu? Nie dajesz się wyciągnąć po pracy na kręgle? Otoczenie może traktować cię 

jako nieśmiałego czy znerwicowanego odludka, ale w rzeczywistości być może - tak jak 15% populacji - masz 

wyjątkowo czuły układ nerwowy, innymi słowy, jesteś osobą wysoko wrażliwą. Człowiek taki nie potrzebuje 

błyskających świateł lunaparku ani mocnych wrażeń na paralotni, a preferuje poczytanie książki, długą rozmowę 

w cztery oczy lub zrelaksowanie się przy uprawie róż w ogródku. Może mieć poczucie, że przebojowy świat 

zostawia go wciąż w tyle, ale jednocześnie dziwi się, dlaczego otaczający go ludzie nie widzą różnych 

podtekstów, które dla niego są ewidentne. Autorka - psycholog i psychoterapeutka, sama będąca też osobą wysoko 

wrażliwą - pokazuje, jak zidentyfikować tę cechę u siebie oraz jak wykorzystywać ją w różnych sytuacjach 

życiowych. Nie chodzi bowiem o to, żeby się "odwrażliwić", tylko nauczyć się żyć w zdrowy dla wrażliwych 

sposób. - Test pozwalający wykryć u siebie wysoką wrażliwość.  
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39. Wysoko wrażliwi i miłość / Elaine N. Aron ; przekład Aleksandra Haduła.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Miłość , Płeć , Seksualność , 

Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

Ta książka będzie twoim przewodnikiem po świecie miłości i związków tworzonych przez osoby wysoko 

wrażliwe! Dowiesz się z niej między innymi: jak układają się relacje, zależnie od tego, czy wysoko wrażliwy jest 

mężczyzna, czy kobieta, czy osoby wysoko wrażliwe tworzą dobre związki z innymi osobami wysoko 

wrażliwymi, jakie są zalety związków mieszanych, jak unikać pułapek związków osób wysoko wrażliwych                     

z niewysoko wrażliwymi, jak wysoka wrażliwość wpływa na życie seksualne, jaki jest wpływ wrażliwości na 

prawdopodobieństwo zakończenia związku.  

 

 

Audiobook 

 

 
1. Perfekcyjne kłamstwo / Minka Kent ; [przekład Joanna Grabarek].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Osoby zaginione , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1248/S 

Nowości:  2020-02 

 

Meredith Price wiedzie niemal idealne życie. Jej mąż - Andrew - to niezwykle przystojny i spełniony makler 

giełdowy. Oboje żyją w słynącym z bezpieczeństwa kurorcie wypoczynkowym. Po trzech latach małżeństwa życie 

Meredith jest doskonale przewidywalne. Aż do dnia, w którym znika. Jej samochód, z kluczykami w stacyjce, 

torebką i telefonem na siedzeniu, znaleziono na pustym parkingu przy galerii handlowej. Brak śladów walki 

sugeruje, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Meredith była powszechnie lubiana i nie miała żadnych powodów, by 

opuszczać najbliższych. Kiedy przybywa jej zdesperowana siostra - Greer - na powierzchnię wypływają głęboko 

ukryte sekrety. Bardzo, bardzo mroczne sekrety. Co, jeśli okaże się, że nikt tak naprawdę jej nie znał?  
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2. Podróż Cilki / Heather Morris ; [przekład Kaja Gucio].- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klein, Cecilia (1926-2004) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Łagry (ZSRR) , Miłość , Ocaleni z Holokaustu , 

Więźniowie obozów , Żydzi , Workuta (Rosja ; okręg) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-KM/1250/B 

Nowości:  2020-02 

 

Historia młodej dziewczyny, którą Lale Sokołow, tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą osobę, jaką 

kiedykolwiek poznał. Uroda ją uratowała - i skazała na piekło. Cilka ma zaledwie szesnaście lat, kiedy trafia do 

Auschwitz. Tam szybko się uczy, że uroda daje siłę, a ta oznacza przetrwanie. Kiedy po trzech latach Armia 

