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Nowości 2021 - KWIECIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

 1. Afekt / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

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

fikcyjna) , Pedofilia , Polityka , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce zostaje przydzielona sprawa będąca jej zawodowym koszmarem: ma 

bronić pedofila. Sytuację komplikuje fakt, że oskarżonym jest brat jednego z najważniejszych polityków                      

w Polsce – kandydata na prezydenta, który przed wyborami przoduje w sondażach. Sprawa skupia na sobie 

uwagę wszystkich mediów, gdyż jej finał przesądzi nie tylko o losie oskarżonego, ale najprawdopodobniej także 

o wyniku wyborów. Życie zawodowe Chyłki komplikuje się coraz bardziej, ale to nie koniec problemów. 

Prawdziwe zaczną się, kiedy w życiu Kordiana pojawi się pewna dziewczyna z jego przeszłości…  

 

 

2. Bezkresne niebo / Kate Atkinson ; przełożyła Aleksandra Wolnicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Jackson Brodie (postać fikcyjna) , Handel kobietami , 

Prywatni detektywi , Relacje międzyludzkie , Yorkshire (Wielka Brytania) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 
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Prywatny detektyw Jackson Brodie mieszka w spokojnej nadmorskiej miejscowości w północnym Yorkshire                

z wiekową labradorką Dido. Od czasu do czasu sprawuje opiekę nad krnąbrnym nastoletnim synem Nathanem. 

Trudno o bardziej malowniczy zakątek, lecz i tam czai się zło. Ostatnie zlecenie Jacksona – zbieranie dowodów 

niewierności męża na żądanie podejrzliwej żony – wydaje się banalne. Jednakże przypadkowe zdarzenie na 

stromym urwisku sprawia, że Brodie trafia na trop siatki groźnych przestępców. I spotyka kogoś ze swojej 

przeszłości...  

 

3. Błękitne złoto / Clive Cussler [oraz] Paul Kemprecos ; przekład Andrzej 

Grabowski.- Warszawa : Amber, 2001. 

(Sensacja) 

(Z archiwów NUMA / Clive Cussler ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurt Austin (postać fikcyjna) , Bazy lotnicze , Laboratoria , 

Naukowe odkrycie , Pracownicy naukowi , Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Ameryka Południowa , Powieść , Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Rok 1991. Brazylijska uczona dokonuje epokowego, nieocenionego dla ludzkości odkrycia. Ale samolot, którym 

podróżuje, przepada gdzieś nad Ameryką Południową... Rok 2001. Kurt Austin i członkowie NUMA napotykają 

u wybrzeży Kalifornii stado martwych wielorybów. Przyczyna śmierci zwierząt jest wręcz niewiarygodna. Trop 

prowadzi do tajnego podwodnego laboratorium, opuszczonej bazy lotniczej na Alasce, a wreszcie do serca 

wenezuelskiej dżungli. I do zbrodniczej korporacji, która już wkrótce może zdobyć panowanie nad światem... 

 

 

4. Cherub / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

(Igor Brudny / Piotrowski, Przemysław ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igor Brudny (postać fikcyjna) , Romuald Czarnecki (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Wilkołak , Zabójstwo seryjne , Zielona Góra (woj. lubuskie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

Przeszłość upomni się o niego po raz ostatni.  Zielonogórskie lato przerywa kolejna zbrodnia. Prokurator Brunon 

Kotelski zostaje bestialsko okaleczony i zamordowany. W tym samym czasie komisarz Igor Brudny otrzymuje 

pamiątkę z przeszłości. Pod nieobecność emerytowanego inspektora Romualda Czarneckiego sprawę przejmuje 

prokurator Arleta Winnicka. Zainscenizowane miejsce zbrodni, wybór ofiary i brak śladów nie pozostawiają 

żadnych wątpliwości. Morderca jest brutalny, nieprzewidywalny i świetnie panuje nad sytuacją. Bardzo szybko 

daje śledczym do zrozumienia, że żadne z nich nie może czuć się bezpieczne. Szykuje się najtrudniejsza sprawa 

w ich karierze. Brudny, zdeterminowany, by uratować przyjaciół i raz na zawsze zostawić przeszłość za sobą, 

podejmuje wyzwanie. Finałowy pojedynek dopiero się rozpoczyna.  
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 5. Cień judasza / Anna Kusiak.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłótnia , Nastolatki , Osoby zaginione , Tajemnica , Wsie , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

Prawda. Ile poświęcisz, by ją poznać? KIEDYŚ Lipcowa noc, wiejski festyn. Osiemnastoletnie kuzynki Klaudia 

i Aneta świetnie się bawią, tańczą i flirtują. W trakcie zabawy dochodzi między nimi do kłótni. Następnego dnia 

okazuje się, że do domu wróciła tylko jedna - Klaudia. Ruszają poszukiwania. Po kilku dniach przypadkowi 

grzybiarze znajdują w lesie zwłoki dziewczyny. Zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Nieudolnie prowadzone 

śledztwo nie przynosi odpowiedzi. Miejscowa ludność snuje domysły. TERAZ Klaudia wraca do rodzinnej 

miejscowości, by uporządkować dom po zmarłej niedawno matce. Na każdym kroku natyka się na ślady dawnej 

tragedii. Choć od tamtych wydarzeń minęło już dziesięć lat, wciąż ścigają ją wrogie spojrzenia. W pierwszym 

odruchu chce jak najszybciej zamknąć stare sprawy i wyjechać, ale uświadamia sobie, że jeżeli nie spróbuje 

rozwiązać tajemnicy śmierci Anety, nigdy się od niej nie uwolni. Musi poznać prawdę, nawet najbardziej 

okrutną.  

 

6. Co komu pisane / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Pisarze , Prześladowanie , Tajemnica , Zemsta , 

Powieść obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Opowieść o sile zemsty, która dominuje nad wszystkimi innymi emocjami, bo mieści się w niej i miłość,                       

i smutek, i tęsknota. Cicha spokojna miejscowość pod Warszawą. W życie pewnego lekarza ginekologa 

niespodziewanie wdziera się znana pisarka. Jej książki czytają niemal wszyscy, ale jej osoba pozostaje dla 

wszystkich tajemnicą. Nagle ukrywająca się introwertyczka postanawia wyjść z cienia, by zasmakować 

prawdziwego życia, jakim obdziela bohaterów swoich powieści. Wraz z przybyciem Janiny Opiłko życie 

Tomasza Bocianowskiego zmienia się diametralnie. Wokół pana doktora mnożą się niesamowite i przerażające 

wydarzenia. Ktoś zaczyna go prześladować. Autorka, chcąc nie chcąc, coraz mocniej angażuje się w tę historię, 

nie bacząc, iż jej samej również może grozić niebezpieczeństwo. Pisze nową książkę, opowiadającą o tym, co się 

dzieje. Tylko ona zna dalszy ciąg akcji i rozwiązanie zagadki. Ktoś jednak zdaje się wiedzieć o wszystkim                    

z wyprzedzeniem i realizuje z nieubłaganą konsekwencją plan, nawiązujący do kolejnych zwrotek pewnej 

piosenki, a mogący mieć tylko jeden możliwy finał. Zaplanowany przez niego.  
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 7. Co robić przed końcem świata / Tomasz Stawiszyński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzystencjalizm , Filozofia społeczna , Polityka , 

Rzeczywistość , Społeczeństwo , Życie codzienne , Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2021-04 

 

 

Za motto do tej książki mogłoby służyć hasło, które w latach dziewięćdziesiątych towarzyszyło kampanii 

reklamowej filmu Matrix. Miało ono postać pytania: czy kiedykolwiek wydawało ci się, że z tym światem jest 

coś nie tak? Domyślna odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Powszechne zwłaszcza dzisiaj, kiedy światem 

nieustannie wstrząsają kolejne kryzysy. Kiedy rozpadają się kolejne z pozoru nienaruszalne struktury życia 

społecznego. I kiedy perspektywa takiej czy innej apokalipsy - na skutek zmian klimatu, wojny nuklearnej, 

wielkiej pandemii albo buntu biednych przeciwko bogatym - wydaje się więcej niż prawdopodobna. Jeśli 

dodamy do tego media społecznościowe i internet, które zamiast - jak o tym niegdyś marzono - sprzyjać budowie 

globalnej wspólnoty, wzmacniają tylko nasze naturalne tendencje do zamykania się w niewielkich totemicznych 

plemionach bańkach, krajobraz robi się jeszcze bardziej problematyczny. Ta książka bierze się z przekonania, że 

właśnie w takim świecie - ba, nade wszystko w takim - dystans, niespieszna analiza unikająca łatwych 

utożsamień i zbiorowych odruchów są potrzebne co najmniej tak samo jak maseczki w czasie pandemii. Bo choć 

w erze obrazu, emotikonu i bezzwłocznego działania myślenie i rozumienie nie cieszą się specjalną estymą - nic 

bez nich nigdy nie zmienimy na lepsze, nie będziemy bowiem wiedzieć, co by należało zmienić i dlaczego.  