Czerwona wyzwala obóz, dziewczyna nie odzyskuje wolności: zostaje oskarżona przez komunistyczne władze                

o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru w Workucie. Tak zaczyna się długa podróż Cilki. Na Syberii staje 

przed wyzwaniami zarówno nowymi, jak i boleśnie znanymi, w tym niechcianą uwagą strażników. Młoda kobieta, 

która podczas Zagłady straciła całą rodzinę, musi się zmierzyć nie tylko z trudnymi warunkami życia na 

nieludzkiej ziemi i pracą ponad siły, ale i ciążącym nad nią poczuciem winy. W sowieckim łagrze spotyka ludzi 

dobrych i okrutnych, mądrych i zaślepionych, codziennie zmaga się ze śmiercią i terrorem. Ale odkrywa w sobie 

siłę, o którą się nigdy nie podejrzewała i widzi, że pomimo wszystkiego, co jej się przydarzyło, w jej sercu jest 

miejsce na miłość - miłość, która da jej siłę, by myśleć o przyszłości. To opowieść o cierpieniu, ale także               

o niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa. Opowieść o niezłomności, 

człowieczeństwie i - przede wszystkim - nadziei, nawet w najgłębszych ciemnościach.  

 

 

3. Wielkie kłamstewka / Liane Moriarty ; [przekład Magdalena Moltzan-

Małkowska].- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : 

Audioteka, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , 

Sydney (Australia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1249/O 

Nowości:  2020-02 

 

Trzy kobiety - nieśmiała, skryta i przebojowa - spotykają się któregoś dnia, kiedy ich dzieci idą do przedszkola. 

Nie wiedzą, że pozornie drobna zmiana przewróci ich życie do góry nogami, a sielska rzeczywistość na 

przedmieściach Sydney to jedynie pozory. „Wielkie kłamstewka‖ to opowieść o byłych mężach i drugich żonach, 

matkach i córkach oraz burzach w szklance wody, a także niebezpiecznych kłamstwach, w których trwamy, by 

doczekać jutra. Żyjemy, żeby kłamać, czy kłamiemy, żeby żyć? Oto jest pytanie.  
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Film 

 

 
1. Ad Astra / reżyseria James Gray ; scenariusz James Gray, Ethan Gross.- Warszawa 

: Imperial CinePix, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astronauci , Ojcowie i synowie , Podróże międzyplanetarne , 

Poszukiwania zaginionych , Film fabularny , Dramat filmowy , Science fiction , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1525/F  

Nowości:  2020-02 

 

 

Brad Pitt tworzy znakomitą, mocną kreację w tym "absolutnie fascynującym" (Peter Travers, Rolling Stone) 

thrillerze science fiction rozgrywającym się w przestrzeni kosmicznej. Kiedy Ziemię dotyka tajemnicza, 

zagrażająca życiu seria katastrof, astronauta Roy McBride (Pitt) podejmuje niebezpieczną wyprawę przez układ 

słoneczny, by odkryć prawdę o swoim ojcu (Tommy Lee Jones), zaginionym przed 30 laty podczas fatalnej, 

kosmicznej misji badawczej, której skutki stanowią obecnie poważne zagrożenie dla Ziemi i porządku 

wszechświata.  

 

 

2. Ant-man / reżyseria Peyton Reed ; scenariusz Adam McKay, Paul Rudd, Edgar 

Wright, Joe Cornish ; Marvel Studios.- Warszawa : Galapagos, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ant-Man (postać fikcyjna) , Superbohaterowie , Film 

fabularny , Film akcji , Film przygodowy , Komedia , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1531/F 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Marvel Studios przedstawia nowego członka ekipy Avengers. Ant-Man, jest uzbrojony w niezwykły strój 

pozwalający na zmniejszanie rozmiaru przy eksplozji niezwykłej siły. Król złodziei, Scott Lang jednoczy się ze 

swoim nowym mentorem Dr. Hankiem Pymem, by chronić przed przestępcami sekret niezwykłego uniformu.               

W wyścigu, którego stawką jest przyszłość ludzkości, Pym i Lang muszą dokonać śmiałego skoku, zanim układ sił 

ulegnie zmianie. Ten pełen napięcia film zabierze cię na całkiem nowy poziom ekscytującej rozrywki!  
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3. Ant-man i Osa / reżyseria Peyton Reed ; scenariusz Chris McKenna, Erik 

Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari ; Marvel Studios.- Warszawa : 

Galapagos, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ant-Man (postać fikcyjna) , Superbohaterowie , Film 

fabularny , Film akcji , Film przygodowy , Komedia , Science fiction , Sequel 

Sygnatura:  WG-F/1532/F 

Nowości:  2020-02 

 

 

Filmowe uniwersum Marvela przedtawia "Ant-Mana o Osę". Scott Lang wciąż nie może się otrząsnąć po 

wydarzeniach przedstawionych w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów". Tymczasem dr Hank Pym zleca 

mu nową, pilną misję. Lang musi ponownie włożyć swój skafander i stanąć do walki u boku Osy. Łącząc siły, 

para bohaterów odkryje sekrety, które skrywa przeszłość.  