 

 

 8. Cress / Marissa Meyer ; przełożyła Magdalena Grajcar.- Słupsk : Papierowy 

Księżyc, 2019. 

(Saga Księżycowa / Marissa Meyer ;  3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Cyborgi , Hakerzy , Księżniczki i królewny (postacie 

fikcyjne) , Księżyc , Władcy , Ziemia , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

W trzeciej części bestsellerowej Sagi Księżycowej, Cinder, Scarlet, Wilk i Kapitan Thorne łączą swoje siły, aby 

obalić rządy okrutnej królowej Levany. Chcą uratować świat i obsadzić na tronie Luny jego prawowitą 

księżniczkę. Ich nadzieją staje się Cress, lunarska skorupa, zamknięta od siedmiu lat w satelicie, niczym 

Roszpunka w swojej wieży. Czas w odosobnieniu sprawił, że Cress jest świetnym hakerem. Niestety, została 

zmuszona do pracy dla Królowej Levany i właśnie otrzymała rozkaz wyśledzenia Cinder i jej przystojnego 

wspólnika. Roszpunka z przyszłości nie czeka na ratunek, lecz sama go znajduje. Na bieżąco śledzi bowiem losy 

poszukiwanych uciekinierów: Cinder, Scarlet oraz Kapitana Thorne'a. Kiedy udaje się jej nawiązać kontakt                  

i poprosić o pomoc w ucieczce, wszystko idzie zupełnie nie tak jak powinno. Upadek z gwiazd na Ziemię nie 

mógł być bardziej bolesny jak i dosłowny.  
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 9. Czarny Bałtyk / Maciej Paterczyk.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Hotele , Konflikt społeczny , Polacy , 

Żydzi , Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Hotel Czarny Bałtyk podzielny jest na część polską i żydowską. Pewnego dnia w części polskiej zostaje 

znaleziona martwa Żydówka. Jedyna droga ucieczki dla mordercy mogła prowadzić przez balkon, ale hotel stoi 

na klifie, a plaża poniżej pilnowana jest przez wojsko i otoczona drutem kolczastym. Podejrzani o dokonanie 

zbrodni są stara hrabina, kamerdyner, szachista-zegarmistrz i robotnik. Rozpoczynają się przesłuchania. Sprawę 

prowadzą Polak, aspirant Konstanty Majski, i młodszy aspirant Waleria Singer pochodzenia żydowskiego.                      

W przeludnionym mieście dochodzi do kolejnych strajków, na konflikt polsko-żydowski nakładają się napięcia 

społeczne. O przyszłości Pomorza ma przesądzić referendum. Jeden hotel. Jedna zamordowana dziewczyna.                       

I dwa śmiertelnie skłócone ze sobą narody…  

 

 

 10. Czarny Lampart, Czerwony Wilk / Marlon James ; przełożył Robert Sudół.- 

Warszawa : Echa - Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitologia afrykańska , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-jamaj. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Dziecko nie żyje. Nie pozostało nic więcej, by wiedzieć. Tropiciel jest myśliwym, znanym w trzynastu 

królestwach jako ten, który ma nos. I choć zawsze pracuje sam, ten jeden jedyny raz musi zrobić wyjątek. By 

odnaleźć zaginione dziecko, sprzymierza się z grupą podobnych sobie najemników. A są tam wszyscy: od 

wiedźmy, przez smutnego olbrzyma, aż do zmiennokształtnego Lamparta. Każde z nich jest śmiertelnie 

niebezpieczne. Każde z nich pilnie strzeże swoich tajemnic. Podążając za zapachem dziecka, grupa przejdzie 

przez potężne miasta, groźne rzeki i zaklęte puszcze, na każdym kroku tropiona przez istoty, które pragną ich 

śmierci. Wątpliwości nie opuszczają Tropiciela ani przez chwilę. Kim jest tajemniczy chłopiec, którego muszą 

odnaleźć? Dlaczego tak wiele osób chce przerwać ich poszukiwania? I przede wszystkim - kto kłamie, a kto 

mówi prawdę?   

 

 

11. Czas na śmierć / Sarah A. Denzil ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Seryjni zabójcy , Ucieczki więźniów , 

Zabójstwo , Wielka Brytania , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-04 
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Leah wierzyła, że może spać spokojnie. Bardzo się myliła. Wytwórnia filmowa planuje nakręcić film oparty na 

życiu seryjnej morderczyni. Leah Smith od początku uważa to za wielki błąd. Kiedy zamordowana zostaje 

odtwórczyni głównej roli, Leah z przerażeniem odkrywa, że miała rację. Najgorsza z seryjnych morderczyń 

ucieka z więzienia na kilka godzin przed zabójstwem. Wszyscy są obserwowani, nikt nie może czuć się 

bezpiecznie. Każdy jest podejrzany. Nikt nie jest niewinny.  

 

 

 12. Czerwona zaraza, czarna śmierć / Jarosław Sokół.- Poznań ; Wrocław : 

Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat S.A. Oddział we Wrocławiu, copyright 2021. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Kostrzewa (postać fikcyjna) , Epidemie , Spisek , 

Społeczności lokalne , Tajemnica , Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

Czerwiec 1945. W poniemieckim Świnoujściu morze wyrzuca na brzeg szczątki kilku mężczyzn. Tymczasem                 

w miasteczku szerzy się epidemia nieznanej choroby. Adam Kostrzewa, jedyny detektyw w okolicy, próbuje 

ustalić, kim były ofiary. Ma nadzieję, że to pomoże powstrzymać zarazę. Śledztwo prowadzi do mrocznych 

sekretów III Rzeszy, chronionych teraz przez tajne służby sowieckiego imperium. Wkrótce Kostrzewa                         

z myśliwego zmienia się w zwierzynę - sam staje się obiektem dochodzenia. Podejmując samotną walkę, 

odkrywa tajemnice, które ukazują przerażającą wizję powojennej Europy.  

 

 

 13. Cztery liście koniczyny / Weronika Tomala.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Pielęgniarki i pielęgniarze , Samotność , Tajemnica , 

Sopot (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

W imię miłości Nie dam ci nic w zamian, ale proszę, daj mi szansę. Bo możesz uratować czyjeś życie. Wiedz, że 

jest teraz w twoich rękach… Judyta jest pielęgniarką pracującą w sopockiej klinice. Pewnego dnia w położonej 

przy plaży biblioteczce znajduje notatnik, a w nim słowa: „Jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. Teraz 

jesteś odpowiedzialny za życie innego człowieka”. Początkowo Judyta bierze to za żart. Nie ma pojęcia, że 

właśnie wzięła na siebie zobowiązanie. I że odtąd jej życie nie będzie już takie samo. Mateusz mieszka w małej 

chatce w lesie. Tu może przeżywać swój ból w samotności, z dala od niechętnych spojrzeń innych. Kiedy u jego 

progu zjawia się obca dziewczyna z notatnikiem, wściekły wyrzuca ją za drzwi. Ale ta wizyta nie daje mu 

spokoju. Postanawia odkryć prawdę…  
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 14. Dałeś mi siłę / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

(Ja, Kobieta / Karolina Wilczyńska ; [2]) 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

Gdy Joanna prosi napotkaną w parku malarkę o portret zmarłego przed laty ojca, nie spodziewa się, że sama 

zostanie modelką. Jest dojrzałą i silną kobietą, która nie boi się otwarcie opowiedzieć Klarze o swoich 

przejściach, by dzięki temu jej portret był pełny, prawdziwy. Klara, malując i dobierając barwy, słucha historii 

Joanny i jej rodziny: o ciężkim porodzie, chorobie ukochanego męża, niełatwym życiu w czasach PRL-u i o 

rezygnacji z marzeń i ambicji dla czyjegoś dobra. Oraz o własnej, długiej i bolesnej walce o zdrowie. Historia 

Joanny jest utkaną z emocji opowieścią o sile woli, walce i miłości do najbliższych. Lecz jest w niej także 

przesłanie dla każdego – przypomni nam o tym, co w życiu jest naprawdę ważne.  

 

 

 15. Do ostatniej kropli krwi / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyła Maria 

Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Przestępczość zorganizowana 

, Śmierć bliskiej osoby , Cork (Irlandia) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-04 

 

 

Jeśli ktoś może jeszcze uratować miasto, to tylko ona... Na wiejskiej drodze w pobliżu Cork zostaje znaleziony 

spalony jaguar… ze szczątkami mężczyzny za kierownicą. To Garrett Quinn, sędzia, jeden z ostatnich 

sprawiedliwych. I były kochanek nadkomisarz Katie Maguire. Właśnie tego dnia miał ogłosić wyrok w sprawie 

gangstera podejrzanego o wielokrotne zabójstwo. Katie znów będzie miała przeciwko sobie niemal cały 

miejscowy świat przestępczy. A tymczasem w mieście rozpętało się istne pandemonium: ktoś spycha do rzeki 

kobietę z dzieckiem, ktoś strzela przed pubem do mężczyzny, ktoś śmiertelnie godzi nożem handlarza 

narkotyków, ktoś podkłada bombę w laboratorium farmaceutycznym… A na horyzoncie pojawia się groźba 

wojny gangów, która może za sobą pociągnąć dziesiątki niewinnych ofiar. Katie ma przed sobą mordercze dni.             

I to w sytuacji, kiedy jest atakowana przez media i poddawana presji przez nowego przełożonego, z którym ma 

osobiste porachunki.  

 

 

16. Drelich : prosto w splot / Jakub Ćwiek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Rodzina , Przestępczość zorganizowana , Złodzieje , 

Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 
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Marek Drelich to zawodowy złodziej, doskonały w swoim fachu. Zawsze skupiony, opanowany, a gdy trzeba - 

bezwzględny i bezlitosny. Sprawia wrażenie człowieka, którego nie da się zaskoczyć. Ale Drelich ma też drugie 

oblicze. To facet, który stara się utrzymywać bliskie relacje z byłą żoną i dwójką dorastających dzieci. Do tej 

pory, dzięki starannie wyznaczanym granicom, udawało mu się te dwa życia trzymać z dala od siebie. Okazuje 

się jednak, że nie wszystko ma pod kontrolą. Na przedmieściach Gdańska pewien gangster odkrywa długo 

skrywany sekret swojej żony. Tajemnicę, która wiąże się z Drelichem i która wystawi zarówno złodzieja, jak                  

i jego najbliższych na śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy walcząc o rodzinę Drelich wykaże się profesjo-

nalizmem? Czy wypracowywane latami sztuczki pozwolą mu ocalić to, na czym mu naprawdę zależy?  

 

 

 17. Dryfując do Betlejem / Joan Didion ; przełożył Mikołaj Denderski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Cyranka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczeństwo , Stany Zjednoczone (USA) , Antologia , Esej , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-82-92 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

"Joan Didion – jeden z najdonioślejszych głosów literackich ostatnich dekad. Napisała pięć powieści i dziewięć 

książek nonfiction. Za swoją twórczość otrzymała liczne nagrody, w tym National Book Award. „Dryfując do 

Betlejem” to zbiór reportaży o Ameryce lat sześćdziesiątych. Książka, która dla wielu pokoleń pisarek i artystek 

stała się punktem odniesienia i nadal nim pozostaje. Didion pisze o kontrkulturze, San Francisco, narkotykach, 

morderstwach, maoistach z Kalifornii, zgniliźnie Hollywood, naiwniakach bez grosza, ospałej klasie średniej, 

miłości i Dolinie Śmierci… O epoce przełomu.  

 

 

 18. Fabryka os / Iain Banks ; przełożył Robert Sudół.- Wydanie 1. w tej edycji.- 

Warszawa : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina niepełna , Chorzy psychicznie , Przemoc , Ojcowie i 

synowie , Rodzeństwo , Szkocja (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Kontrowersyjna powieść zaliczona przez dziennik „The Independent” do 100 arcydzieł literatury XX wieku, 

zdaniem części krytyków natomiast ze względu na drastyczność w opisach przemocy zakwalifikowana jako 

książka TYLKO DLA DOROSŁYCH. Frank, ekscentryczny szesnastolatek, mieszka z ojcem na szkockim 

odludziu. Wiodą bardzo nietypowe życie. Matka Franka porzuciła rodzinę wiele lat wcześniej, a starszy brat Eric 

został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Ojciec oblicza ekscentryczność swojego młodszego syna za 

pomocą tradycyjnych angielskich miar. Frank dokonuje zbrodni i aktów przemocy, aby wyładować swoją 

frustrację. W osobliwych codziennych rytuałach znajduje pocieszenie. Lecz kiedy dowiaduje się o ucieczce Erica 

ze szpitala, musi się przygotować na jego nieuchronny powrót – ponowne spotkanie braci prowadzi do 

wyjaśnienia tajemnic z przeszłości i stanowi przeobrażające doświadczenie…  

 

                                                                             

 



9 
 

19. Floss. Cz. 1 / Jadwiga Łada.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Niemieckie nazistowskie 

obozy koncentracyjne , Więźniowie obozów , Polska , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

Pod koniec listopada z naszej grupy jeńców wybrano piętnaście osób i wysłano do dużego majątku do pracy. Tu 

warunki są paskudne. Do zamieszkania mamy ciemne pomieszczenie, które kiedyś było chlewem. Wewnątrz 

zabudowania, wzdłuż ścian są prycze zbite z żerdzi, z siatką ogrodzeniową. Na nich leżą sienniki i po dwa koce. 

Pośrodku stoi piecyk żelazny, stoły i ławki z nieheblowanych desek. Obok naszego chlewika-sypialni jest 

podobne pomieszczenie, gdzie jest parownik i kran z wodą. To wszystko służy nam za umywalnię, łaźnię                     

i pralnię. W szczycie o dwa metry od budynku jest drewniana ubikacja z podstawionym pod otworem sporym 

blaszanym kotłem, który po napełnieniu wynosimy opróżniać na polu. W odległości około trzech metrów od 

budynku biegnie ogrodzenie z drutu kolczastego. Codziennie wieczorem starszy wachman zamyka nas na kłódkę 

w tym chlewie. Rano otwiera ogrodzenie i chlewik i głośnym rykiem – Aufsteken – budzi nas ze snu, a po 

przeliczeniu rozpoczyna się normalny dzień ciężkiej pracy. Mycie i śniadanie, po śniadaniu zbiórka na 

dziedzińcu, podział na grupy i w asyście wachmanów wymarsz do pracy. Sam majątek znajduje się w zachodniej 

części wioski i składa się z dwóch dużych stodół, obory, dwóch budynków dla służby dworskiej i kilku 

pomniejszych budynków. Za zabudowaniami jest odgrodzony niewielki park z dobrze utrzymanymi alejkami, 

które prowadzą do niskiego dworku. Ów dworek niewiele się różni od dworków często spotykanych u nas                  

w Polsce. Właścicielem majątku jest pruski junkier, którego jeszcze nie widziałem. Ma syna w szkole oficerskiej. 

Ziemi do obrobienia jest sporo, około trzech tysięcy mórg ziemi ornej, blisko dwa tysiące mórg łąk, kawałek lasu 

z leśniczówką i trochę polnych nieużytków obsadzonych wikliną, którą gdy nadejdzie zima, będziemy wycinać. 

Nie wspomniałem jeszcze, że przed nami przyjechało dwudziestu dwóch jeńców, przeważnie Ślązaków, którzy 

są ze sobą bardzo zżyci i stanowią odrębną grupę. Będę już kończył tę rozmowę, ponieważ jutro czeka ciężka 

praca i trzeba koniecznie zasnąć, a ja nie mogę spać i usypiam nad ranem. 

 

 

 20. Fundamenty piekła drżą / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Schronienie / David Weber ; t. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Nadchodzą zmiany… Nasza cywilizacja stoczyła swoją pierwszą wielką wojnę z obcą rasą - i przegrała. Mała 

grupa ludzi zbiegła na dalekie Schronienie. Wieki później potomkowie zbiegów zapomnieli o swojej historii - 

ich życie przypominało średniowieczną egzystencję w wiecznym uścisku Kościoła Boga Oczekiwanego. Zakaz 

stworzenia nowej cywilizacji przemysłowej ma utrzymać resztki ludzkości w ukryciu przed kosmicznymi 

wrogami. Nie wszyscy założyciele Schronienia byli jednomyślni. Dysydenci pozostawili własne dziedzictwo. 

Jednym z jego przejawów jest Merlin Athrawes, cybernetyczny awatar dawno zmarłego obrońcy Ziemi, obecnie 

wybudzony po tysiącu lat. Jednakże właśnie pojawił się nowy gracz, ktoś, kto zna większość tajemnic, nie 

wyłączając tej związanej z Merlinem. Czy stanie się sprzymierzeńcem - czy wrogiem?  
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21. Fundamenty wiary / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2013. 

(Schronienie / David Weber ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Wyspiarskie Imperium Charisu toczy walkę o przetrwanie. Większość jego obywateli nie wie jednak, za co tak 

naprawdę oddaje życie. Charis ma już na koncie serię oszałamiających zwycięstw na morzach i oceanach 

Schronienia, ale żeby wygrać wojnę i zachować niezależność, musi pokonać Kościół na jego terenie. Jak jednak 

przenieść wojnę na kontynenty, które zamieszkuje piętnastokrotnie większa populacja? Jak powstrzymać wroga 

od kontrataku? Władcy Charisu wiedzą, że muszą znaleźć odpowiedzi na te pytania... i to szybko. Tortury                   

w lochach Inkwizycji i egzekucje są coraz częstsze. Kler podburza obywateli do buntów, a religijni fanatycy 

sieją zniszczenie na ziemiach Charisu. Kolejni zabójcy nastają na życie cesarza Cayleba i jego małżonki.                     