 

 

4. Boże Ciało / reżyseria Jan Komasa ; scenariusz Mateusz Pacewicz.- Warszawa : 

Kino Świat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Oszustwo , Postawy , Przemiana 

duchowa , Relacje międzyludzkie , Społeczności lokalne , Polska , Film fabularny , 

Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1523/O  

Nowości:  2020-02 

 

 

Obsypany nagrodami na festiwalu filmowym w Gdyni 2019 (w tym za najlepszą reżyserię i scenariusz) polski 

kandydat do Oscara w reżyserii Jana Komasy ("Sala samobójców", "Miasto 44"), którego w kinach zobaczyło 

blisko 1,5 miliona widzów! "Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po 

wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza i pełnić posługę kapłańską w małym miasteczku. Od 

początku metody ewangelizacji "fałszywego duchownego" budzą kontrowersje. A sytuacja komplikuje się jeszcze 

bardziej, kiedy w miejscowości pojawia się jego dawny kolega z poprawczaka. Film Jana Komasy to unikatowy 

projekt w polskim i europejskim kinie - odważna produkcja ocierająca się o tematy tabu, dotykająca kwestii 

społecznych podziałów oraz skomplikowanej duchowości młodych ludzi.  

 

 

5. Ból i blask / reżyseria, scenariusz Pedro Almodóvar.- Warszawa : Gutek Film, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Mężczyzna , Psychologia biegu życia , 

Reżyserzy , Starzenie się , Relacje międzyludzkie , Hiszpania , Film fabularny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1528/DF  

Nowości:  2020-02 

 

 

"Ból i blask" to kilka dni z życia wybitnego reżysera - jego namiętności, zwątpienia i tajemnice. Bez upiększeń, 

tylko szczerość i prawda. Autogigraficzne arcydzieło Pedro Almodovara z udziałem Penelope Cruz i Antonio 

Bandersa, który stworzył największą kreację w swojej karierze. Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser 

filmowy, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty 

swojego życia. Wraca myślami do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do 
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małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej dziewiczej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. 

Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia. Powracając do najintensywniejszych 

doświadczeń z przeszłości, Salvador odnajduje siłę, by zmierzyć się z teraźniejszością.  

 

 

6. Brudna gra / reżyseria Gavin Hood ; scenariusz Sara Bernstein, Gregory Bernstein, 

Gavin Hood.- Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gun, Katharine , Mitchell, Marcia. The spy who tried to top a 

war , Mitchell, Thomas. The spy who tried to top a war , Tajemnica państwowa , 

Tłumacze , Ochrona informacji niejawnych , Wojna iracka (2003-2010) , Wywiad 

angielski , Stany Zjednoczone (USA) , Wielka Brytania , Film fabularny , Film 

biograficzny , Film polityczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1521/DF 

Nowości:  2020-02 

 

Rok 2003. Katharine Gun (Keira Knightley) pracuje jako cywilna analityczka brytyjskiego wywiadu zajmująca się 

przetwarzaniem informacji niejawnych. Pewnego dnia otrzymuje e-mail z informacją o współpracy USA                         

i Wielkiej Brytanii w gromadzeniu kompromitujących informacji na temat członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Mają one posłużyć do uzyskania odpowiedniej liczby głosów dotyczących rezolucji w sprawie wojny z Irakiem. 

Oburzona nielegalnym procederem Gun w imię wyższych wartości decyduje się przekazać notatkę prasie. 

Skandal, który wywoła, ujawni międzynarodowy polityczny spisek, a ją i jej rodzinę narazi na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo.  

 

 

7. Czarny mercedes /reżyseria i scenariusz Janusz Majewski.- Warszawa : Kino 

Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Majewski, Janusz (1931- ). Czarny mercedes , Adwokaci , 

Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Policja kryminalna , Zabójstwo , Żydzi , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1537/K 

Nowości:  2020-02 

 

 

W podejrzanych okolicznościach zostaje zamordowana Aneta (Maria Dębska) - piękna żona szanowanego 

adwokata Karola Holzera (Artur Żmijewski). Sprawę tajemniczego zabójstwa próbuje rozwikłać nadkomisarz 

Rafał Król (Andrzej Zieliński), funkcjonariusz współpracującej podczas okupacji z Niemcami Granatowej Policji. 