A Merlin Athrawes, cybernetyczny awatar kobiety zmarłej przed tysiącem lat, odkrywa w końcu, co kryje się 

pod Świątynią w odległym Syjonie. Mężczyźni i kobiety walczą o wolność i tolerancję dla wszystkich ludzi, 

budując w pocie i krwi fundamenty przyszłej cywilizacji. Czy okażą się one jednak wystarczająco mocne, by 

spełnić ich nadzieje?  

 

 

 22. Gdzie diabeł nie może, tam trupa pośle / Iwona Banach.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Dragon, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawna izolacja , Detektywi amatorzy , Dziennikarze , 

Humor , Kurierzy , Przesyłki pocztowe , Zwłoki , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Regina odkrywa, że w jej telewizorze zamieszkał szatan. Ponieważ obawia się, że mogła zwariować, wzywa na 

pomoc Emilię Gałązkę – swoją dobrą znajomą, a przy okazji specjalistkę od końców świata. W tym czasie 

Paweł, obiecujący młody dziennikarz, zostaje poturbowany i uwięziony w ciemnej piwnicy. Na szczęście pomoc 

nadchodzi w porę, ale okazuje się, że chłopak spędził noc z… trupem. Denat to znany wszystkim w okolicy 

kurier. Zaangażowani w śledztwo Mikołaj i Magda szybko orientują się, że zamordowany kurier miał na 

sumieniu o wiele więcej niż tylko notoryczne gubienie przesyłek. Czy morderstwa dokonano w akcie zemsty za 

utraconą paczkę? Czy Emilia poradzi sobie z diabelskimi mocami? I co ma z tym wszystkim wspólnego 

jamniczka Luna?  
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23. Gniew / John Gwynne ; przełożył Marcin Mortka.- Warszawa : Wydawnictwo 

MAG, 2020. 

(Wierni i upadli / John Gwynne ; ks. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Olbrzymy (stworzenia fantastyczne) , 

Walka dobra ze złem , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 

 

Król Nathair zajął twierdzę Drassil i zawładnął trzema z siedmiu Skarbów. Z pomocą Calidusa oraz królowej 

Rhin jest gotów zrobić wszystko, by przejąć resztę. Zebrane Skarby umożliwią mu otwarcie portalu do Zaświatu, 

by Asroth na czele swej hordy demonów mógł się wedrzeć na Ziemie Wygnanych i wreszcie przyjąć formę 

cielesną. W międzyczasie Corban wpadł do niewoli Jorun, olbrzymów, którzy jeżdżą do bitwy na 

niedźwiedziach. Jego hufiec został rozproszony, a więc, by przetrwać, Corban musi znaleźć nowych sojusz-

ników. Czy będzie w stanie dogadać się z którąś ze skłóconych frakcji wojowniczych olbrzymów? Zagrożenie, 

które reprezentuje sobą Nathair, nie pozostawia mu wyboru. Jego życie znalazło się na krawędzi przepaści,                  

a wraz z nim los Ziem Wygnanych. Prawda, odwaga i lojalność zostaną wystawione na najcięższą próbę.  

 

 

 24. Herezją naznaczeni / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Wydanie 1. 

(dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 

(Schronienie / David Weber ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Ślub młodziutkiej królowej Chisholmu, Sharleyan, z królem Charisu, Caylebem, daje początek zjednoczonemu 

imperium, którego celem jest obrona ludzkiej wolności. Są jednak sprawy, o których żona Cayleba nie ma 

pojęcia - jak choćby istnienie wrogich ludzkości Obcych, Ghaba, czy tajemnicza przeszłość istoty znanej jej pod 

imieniem Merlin. Dlatego Sharleyan stawi czoło największemu życiowemu wyzwaniu, nieświadoma tego, co 

naprawdę niesie podjęte zadanie ani jak bardzo te sekrety zagrażają ich misji… a nawet jej życiu. 

 

 

25. I znowu cię zobaczę / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie straty , Rodzina niepełna , Samotne matki , 

Tajemnica , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 
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Gdy Tamara została sama z dziećmi, dwa lata zmagała się z żałobą po stracie męża, nim w końcu postanowiła na 

nowo otworzyć się na życie. Przystojny i szarmancki Wiktor niemal od razu skradł jej serce, lecz po kilku 

spotkaniach kobieta odkryła ze smutkiem, że więcej ich dzieli, niż łączy. Jednak mężczyzna nie daje za 

wygraną… Niedaleko Tamary mieszka Paweł, który z przyjemnością wykonuje u sąsiadów drobne prace 

remontowe. Mężczyzna jakiś czas temu porzucił życie w mieście i kierowany porywem serca kupił dom na wsi. 

Zrozumiał, że kariera i praca, które kiedyś były dla niego najważniejsze, nie są celem w życiu. I tak poznaje 

Tamarę, a ta zaczyna darzyć go sympatią. Paweł czuje się zobowiązany, by chronić samotną kobietę i jej rodzinę, 

tylko czy zbierze się na odwagę, by wyznać im całą prawdę o sobie?  

 

 

 26. Irlandzka księżniczka / Elizabeth Chadwick ; przełożyła Magdalena Moltzan-

Małkowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  MacMurchada, Aoife (1145-1188) , Irlandia , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Jedyna córka króla. Jedyna nadzieja kraju. Irlandia, rok 1166. Aoife MacMurchada ma zaledwie czternaście lat, 

kiedy jej ojciec, Dermot MacMurchada, król Leinsteru, zostaje brutalnie pozbawiony władzy i zmuszony do 

ucieczki z kraju. Szuka wsparcia u króla Anglii, Henryka II, w wyniku czego nawiązuje sojusz z Ryszardem              

z Clare, Silnołukim ("Strongbow"), charyzmatycznym hrabią Strigoilu. W zamian za pomoc Dermot obiecuje 

Ryszardowi ziemie, bogactwo i rękę córki, lecz Aoife ma na ten temat swoje zdanie. Owszem, poświęci się dla 

dobra rodziny, ale zrobi to na własnych warunkach. "Irlandzka księżniczka" to historia Aoife, występującej                

w niektórych źródłach jako Ewa z Leinsteru, kolejnej - obok Eleonory Akwitańskiej i cesarzowej Matyldy, 

znanych z wcześniejszych powieści Elizabeth Chadwick - fascynującej kobiety epoki średniowiecza. To zarazem 

historia nieustraszonej odwagi i miłości, przedstawiona na barwnym tle Irlandii tuż po najeździe normańskim,               

u zarania jej państwowości. Elizabeth Chadwick znakomicie ożywia historię, opisując w fascynujący sposób 

intrygi na królewskich dworach. "The Times" Elizabeth Chadwick mieszka w Nottingham wraz ze swoim 

mężem i dwoma synami. Jest uznaną, brytyjską autorką powieści historycznych. Jako członkini "Regia 

Anglorum" – wczesno-średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej, Elizabeth prowadzi własne badania historyczne, 

a zdobytą wiedzę wykorzystuje w swojej twórczości. Nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazał się jej 

słynny cykl o Eleonorze Akwitańskiej, a także powieść zatytułowana "Pani Anglików".  

 

 

 27. Klara i słońce / Kazuo Ishiguro ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- 

Warszawa : Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Androidy , Człowiek , Empatia , Przyjaźń , Sztuczna 

inteligencja , Uczucia , Dystopia , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 
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Jedna z najbardziej wyczekiwanych książek 2021 roku. Pierwsza powieść Kazuo Ishigury opublikowana po tym, 

jak w 2017 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Historia, w której słychać echa jego wcześniejszej książki – Nie 

opuszczaj mnie. Świat widziany oczami niezwykłej narratorki. Rzeczywistość, którą od naszej dzieli tylko 

krok… a może nawet mniej. Odwieczne pytania o to, co człowieka jako jednostkę czyni istotą wyjątkową. Czy 

jest coś takiego jak ludzka dusza? Czy jedną osobę można zastąpić drugą? I wreszcie najważniejsze: czym jest 

miłość? Klara to Sztuczna Przyjaciółka, wprawdzie nie najnowszej generacji, ale posiadająca niezwykłe 

zdolności poznawcze, pamięć i – co najważniejsze – empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, czekając na 

klienta, który ją stąd zabierze. Kiedy wreszcie los się do niej uśmiecha, jest gotowa jak najlepiej służyć 

nastolatce, dla której zostaje zakupiona. I choć przed opuszczeniem sklepu otrzymuje ostrzeżenie, że ludziom nie 

zawsze można ufać, jest gotowa zrobić wszystko, by wywiązać się ze swojego zadania. Ale żeby jej starania 

przyniosły rezultat, nieodzowna jest pomoc Słońca. Właśnie w nim i jego dobroczynnym działaniu Klara widzi 

nadzieję. Bo choć świat, który poznaje, jest daleki od idealnego, Klara nie traci optymizmu. Klara i Słońce to 

powieść o wielkiej sile emocjonalnej (… ) porywająco świeża i zaskakująca, a jednocześnie spójna z całym 

dorobkiem Ishigury. Angus Cargill, Faber & Faber  Klara i Słońce to ekscytująca książka, która przedstawia 

spojrzenie na nasz zmieniający się świat oczami niezapomnianej narratorki i która stara się odpowiedzieć na 

podstawowe pytanie: co to znaczy kochać? Jordan Pavlin, The Knopf Doubleday Publishing Group.  

 

28. Kobieta w czerni ; Rączka / Susan Hill ; tłumaczył Jerzy Łoziński.- Poznań : Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Adwokaci , Antykwariusze , Budownictwo , Dzieci , 

Halucynacje , Miasta małe , Sen , Podróże , Spadek , Tajemnica , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Opuszczone, ponure domostwa, zapomniane, zarosłe ogrody spowija mgła oraz bolesne tajemnice. Dla tego, kto 

odważy się w nie zapuścić, nie będzie już powrotu. "Kobieta w czerni" i "Rączka" Susan Hill to opowieści                 

w stylu klasycznych ghost stories. Psychologicznie przerażające i wspaniale zaskakujące hipnotyzują od 

pierwszych stron, umiejętnie budując nastrój grozy, Susan Hill to jedna z najbardziej cenionych pisarek 

brytyjskich, nagrodzona prestiżowymi nagrodami literackimi. Jest niekwestionowaną damą angielskiej powieści 

grozy. Jej utwory były niejednokrotnie przenoszone na duży ekran, między innymi "Kobieta w czerni" w roku 

2012 z Danielem Radcliffe'em w roli głównej.  

 

 

 29. Królestwo / Clive Cussler [oraz] Grant Blackwood ; przekład Maciej Pintara.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2012. 

(Fargo / Clive Cussler ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Remi Fargo (postać fikcyjna) , Sam Fargo (postać fikcyjna) , 

Poszukiwanie skarbów , Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 
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Nowe przygody Sama i Remi Fargo, których pasja poszukiwania skarbów prowadzi do nadzwyczajnych odkryć  

i śmiertelnego ryzyka: od Tybetu, Nepalu, Indii i Chin po Bułgarię Sam i Remi Fargo nieraz szukali skarbów, ale 

nie ludzi. Teraz teksaski potentat naftowy zwraca się do nich z prośbą: zaginął jego ojciec, a potem detektyw, 

który miał go odnaleźć. Sam i Remi postanawiają ich odszukać, choć od początku cała ta historia budzi ich 

podejrzenia... Nie przeczuwają jednak, że zostaną uwikłani w niebezpieczny proceder, natrafią na tajemniczy 

kufer sprzed wieków, statek powietrzny wyprzedzający o stulecia swoją epokę i znalezisko, które może 

zrewolucjonizować historię ewolucji. A w końcuodkryją coś, o czym poszukiwacze skarbów nawet nie śmieliby 

marzyć...  

 

 

 30. Księga dwóch dróg / Jodi Picoult ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania archeologiczne , Egiptologia , Kobieta , Miłość , 

Śmierć , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Dawn Edelstein zna się na śmierci jak mało kto. Jest doulą od umierania, która pomaga ludziom oswoić się                  

z tym, co nieuniknione i uporządkować długo odkładane sprawy. Przed laty postawiła swoje życie do góry 

nogami: porzuciła pasję, karierę i miłość, aby w obliczu rodzinnej tragedii rozpocząć wszystko od nowa. Ale 

przychodzi dzień, kiedy znowu staje na rozdrożu: oto sama musi zmierzyć się z własną śmiertelnością, podjąć 

decyzje, które mogą zaważyć na jej dalszych losach i zadać sobie pytania, których sama dotąd unikała. Co 

ciekawe – w momencie granicznym Dawn nie myśli wcale o mężu, ale o dawnej miłości - egiptologu                             

i archeologu Wyatcie Armstrongu. Zszokowana własną postawą postanawia wrócić do Egiptu, by kontynuować 

przerwane niegdyś badania nad Księgą Dwóch Dróg - najstarszym na świecie przewodnikiem po zaświatach - ale 

również po to, by odszukać Wyatta. Czy całe nasze życie zależy od podejmowanych przez nas decyzji, czy też 

nieuchronnie rządzi nami przeznaczenie? Czy dokonując takich, a nie innych wyborów, jesteśmy w ogóle                  

w stanie wpływać na nasz los? A może jest on jednak zapisany w gwiazdach? Jak wyglądałoby nasze życie, 

gdybyśmy podążyli całkiem inną ścieżką i czy czasem możemy wrócić do punktu wyjścia, bogatsi o zdobyte 

doświadczenia?  

 

 

31. Kto czyni zło / Agnieszka Pietrzyk.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież , Prywatni detektywi , Przesłuchanie oskarżonego , 

Sekrety rodzinne , Stalking , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Elbląg (woj. 

warmińsko-mazurskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 



15 
 

Dwudziestolatek podejrzany o kradzież jest brutalnie przesłuchiwany na elbląskiej komendzie policji. Metody, 

które stosuje inspektor Juszczyk, sprawia, że świeżo zatrudniona protokolantka Urszula Baranowska zwalnia się 

z policji i zakłada własne biuro detektywistyczne. Wkrótce dowiaduje się, że przesłuchiwany chłopak powiesił 

się na drzewie. Na domiar złego Urszula nie dogaduje się z nową rodziną swojej matki. Mimo to zgadza się na 

propozycję ojczyma i podejmuje dodatkową pracę w jednym z jego salonów jubilerskich. Wkrótce do młodej 

detektyw zgłasza się kobieta, która padła ofiarą prześladowcy. Urszula postanawia nawiązać kontakt                           

z tajemniczym stalkerem i coraz bardziej angażuje się w relację z nim. A gdyby tego było mało, ktoś próbuje 

potrącić jej matkę samochodem. Czy te wszystkie sprawy mogą być ze sobą powiązane?  

 

 

 32. Małe wielkie sekrety / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2021. 

(Osiedle Pogodne / Magdalena Majcher ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością , Ludzie bogaci , Matki i córki 

, Ojcowie i córki , Osoby zaginione , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

Otwórz drzwi kolejnego luksusowego domu! Osiedle Pogodne - poznaj nowe tajemnice mieszkańców. Monika              

z dystansu obserwuje afery i skandale, które wstrząsają życiem osiedla. Nie ma czasu roztrząsać cudzych 

problemów, bo opiekuje się niepełnosprawną córką, pracuje zawodowo, a na dodatek prowadzi fundację. Kiedy 

pewnego dnia Monika znika bez śladu, jej partner Marcin szaleje z niepokoju. Postanawia na własną rękę 

odnaleźć ukochaną. Trafia na pewien trop, prowadzący do przeszłości Moniki. Z przerażeniem odkrywa, że 

kobieta, którą uważał za wierną partnerkę i kochającą matkę, jest kimś zupełnie innym. Dlaczego Monika 

zniknęła? Czy każda kobieta ma instynkt macierzyński i jest stworzona do bycia matką?  

 

 

 33. Manuskrypt : powieść grozy / Wojciech Uszok ; [ilustracje Krzysztof Wroński].- 

Czerwonak : Vesper, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Koń , Rękopisy angielskie , Spichrze , Powieść 

grozy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Pośród silnej mgły pragmatyzmu, pośród oparów prawdopodobieństwa, gdzieś wśród ideałów zdrowia                          

i higieny... gdzieś pomiędzy tym wszystkim niczym zapomniane słowo, jak cień pośród nocy, ledwo słyszalny 

głos. Wciąż tląca się nadzieja nieśmiertelności. Wyśnione i odrzucone, mordowane na nowożytnych kartach 

rozpraw naukowych przez ludzi opętanych zdrowym rozsądkiem. Przebijane sztyletem rozumu wciąż żarzy się 

jej kryształowe jądro. W złogach rezygnacji, pośród zmarszczek, jako odbicie w starych oczach, w siwych 

włosach i w drżeniu dłoni tli się ostateczne marzenie. Pośród kukieł i strachu niedoczytane słowo zagubionego 

manuskryptu. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość zderzając się w pogoni za nieśmiertelnością. Co kryje 

tajemnica manuskryptu, za którym podążają ludzie? Co z ludźmi, którzy, zdawałoby się, od dawna już powinni 

leżeć w grobie?  
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 34. Matka wszystkich pytań / Rebecca Solnit ; przełożyła Barbara Kopeć-

Umiastowska ; prace Paz de la Calzada.- Kraków : Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja , Feminizm , Kobieta , Prawa człowieka , 

Przemoc wobec kobiet , Seksizm , Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-82-4 

Nowości:  2021-04 

 

 

„O ile zdołałam ustalić, być kobietą oznacza wiecznie coś robić źle. A przynajmniej tak jest w patriarchacie”.   