Kolejne tropy mnożą podejrzenia i ujawniają głęboko skrywane sekrety zmarłej oraz niejasne powiązania jej męża 

z wysoko postawionym oficerem SS (Aleksandar Milićević). Wśród podejrzanych znajduje się także nieco 

ekscentryczny hrabia Leon Przewiedzki (Andrzej Seweryn), który ma w zwyczaju podglądanie osób obecnych               

w mieszkaniu adwokata, szczególnie kobiet. W toku śledztwa, nadkomisarz Król znajduje nieoczekiwanego 

sojusznika w osobie radcy niemieckiej policji kryminalnej - Ernsta Kluge (Bogusław Linda). Sytuacja Holzera 

staje się coraz bardziej niebezpieczna, tymczasem znajdujący się na wolności morderca jest być może o krok od 

popełnienia kolejnej zbrodni.  
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8. Downton Abbey : film / reżyseria Michael Engler ; scenariusz Julian Fellowe- 

Wrocław : Filmostrada, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kultura dworska , Pracownicy domowi , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wielka Brytania , Film fabularny , Film 

kostiumowy , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1529/O 

Nowości:  2020-02 

 

 

Światowy fenomen "Downton Abbey" powraca, jako zrealizowany z rozmachem film, ukazujący rodzinę 

Crawleyów i ich oddaną służbę, przygotowujących się do najważniejszej chwili w życiu. Wizyta króla i królowej 

Anglii wiąże się ze skandalem, romansem i intrygą, stawiającymi przyszłość Downton pod znakiem zapytania. 

Film według scenariusza twórcy serialu, Juliana Fellowesa, z udziałem serialowej obsady, sprawi, że na nowo 

zaczniecie kibicować swoim ulubionym postaciom.  

 

 

9. Dziewczyna z perłą / reżyseria Peter Webber ; scenariusz Olivia Hetreed.- 

Warszawa : ITI Film Studio, copyright 2003. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chevalier, Tracy (1962- ). Dziewczyna z perłą , Vermeer 

van Delft, Jan (1632-1675) , Malarze holenderscy , Natchnienie , Pracownicy 

domowi , Trójkąt miłosny , Holandia , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film 

obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1517/O 

Nowości:  2020-01 

 

Rok 1665. Miasto Delf, Holandia. 17-letnia Griet zostaje służącą w domu malarza Johannesa Vermeera. Choć 

dzieli ich wszystko - pochodzenie, wychowanie, wykształcenie - Vermeer odkrywa w Griet pokrewną duszę, 

która, tak jak on, ma intuicyjne wyczucie barw i światła. Odsłania więc przed nią tajemniczy świat swoich 

obrazów. Dla Griet rosnąca zażyłość z jej panem to ogromne niebezpieczeństwo. Na dodatek dziewczyna wpada  

w oko protektorowi Vermeera, van Ruijvenowi. Zaintrygowany związkiem łączącym malarza ze służącą, van 

Ruijven zamawia u Vermeera portret Griet, czego efektem będzie jeden z najwspanialszych obrazów, jaki 

kiedykolwiek powstał. Ale Griet przyjdzie za to drogo zapłacić... "Dziewczyna z perłą" próbuje rozwikłać 

tajemnicę jednego z najwspanialszych, a jednocześnie najbardziej zagadkowych obrazów holederskiego mistrza 

Johannesa Vermeera. Film jest adaptacją bestsellerowej powieści Tracy Chevalier. Główne role zagrali Colin Firth 

i Scarlett Johansson.  

 

 

10. Fighter / reżyseria, scenariusz Konrad Maximilian.- Warszawa : Kino Świat, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bokserzy , Mieszane sztuki walki , Przestępczość 

zorganizowana , Współzawodnictwo , Polska , Film fabularny , Film akcji , Film 

sportowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1533/DF 

Nowości:  2020-02 

 

 

Zawodnik MMA - Tomek Janicki (Piotr Stramowski) ma wszystko: sławę, pieniądze i piękną Agatę (Aleksandra 

Szwed) u swojego boku. Na horyzoncie zaś walkę o mistrzowski pas. Kiedy w ostatniej chwili federacja zamienia 
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prestiżowe starcie na Freak Fight z udziałem boksera Marka "Pretty Boya" Chmielnickiego (Mikołaj Roznerski), 

Tomek wpada we wściekłość. Pod wpływem emocji podejmuje kilka złych decyzji. Te wystarczają, by jego 

kariera z dnia na dzień legła w gruzach. W konsekwencji okryty niesławą opuszcza miasto, by z dala od 

medialnego zgiełku ułożyć sobie życie na nowo. Szansa na to pojawia się, kiedy poznaje panią doktor - Magdę 

(Katarzyna Maciąg). Para zakochuje się w sobie, ale nad Tomkiem znów zbierają się czarne chmury. 