W najnowszej książce amerykańska eseistka analizuje rozmaite formy opresji, jakiej poddawane są kobiety - od 

pomijania, onieśmielania, dyscyplinowania po przemoc psychiczną i fizyczną. Szczególne miejsce poświęca 

mechanizmowi uciszania. „Przemoc wobec kobiet to często przemoc wobec naszych historii i głosów - pisze 

Solnit”. Odebranie głosu oznacza zanegowanie prawa do samookreślenia, do wyrażenia zgody lub niezgody, do 

życia, do interpretacji i narracji. Mimo to wielu kobietom udaje się wyrazić siebie - żyjąc po swojemu, nie 

ulegając społecznym normom czy odważnie manifestując sprzeciw wobec patriarchalnych form. „Wielki 

feministyczny eksperyment, by przebudować świat, przebudowując naszą koncepcję gender i pytając, kto ma 

prawo przerywać milczenie, odniósł nadspodziewany sukces, lecz daleko mu jeszcze do końca” - pisze Solnit.  

W książce upomina się o prawo kobiet do samostanowienia, wolności wyboru, pełni praw reprodukcyjnych,                 

a także o stworzenie nowego kanonu literackiego, który nie będzie mizoginiczny. Wyjątkowo mocno 

wybrzmiewa tekst na temat aborcji: „W obecnej skrajnie antyaborcyjnej atmosferze (…) kobieta w porównaniu  

z płodem w jej macicy nie ma żadnej wartości, mimo że ponad połowa tych płodów wyrośnie na kobiety, które 

także kiedyś zostaną uznane za bezwartościowe w porównaniu z kolejnym pokoleniem potencjalnych płodów”.  

 

 

35. Moja znikająca połowa : powieść / Brit Bennett ; przełożył Jarek Westermark.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Bliźnięta , Kobieta , Matki i córki , Rasizm 

, Tożsamość osobista , Tożsamość społeczna , Wolność , Wybory życiowe , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Siostry bliźniaczki Vignes zawsze będą nierozłączne. Ale po tym, jak dorastały razem w małej, południowej 

czarnoskórej społeczności i uciekły z domu w wieku szesnastu lat zmieniło się wszystko. Ich rodziny, 

społeczności, czy tożsamość rasowa. Dziesięć lat później jedna z nich mieszka ze swoją czarną córką, w tym 

samym południowym mieście, z którego kiedyś próbowała uciec. Druga, potajemnie wychodzi za białego 

mężczyznę, który nic nie wie o jej przeszłości. Mimo to, nawet rozdzielone tyloma milami i tyloma kłamstwami, 

losy bliźniaczek pozostają ze sobą powiązane. Co stanie się z następnym pokoleniem, gdy skrzyżują się losy ich 

własnych córek?  
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36. Na znak tryumfu / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2018. 

(Schronienie / David Weber ; t. 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Mimo swego bogactwa Charis był niewielką wyspiarską domeną, więc zwycięstwo Kościoła Boga 

Oczekiwanego wydawało się nieuniknione. Za Charisem stały jednak potężne siły - król i jego dziedzic, Bractwo 

Świętego Zherneau i Merlin Athrawes, cybernetyczny awatar dawno poległej kobiety, chcący zerwać okowy 

kłamstwa, którymi Kościół niewolił ciała i umysły. I tak osiem lat po rozpoczęciu krwawej wojny to nie Charis 

chyli się ku upadkowi. Jednak przywódcy Kościoła Boga Oczekiwanego wciąż dysponują niezmierzonymi 

bogactwami oraz zakazanymi wcześniej nowoczesnymi technologiami. Całe Schronienie szykuje się do 

decydującej bitwy między tymi, którzy wierzą w wolność, i tymi, którzy chcą ich zepchnąć w niebyt. Koniec tej 

waśni może być jeden - przegrany zostanie zniszczony. 

 

 

 37. Nabór / Vincent V. Severski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Szpiegostwo , Władza , Wywiad polski , Wywiad 

rosyjski , Wywiad szwedzki , Iran , Stany Zjednoczone (USA) , Polska , Rosja , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Nabór to ostatnia część trylogii zapoczątkowanej przez Zamęt i Odwet, w której łączą się wątki i powracają 

bohaterowie tetralogii Nielegalni. Rośnie napięcie między Iranem i USA, świat stoi na progu wielkiej wojny.             

W Polsce do władzy wrócił autorytarny premier Bolecki, Sekcja została rozwiązana, a prokuratura szuka haków 

na Romana Leskiego. Tymczasem Dima uzyskuje z Rosji informację, która elektryzuje Konrada Wolskiego                 

i Sarę Korską. Dawny Wydział Q i rozwiązana Sekcja łączą siły, by rozwiązać ten problem. Wraca Jagan i Misza 

Popowski. Zaczyna się wyścig z czasem, bo sytuacja międzynarodowa pogarsza się z każdym dniem.  

 

 

38. Napad / Robin Cook ; przełożył Norbert Radomski.- Wydanie 2. (dodruk).- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biotechnologia , Lekarze , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 
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Polityka, religia i biotechnologia splatają się ze sobą w thrillerze medycznym mistrza gatunku. Doktor Daniel 

Lowell rzuca pracę na Uniwersytecie Harvarda i zakłada wraz ze swą przyjaciółką Stephanie prywatną firmę. 

Chce doskonalić stworzoną przez siebie procedurę terapeutyczną - polegającą na wstrzyknięciu komórek 

macierzystych - dzięki której nawet nieuleczalnie dotąd chore osoby będą mogły wrócić do zdrowia. Przyszłość 

firmy staje pod znakiem zapytania, kiedy senator Ashley Butler, strażnik "tradycyjnych amerykańskich wartości" 

i wróg biotechnologii, sprzeciwia się legalizacji procedury. Gotów jest on jednak zmienić stanowisko, jeśli 

Daniel wyleczy go potajemnie z postępującej choroby Parkinsona. Senator stawia także inny warunek - komórki 

macierzyste, które zostaną umieszczone w jego mózgu, muszą zawierać geny pobrane z Całunu Turyńskiego... 

 

 

 39. Niczym potężna armia / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 

(Schronienie / David Weber ; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Schronienie, ostatnia siedziba rodzaju ludzkiego, przez wieki znajdowało się pod jarzmem Kościoła Boga 

Oczekiwanego. Nikt nie wiedział, że Kościół to wielkie oszustwo - system utworzony przez rebeliancki odłam 

założycieli Schronienia w celu ukrycia ludzkości przed agresywną rasą Gbaba, która zniszczyła Starą Ziemię. 

Merlin Athrawes to cybernetyczny awatar nieżyjącej od tysiąca lat wojowniczki, którego celem jest ponowne 

doprowadzenie ludzkiej rasy do świetności. Po wybuchu wojny wyspiarski Charis ogłosił niezależność od 

Kościoła Matki i dzięki pomocy Merlina zapoczątkował rewolucję przemysłową na Schronieniu. Kolejne 

domeny wystąpiły przeciw Kościołowi, dążąc do niepodległości, mimo ogromnej daniny krwi i wszechobecnego 

głodu. Kościół Matka zbiera wciąż potężne siły. W Republice Siddarmarku, rozdartej przez wojnę domową, 

Armii Boga niemal udało się pokonać Charisjan. Jednakże walka o przyszłość rodzaju ludzkiego jeszcze się nie 

skończyła i długo się nie skończy…  

 

 

 40. Niespokojna krew / Robert Galbraith [pseudonim] ; przełożyła z angielskiego 

Anna Gralak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cormoran Strike (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Prywatni detektywi , Psychopaci , Kornwalia (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 

 

Gdy prywatny detektyw Cormoran Strike odwiedza rodzinę w Kornwalii, kontaktuje się z nim kobieta prosząca 

o pomoc w odnalezieniu swojej matki, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach w 1974 roku. Strike nigdy 

dotąd nie pracował nad nierozwiązaną sprawą sprzed niemal 40 lat i jest zaintrygowany. Mimo małych szans na 

powodzenie dopisuje zlecenie do długiej listy dochodzeń, które prowadzi ze swoją wspólniczką Robin Ellacott. 

Z kolei Robin boryka się z trudnościami w życiu prywatnym. Odtrąca niechciane zaloty i zmaga się z uczuciami 

do Strike’a. Badając okoliczności zaginięcia kobiety, Strike i Robin stają w obliczu piekielnie skomplikowanych 

tropów, wśród których są karty tarota, psychopatyczny morderca oraz nie zawsze godni zaufania świadkowie. 

Okazuje się, że nawet sprawy sprzed dekad mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.  
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41. Nikt ci nie uwierzy / Magda Knedler.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rohrbeck, Dorothea (1904-1921) , Dziecko seksualnie 

wykorzystywane , Ojczymowie i pasierbice , Przemoc wobec kobiet , Zabójstwo , 

Wleń (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Wleń) , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

I wreszcie prosisz setny raz. Wstajesz, zwijasz dłoń w pięść i czujesz już tylko agresję. A przecież prosiłaś. 

Prosiłaś grzecznie. Moim zdaniem tak to właśnie jest z kobietami, które przez długi czas grzecznie o coś proszą. 

Dorte jest dziedziczką fortuny, mieszka w pałacu i wkrótce będzie niezależna. Dopóki nie osiągnie pełnoletności, 

musi jednak prosić o każdy grosz. Jej młodsza kuzynka ma dopiero dwanaście lat, ale już wie, że świat może być 

naprawdę ponurym miejscem. Matka dziewczyny ponownie wychodzi za mąż, a czarujący ojczym szybko 

objawia swoją prawdziwą naturę. Teraz każdy dzień to nieustanny koszmar, w który przecież i tak nikt nie 

uwierzy. Bo w świecie rządzonym przez mężczyzn kobiety muszą być posłuszne. Opowieść o tragedii 

wykorzystanych kobiet, opresyjnym systemie prawnym i krzywdzących stereotypach. Historia sprzed wieku,                  

a książka wciąż tak bardzo aktualna. Tak potrzebna. Czy na pewno chcesz poznać prawdę?  

 

 

 42. Odeszło, zostało / Jennifer Croft ; przełożył Robert Sudół ; zdjęcia Jennifer 

Croft, Laurie Croft.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Croft, Jennifer , Dojrzewanie , Dziecko chore na nowotwór , 

Rodzeństwo , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Przejmująca osobista historia opowiedziana słowem i obrazem Siostry Amy i Zoe dorastają w szczęśliwej 

rodzinie w Oklahomie. Są zdolne, inteligentne, otwarte na nowe wyzwania i… nierozłączne. Kiedy młodsza, 

Zoe, zaczyna chorować, uczą się i bawią w domu, dużo czytają i poznają nowe języki - Amy rosyjski, Zoe 

ukraiński. Amy fotografuje. Dziecięcy świat zderza się z dramatyczną diagnozą nowotworową Zoe. I wtedy 

siostry oddalają się od siebie. Amy dorasta zbyt szybko. Przeżywa tragedię pierwszej miłości i wyjeżdża                     

z rodzinnego domu, żeby uczyć się w college’u. Nie opuszcza jej traumatyczne poczucie odpowiedzialności za 

siostrę. Próbując unieść to wszystko, decyduje się na radykalny krok.... Jak poradzi sobie z tym w dalszym 

życiu?  

 

 

43. Ognisty lód / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; przekład Maciej Pintara.- 

Warszawa : "Amber", 2002. 

(Z archiwów NUMA / Clive Cussler ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurt Austin (postać fikcyjna) , Nurkowie , Nurkowanie , 

Skarby , Rosja , Powieść , Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 
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Rok 1918. Morze Czarne. Tonie frachtowiec ze skarbem Romanowów na pokładzie. Czasy współczesne. Rosja. 

Potężny przemysłowiec ogłasza się carem. I zaczyna realizować obłędny projekt wymierzony w Amerykę. 

Dysponuje bronią, której nie oprze się żadna armia. Tylko Kurt Austin i członkowie NUMA mogą zniweczyć 

szatański plan i zapobiec niewyobrażalnej katastrofie... 

 

 

 44. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk.- Wydanie 8.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Społeczności lokalne , Galicja (kraina historyczna) , 

Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Nowe wydanie jednej z najbardziej znanych książek Andrzeja Stasiuka - pełnokrwistej ballady o prowincjonalnej 

Galicji. To przypowieść o zamkniętej społeczności żyjącej w przestrzeni między rozpadającymi się domami                  

a kościołem, sklepem i knajpą. Soczysty język, niemal ożywiona przyroda i wątek kryminalny tworzą 

niepodrabialną literacką mieszankę, mitotwórczy zaczyn opowieści o Beskidzie Niskim, w którym czas zatacza 

koło.  

 

 

 45. Opowieści przebrane / Wojciech Kuczok.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Eksperymenty językowe i psychologiczna przenikliwość, niuanse rzeczywistości i nieograniczone przestrzenie 

imaginacji. W zebranych w tym tomie opowiadaniach pochodzących z dwóch wczesnych zbiorów Wojciecha 

Kuczoka pojawiają się motywy oraz tematy, którym autor pozostaje wierny do dziś: rzeczywistość stopniowo 

ustępuje miejsca fantasmagorii, miłość splata się ze śmiercią, bohaterowie popadają w niewolę przeżyć                         

z dzieciństwa. Postacie pojawiające się w "Opowieściach przebranych", z pozoru całkowicie różne, jednym 

głosem opowiadają o naszych głęboko skrywanych lękach, o płynnej granicy między pamięcią i wyobraźnią. 

Kuczok wzmacnia ten przejmujący wielogłos swą nieokiełznaną inwencją językową. Rozmaite gwary, nieznane 

dialekty, kalambury, zabawne neologizmy i stylistyczne fajerwerki, tworzą żywiołową narrację, zdawałoby się 

wolną od jakichkolwiek reguł, a w rzeczywistości przemyślaną, podkreślającą wymowę opowiadanych historii.  
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 46. Ostatnia chowa klucz / Ałbena Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Zwierciadło, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Nastolatki , Poszukiwania zaginionych , 

Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Małe podwarszawskie miasteczko, zwykły poniedziałek, wieczór. Cztery nastolatki spotykają się na opusz-

czonym poddaszu. Jedna z nich przechodzi inicjację, która ma być jej przepustką do tego zamkniętego klubu. 

Trochę dziwnych rytuałów, wymiana fantów i… po wszystkim. Dziewczyna jednak nie wraca do domu. I życie 

żadnej z uczestniczek tego wieczoru nie będzie już takie samo. Wydarzenie to wpływa również na życie ich 

rodzin, sąsiadów, którzy już zawsze będą podejrzliwie na siebie spoglądać, szukając tego, który nie wahał się 

zrobić krzywdę młodej dziewczynie. A zasłony w oknach będą już zawsze szczelnie zasłonięte. Czy można ufać 

ludziom, którzy nas otaczają? Co ukrywają osoby pozornie dobrze nam znane?  

 

 

 47. Ostatnie srebrniki / Tadeusz Biedzki.- Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Spisek , Barcelona (Hiszpania) , Cypr , 

Jerozolima (Izrael) , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

W tureckiej części Nikozji żona autora kupuje starą, drewnianą szkatułkę. Trzy miesiące później w kościele                   

w Barcelonie zamordowany zostaje kapłan. Co łączy te dwa fakty? Jaki jest ich związek z wydarzeniami                      

w Jerozolimie sprzed dwóch tysięcy lat? I dlaczego skutkują aktami terrorystycznymi we współczesnej Europie? 

Jaką rolę odgrywa w nich założony w 2012 roku w Hiszpanii Zakon Piłata i Judasza? Próba rozwiązania tych 

zagadek okaże się śmiertelnie niebezpieczna. 

 

 

 48. Ostatnie wakacje / pseudonim Grek.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Rodzina , Studenci , Wakacje , Zabójstwo , Szczecin 

(woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 
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W "Ostatnich wakacjach" poznajemy na pozór zwyczajną rodzinę, żyjącą skromnie w symbiozie z przyrodą,                   

w środku dzikiego lasu. Co połączy tę rodzinę z losami młodych studentów biologii ze Szczecina, którzy szukają 

w dzikich ostępach odskoczni i dobrej zabawy? Autor zabiera nas w nieoczywiste zakamarki ludzkiej psychiki… 

Pokazuje, do czego jest zdolny człowiek, którym sterują dzikie żądze i chęć przetrwania. Mocne, brutalne, 

momentami wstrząsające. Dla czytelnika o stalowych nerwach i odpornym żołądku.  

 

 

 49. Patrz, jak spadam / Mons Kallentoft ; przełożyła Natalia Kołaczek.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Ojcowie i córki , Poczucie straty , Prywatni 

detektywi , Majorka (Hiszpania ; wyspa) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Majorka - mekka turystów, raj na ziemi. Miejsce upragnionych wakacji młodzieży z całego świata, która chce 

zakosztować wolności i szalonych imprez. Tak myślała także szesnastoletnia Emme, córka Tima Blancka. 

Niestety wymarzona Palma okazała się śmiertelnie niebezpieczna. Po trzech latach od zaginięcia Emme Tim 

nadal szuka córki. Poprzysiągł, że nigdy nie przestanie. Ta przysięga rozbiła jego małżeństwo i sprowadziła go 

do Palmy, gdzie mieszka i zarabia na życie jako prywatny detektyw. Kiedy Tim dostaje zlecenie śledzenia żony 

zamożnego biznesmena, nieoczekiwanie odkrywa drugą twarz Palmy. Okazuje się, że za blichtrem wakacyjnego 

raju kryje się ciemność, w której Tim dostrzega cień córki. Ryzykując własne życie, rusza na poszukiwanie 

prawdy o tym, co ją spotkało.  