Szantażowany przez groźnego gangstera zawodnik nie ma wyboru. Musi wrócić na ring i zmierzyć się z dawnym 

rywalem. Lecz tym razem na jego zasadach i w jego dyscyplinie - czyli w bezkompromisowym, bokserskim 

starciu, które będzie oglądać cała Polska.  

 

 

11. Jak urodzić i nie zwariować / reżyseria Kirk Jones ; scenariusz Shauna Cross, 

Heather Hach.- Warszawa : Monolith Video : Wydawnictwo Edipresse Polska, 

[2013] 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Murkoff, Heidi Eisenberg. W oczekiwaniu na dziecko , 

Hathaway, Sandee Eisenberg. W oczekiwaniu na dziecko , Ciąża , Relacje 

międzyludzkie , Rodzicielstwo , Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1518/KF 

Nowości:  2020-01 

 

Komedia w gwiazdorskiej obsadzie na podstawie bestsellerowego poradnika dla przyszłych rodziców                          

"W oczekiwaniu na dziecko". Poznaj pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji, splatające się ze sobą historie pięciu 

par, które stają przed wyzwaniami zbliżającego się rodzicielstwa. Guru fitnessu Jules i gwiazdor tanecznego show 

Evan odkryją, że celebryckie życie na wysokich obrotach to nic w porównaniu z przygotowaniami do porodu. 

Wendy właśnie znajduje się w epicentrum burzy hormonów, a gromy, z imponującą precyzją, trafiają w jej męża 

Gary'ego. Alex, uczęszcza na spotkania "bracholi" – świeżo upieczonych ojców, którzy mówią, "jak to naprawdę 

jest". Rosie i Marco mają z kolei problem z zupełnie innej beczki: co zrobić, kiedy dziecko pojawia się jeszcze 

przed pierwszą randką rodziców? Wszyscy oni będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: jak urodzić i nie 

zwariować…  

 

 

12. Joker / reżyseria Todd Philips ; scenariusz Todd Philips, Scott Silver.- Warszawa : 

Galapagos, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joker (postać fikcyjna) , Aktorzy komediowi , Chorzy 

psychicznie , Klauni , Matki i synowie , Psychopaci , Przestępcy , Film fabularny , 

Film kryminalny 2DBN , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1519/K  

Nowości:  2020-02 

 

 

Niespełniony komik Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), wałęsający się ulicami Gotham City w stroju clowna, 

spotyka brutalnych zbirów. Odrzucony przez społeczeństwo powoli popada w obłęd, przeistaczając się w geniusza 

zbrodni znanego jako Joker. Wyreżyserowana przez Todda Phillipsa fascynująca historia przedstawia jego 

początki.  
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13. Legiony / reżyseria Dariusz Gajewski ; scenariusz Tomasz Łysiak, Michał 

Godzic, Maciej Pawlicki, Dariusz Gajewski.- Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Legiony Polskie (1914-1917) , I wojna światowa (1914-1918) 

, Ruchy niepodległościowe , Trójkąt miłosny , Żołnierze , Film fabularny , Film 

historyczny , Film wojenny , Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1524/H  

Nowości:  2020-02 

 

 

Filmowa superprodukcja "Legiony" to porywającą opowieść o legionowym pokoleniu lat 1914-1916, które 

wywalczyło Polsce niepodległość. To opowieść o młodych ludziach, którzy nie wahali się, by rzucić się w wir 

walki o odzyskanie państwowości, ale także o tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują 

swoje marzenia. Wielka historia jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani 

są: Józek (Sebastian Fabijański), dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady - Ola (Wiktoria 

Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), jej narzeczony, członek Drużyn 

Strzeleckich i ułan.  

 

 

14. Obywatel Jones / reżyseria Agnieszka Holland ; scenariusz Andrea Chalupa.- 

Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jones, Gareth (1905-1935) , Duranty, Walter (1884-1957) , 

Cenzura , Dziennikarze , Prawda , Propaganda , Wielki głód na Ukrainie (1932-1933) 

, Władza państwowa , Londyn (Wielka Brytania) , ZSRR , Film fabularny , Film 

biograficzny , Film polityczny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1538/S 

Nowości:  2020-02 

 

Nagrodzone Złotymi Lwami dla Najlepszego Filmu na festiwalu filmowym w Gdyni 2019, wstrząsające dzieło 

Agnieszki Holland - nominowanej do Oscara autorki "W ciemności", z plejadą zagranicznych gwiazd. Pól wieku 

przed katastrofą w Czarnobylu, Imperium Rosyjskie ukrywa przed światem przerażającą zbrodnie na milionach 

istnień! Film przedstawia historię walijskiego dziennikarza, który w 1933 roku wyruszył do Związku 

Radzieckiego, aby odkryć przerażającą prawdę, stojącą za reżimem Stalina i sowiecką "utopią". Kulisy jego 

śledztwa ujawniają szokujące fakty, które zagrażają całej Europie, a także stały się inspiracją do powstania jednej 

z najsłynniejszych powieści XX wieku - "Folwarku zwierzęcego" George'a Orwella. Pomimo śmiertelnych 

pogróżek i prób wyciszenia sprawy, Gareth Jones nie ustaje w swojej samotnej walce o prawdę.  

 

 

15. Parasite / reżyseria Joon-ho Bong ; scenariusz Joon-ho Bong, Jin Won Han.- 

Warszawa : Gutek Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Klasy społeczne , Ludzie bogaci , Oszustwo , 

Rodzina , Ubóstwo , Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1539/DF 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

"Parasite" to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na 

pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez 
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perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy.  

W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli 

będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie 

zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale 

tylko niektórzy - dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów - są w stanie po to wszystko sięgnąć. 

"Parasite" to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli 

się spotkać - biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. Nowy 

film twórcy przebojów "Okja" i "Snowpiercer: Arka przyszłości" to wielki hit światowego kina i prawdziwy 

filmowy rollercoaster.  

 

 

16. Pewnego razu w... Hollywood / reżyseria i scenariusz Quentin Tarantino.- 

Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manson, Charles (1934-2017) , Tate, Sharon (1943-1969) , 

Polański, Roman (1933- ) , Aktorzy amerykańcy , Kaskaderzy , Sekty i nowe ruchy 

religijne , Wytwórnie filmowe , Hollywood (Los Angeles ; część miasta) , Film 

fabularny , Komediodramat , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1526/K 

Nowości:  2020-02 

 

"Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino rozgrywa się w Los Angeles, w 1969 roku, kiedy wszystko 

się zmienia. Gwiazda telewizji Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i jego wierny dubler Cliff Booth (Brad Pitt)                 

z trudem próbują się odnaleźć w gwałtownie przeobrażającym się przemyśle filmowym. Dziewiąty film słynnego 

reżysera i scenarzysty z doborową obsadą i znakomitymi kreacjami aktorskimi stanowi swoisty hołd złożony 

schyłkowemu okresowi złotej ery Hollywood.  

 

 

17. Piłsudski / reżyseria, scenariusz Michał Rosa.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłsudski, Józef (1867-1935) , Polska Partia Socjalistyczna 

(1892-1948) , Politycy , Przywódcy i głowy państw , Polska , Film fabularny , Film 

biograficzny , Film historyczny 

Sygnatura:  WG-F/1520/B  

Nowości:  2020-02 

 

 

Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego 

ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym 

poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia - żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką 

(Maria Dębska). Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski 

wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym - zamachami na carskich urzędników                    

i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć swój cel: 

niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i "Ziuk" widzi nowe szanse na osiągnięcie niemożliwego. "Piłsudski" to 

kino awanturnicze, płomienny romans, historia prawdziwa Marszałka, jakiej dotąd nie znano.  
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18. Podwodna pułapka 2 : labirynt śmierci / reżyseria, scenariusz Johannes Roberts ; 

scenariusz Ernest Riera.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Nurkowanie , Jaskinie , Rekiny , Żarłacz biały , 

Film fabularny , Film przygodowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1527/G 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Czwórka miłośniczek nurkowania postanawia spenetrować zatopione miasto Majów. Ekscytacja płynąca                       

z odkrywania starożytnych ruin zmienia się w przerażenie, gdy okazują się one żerowiskiem śmiertelnie 

niebezpiecznych żarłaczy białych. Zapasy powietrza kurczą się, gdy przerażone dziewczyny - ścigane przez 

rozsmakowane w ludzkim mięsie rekiny - muszą odnaleźć w labiryncie klaustrofobicznych jaskiń i krętych tuneli 

wyjście z podwodnego piekła.  

 

 

19. Polaroid / reżyseria Lars Klevberg ; scenariusz Blair Butler.- Warszawa : Forum 

Film Poland, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografia natychmiastowa , Klątwa , Nastolatki , Zjawiska 

paranormalne , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1534/G 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Nastolatka Bird Fitcher kupuje w antykwariacie tajemniczy aparat. Polaroid czasy świetności ma już za sobą, ale 

jest wciąż sprawny. Grupa przyjaciół uznaje go za doskonały gadżet na zbliżającą się imprezę, ale niedługo potem 

osoby uwiecznione na zdjęciach zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Czy bohaterom uda się 

oszukać przeznaczenie i powstrzymać wydarzenia prowadzące do tragicznego końca?  

 

 

20. Polityka / reżyseria Patryk Vega ; scenariusz Olaf Olszewski.- Warszawa : Kino 

Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita władzy , Partie polityczne , Politycy , Polityka 

wewnętrzna , Polska , Film fabularny , Film obyczajowy , Film polityczny 

Sygnatura:  WG-F/1515/O 

Nowości:  2020-01 

 

 

 

W "Pitbullu" Patryk Vega zajął się policją, w "Botoksie" wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na 

polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer                  

i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy                

i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada na te pytania. To film o przedsta-

wicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach               

i politykach w sutannach.  
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21. Rajskie wzgórza / reżyseria Alice Waddington ; scenariusz Brian DeLeeuw, 

Nacho Vigalondo.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie bogaci , Nieposłuszeństwo , Szkoły żeńskie 

, Tajemnica , Wyspa , Film fabularny , Fantasy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1535/S 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

W odważnym debiucie reżyserskim Alice Waddington niepokorna Uma (Emma Roberts) trafia do położonej na 

śródziemnomorskiej wyspie tajemniczej szkoły z internatem o nazwie Paradise Hills. Zarządzana przez Księżną 

(Milla Jovovich) placówka przeobraża krnąbrne młode kobiety z bogatych domów w idealne dziedziczki 

rodowych fortun. Zgodnie z indywidualnie opracowanym programem, na który składają się zajęcia z etykiety, 

śpiewu, tańca oraz restrykcyjna dieta, wszystkie niedociągnięcia fizyczne i emocjonalne uczennic zostają usunięte 

w ciągu dwóch miesięcy. Transformacja gwarantowana. Uma zaprzyjaźnia się z kilkoma współtowarzyszkami - 

Chloe (Danielle Macdonald), Yu (Awkwafina) i Amarną (Eiza González). Wkrótce zaczyna podejrzewać, że za 

piękną fasadą kryją się mroczne tajemnice. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Uma i jej przyjaciółki muszą uciec  

z Paradise Hills zanim to dziwne miejsce je zniszczy.  

 

 

22. Sługi wojny / reżyseria Mariusz Gawryś ; scenariusz Maciej Strzembosz, Mariusz 

Gawryś.- Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioterroryzm , Policjanci , Tajne organizacje , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Film fabularny , Film sensacyjny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1522/S 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Pilnie strzeżona tajemnica polskiej armii, niewyjaśnione morderstwo i policyjny duet, który nie cofnie się przed 

niczym. Wyścig z czasem, od którego zależą losy Polski - właśnie się zaczął! W brutalnych okolicznościach ginie 

Jerzy Abramski - autorytet medyczny, szefa firmy dziedziny transplantologii. Do rozwikłania sprawy przydzieleni 

zostają komisarz Samborski oraz młodsza aspirant Zadara. Kiedy giną kolejne osoby z otoczenia profesora śledczy 

wpadają na trop organizacji "Pomocna dłoń" - zbrodniczego syndykatu, którego celem jest wywołanie globalnej 

wojny hybrydowej. Niebezpieczna gra nabiera tempa.  

 

 

23. Ślicznotki / reżyseria, scenariusz Scafaria Lorene.- Warszawa : Monolith Films, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby go go , Kobiety , Kryzys gospodarczy 2008 r , 

Przestępstwo , Tancerze , Taniec na rurze , Zemsta , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) 

, Film fabularny , Film kryminalny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1540/K 

Nowości:  2020-02 

 

 

Dziewczyny pracujące w jednym z najmodniejszych klubów go-go w Nowym Jorku tracą wszystkie oszczędności 

w wyniku krachu finansowego 2008 roku. Cały świat za kryzys wini nadzianych finansistów z Wall Street, którzy 
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są częstymi gośćmi klubu. Szastają kasą niczym Wilki z Wall Street, podczas gdy ofiary ich machinacji nie mają  

z czego żyć. Dziewczyny postanawiają wymierzyć im sprawiedliwość i odzyskać stracone pieniądze. Pod wodzą 

pięknej i znającej życie Ramony organizują błyskotliwy przekręt. Wykorzystując swoje wdzięki i znajomość 

męskiej psychiki, sprawiają, że rekiny finansjery łykają przynętę jak płotki. Kasa płynie szerokim strumieniem,              

a dziewczyny rzucają się w wir szalonego i rozrzutnego życia. Wkrótce zachłyśnięte sukcesem i słodkim smakiem 

zemsty zaczynają tracić czujność… 

 

 

24. Tuż po weselu / reżyseria i scenariusz Bart Freundlich.- Warszawa : Monolith 

Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność charytatywna , Ludzie bogaci , Poświęcenie 

(postawa) , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Remake 

Sygnatura:  WG-F/1530/DF 

Nowości:  2020-02 

 

 

Przejmujący rodzinny dramat koncertowo zagrany przez laureatkę Oscara Julianne Moore ("Mapy gwiazd", 

"Motyl Still Alice"), czterokrotnie nominowaną do nagrody Akademii Michelle Williams ("Manchester by the 

Sea", "Mój tydzień z Marylin") oraz Billy'ego Crudupa ("U progu sławy", "Spotlight"). Amerykański remake 

nominowanego do Oscara obrazu Susane Bier "Tuż po weselu", jednego z najlepszych europejskich filmów 2006 

roku. Isabel (Michelle Williams) poświęciła swoje życie pracy w sierocińcu w Kalkucie. Ośrodek ledwo wiąże 

koniec z końcem, gdy niespodziewanie pojawia się propozycja hojnej darowizny od dużej amerykańskiej 

korporacji. By dopełnić formalności, Isabel zmuszona jest polecieć do Nowego Jorku i spotkać się z kierującą 

firmą Theresą (Julianne Moore). Zajęta przygotowaniami do ślubu córki multimilionerka zaprasza Isabel na 

wesele. Spotkanie, do którego na nim dojdzie, zmusi ją do zmierzenia się z konsekwencjami decyzji podjętych 20 

lat wcześniej. 

 

 

25. W deszczowy dzień w Nowym Jorku / reżyseria, scenariusz Woody Allen.- 

Warszawa : Kino Świat, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Studenci , Zakochanie , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1516/KF 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Nowa komedia romantyczna według scenariusza i w reżyserii Woody'ego Allena opowiada o zakochanej parze 

studentów, Gatsby'm (Timothée Chalamet) i Ashleigh (Elle Fanning), którzy postanawiają spędzić romantyczny 

weekend w Nowym Jorku. Niespodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde z osobna przeżywa własne 

przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się: Timothée Chalamet, Elle 

Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna i Liev Schreiber. "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" to już 

trzeci wspólny projekt, w którym swoje siły łączą Woody Allen i wielokrotnie nagradzany operator kamery 

Vittorio Storaro. 
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26. Zagubiona autostrada / reżyseria David Lynch ; scenariusz David Lynch, Barry 

Gifford.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Myśli natrętne , Relacje międzyludzkie , 

Zabójstwo , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1536/S 

Nowości:  2020-02 

 

 

 

Kultowy thriller Davida Lyncha uznawany za jeden z najbardziej enigmatycznych filmów w historii kina.                     

W rolach głównych występują Bill Pullman ("Ukryta gra") i laureatka Oscara Patricia Arquette ("Boyhood", 

"Prawdziwy romans"). Saksofonista Fred Madison (Bill Pullman) znajduje tajemniczą kasetę video, na której 

zarejestrowano morderstwo w sypialni jego domu. Ofiarą okazuje się być jego żona Renee (Patricia Arquette), 

natomiast zabójcą - on sam. Wezwana policja zamyka muzyka w areszcie. Po kilku dniach okazuje się, że w celi 

zamiast Freda więziony jest nieznany młody mężczyzna.  

 
 

 

 
 