 

 

 50. Podmiejski na koniec świata / Katarzyna Kowalewska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Alicja to mistrzyni rozwiązywania cudzych problemów. Pogodna, sympatyczna i nieco zakompleksiona nie 

potrafi odmawiać ani stawiać na swoim. W pracy wykonuje zadania za innych, prywatnie tkwi w związku, który 

nie rozwija się tak, jak sobie wymarzyła. Przełomowy dzień w jej życiu następuje, gdy szef składa jej propozycję 

nie do odrzucenia. Alicja miałaby podjąć próbę ratowania małej podupadającej firmy. Kłopot w tym, że w innym 

mieście. Tego samego wieczoru Alicja wybiera się na imprezę firmową swojego chłopaka. Widok, jaki zastanie 

na miejscu, każe jej natychmiast wziąć nogi za pas. Zaskoczona, rozdarta, rozżalona będzie musiała błyska-

wicznie zdecydować, czy przyjąć propozycję szefa. To oznaczałoby zaczęcie od zera, w nowym miejscu wśród 

nieznanych ludzi. Czy starczy jej odwagi?  
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 51. Pokusa / Edyta Folwarska.- Warszawa : Edipresse Książki - Wydawnictwo 

Edipresse, copyright 2021. 

(Pink Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Marzenia , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Inez zawsze chciała być jak Carrie Bradshaw z serialu „Seks w wielkim mieście” – mieć szafę pełną markowych 

butów, świetną pracę i przystojnego faceta. Zamiast tego jeździ rozklekotanym starym autem, wynajmuje małe 

mieszkanie z jedyną przyjaciółką, którą ma, i chwilowo jest bezrobotna. Kiedy, śpiesząc się na rozmowę o pracę 

w prestiżowym wydawnictwie, przez nieuwagę wjeżdża w czarne porsche panamera, myśli, że nic gorszego już 

jej nie spotka. Myli się. Właścicielem auta wartego pół miliona złotych jest bardzo przystojny i bardzo arogancki 

mężczyzna, który od razu postanawia uprzykrzyć jej życie.  

 

 

 52. Polowanie na "Czerwony Październik" / Tom Clancy ; przełożyli Dorota i 

Krzysztof Murawscy.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Ryan (postać fikcyjna) , Dezercja , Marynarka wojenna 

, Okręty podwodne , Zimna wojna , Stany Zjednoczone (USA) , ZSRR , Powieść , 

Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Trwa zimna wojna. Radziecki okręt podwodny „Czerwony Październik” wbrew rozkazom sowieckiej admiralicji 

kieruje się ku wybrzeżom Stanów Zjednoczonych. Jakie zamiary ma Marko Ramius, kapitan nowoczesnej                      

i nieuchwytnej dla radarów łodzi podwodnej? Czy zgodnie z zapewnieniami Rosjan stanowi zagrożenie dla 

Amerykanów? Istnieje prawdopodobieństwo, że Ramius chce przekazać Amerykanom okręt, oczekując                      

w zamian azylu politycznego. Rozkaz śledzenia „Czerwonego Października” i rozwiązania zagadki dostaje 

amerykański kapitan Jack Ryan. Tymczasem władze radzieckie wysyłają w pogoń za dezerterem całą flotę 

atlantycką. Nie mogą dopuścić do przechwycenia okrętu podwodnego przez wroga, potwierdzając tym samym 

przypuszczenia amerykańskiego wywiadu.  

 

 

 53. Potężna forteca / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Wydanie 1. 

(dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

(Schronienie / David Weber ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Marynarka wojenna , Sekty i nowe ruchy 

religijne , Wojna , Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 
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Cayleb Ahrmahk odniósł największe morskie zwycięstwa w historii ludzkości. Rozbił w pył wrogie przymierze  

i wspólnie z królową Sharleyan utworzył Imperium Charisu, największą potęgę morską w dziejach Schronienia              

i ostoję dla ceniących sobie wolność uciekinierów z innych krain. Jednakże Grupa Czworga, klika rządząca 

Schronieniem, poprzysięgła zniszczenie Imperium Charisu. Potężna flota, wyposażona w najnowszą broń, 

wkrótce zostanie wysłana przeciwko Charisowi. Tymczasem dla Kościoła nadal tajemnicą jest osoba doradcy 

Cayleba i Sharleyan, mnicha-wojownika zwącego się Merlin Athrawes. Merlin wie, że Schronienie to ostatnia 

planeta zamieszkana przez ludzi, a narzucony przez Kościół Boga Oczekiwanego zastój technologiczny może się 

okazać wyrokiem śmierci dla ludzkości. Ślepa niszczycielska siła Matki Kościoła przetacza się przez Charis, lecz 

Merlin Athrawes i garstka bohaterów stają na jej drodze. Grupa Czworga ma się niebawem przekonać, jaką 

potęgą jest w rzeczywistości ludzka wolność.  

 

 

 54. Powrót Inki / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo Bila, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Ameryka Południowa , Nambija (Ekwador) , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Odważna wizja duchowego odrodzenia w andyjskim imperium, którą przynosi jego mieszkańcom ich dawny 

władca. Dla niektórych będzie ona szczyptą magii, ezoteryczną wizją, a dla innych powrotem do korzeni 

duchowości człowieka.  

 

 

55. Północna zmiana / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Osoby zaginione , PRL , Sekrety rodzinne , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Rok 1980. Inga Piątkowska staje u progu dorosłego życia z niemałym bagażem doświadczeń. Choć od 

samobójstwa jej przyjaciela minął rok, wciąż nie może się pogodzić ze stratą. Mimo licznych teorii, tajemnica 

śmierci Maćka pozostaje niewyjaśniona. Inga próbuje otrząsnąć się z poczucia winy i poukładać swoje życie na 

nowo. W czasie wyjazdu służbowego młoda kobieta poznaje Brinka Speedmana. Kanadyjczyk przyjechał do 

Polski, aby odwiedzić nieznaną dotąd rodzinę i odnaleźć cenną pamiątkę po pradziadku. Co ciekawe, od 

pierwszego spotkania z Ingą mężczyzna nie może się pozbyć wrażenia, że dziewczyna wygląda dziwnie 

znajomo. Gdy Speedman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Inga zostaje uwikłana w sprawę jego 

zaginięcia. Od tej pory każda z trudem zdobywana wskazówka będzie na wagę złota.   
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 56. Prognoza niepogody : literatura polska w XXI wieku / pod redakcją Macieja 

Jakubowiaka i Szymona Kloski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Esej , Krytyka literacka , Literatura polska , Poezja , Proza , 

Przekłady , Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-82-82 

Nowości:  2021-04 

 

 

"Prognoza niepogody" to książka podsumowująca piętnaście lat Nagrody Literackiej Gdynia, a jednocześnie 

ukazująca kondycję literatury polskiej w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Wśród autorów znaleźli się 

członkowie kapituły oraz zaproszeni pisarze i literaturoznawcy, którzy gdańską perspektywę poszerzają o własne 

przemyślenia. W końcu Nagroda Literacka Gdynia jest tylko przyznawana co roku wyróżnieniem, ale także 

platformą żywej dyskusji o literaturze. W tej przekrojowej antologii tekstów poświęconych poezji. prozie, 

eseistyce oraz sztuce przekładu autorzy mierzą się z tematami, które wydają się dziś szczególnie ważne                           

i podejmują twórczy dialog z literaturą ostatnich lat. Czytelnicy znajdują tutaj odważne propozycje interpre-

tacyjne, próby podsumowań, a przede wszystkim szerokie spojrzenie na problemy literatury najnowszej.  

 

 

 57. Przyszli papieże Irlandii / Darragh Martin ; przełożył Przemysław Zgudka.- 

[Dublin] : Wizard Media, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Konflikt społeczny , Relacje 

międzyludzkie , Rodzeństwo , Zmiana społeczna , Irlandia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Na 1979 rok Bridget Doyle pozostał jeszcze jeden cel - chciałaby, aby w jej rodzinie narodził się pierwszy, 

irlandzki papież. Natchniona przez pojawienie się Jana Pawła II w Phoenix Park, kropi święconą wodą papieską 

małżeńskie łoże syna i synowej i zostawia ich, aby dokończyli dzieło. Dziewięć miesięcy później synowa umiera 

podczas porodu, a babcia Doyle zostaje z wychowaniem czworga wnucząt: pięcioletnią Peg i trojaczkami: 

Damienem, Rosie i Johnem Paulem. Trzydzieści lat później wydaje się mało prawdopodobne, aby któreś                       

z wnucząt babci Doyle spełniło jej oczekiwania. Damien próbuje zdobyć się na odwagę, by powiedzieć jej, że 

jest gejem. Rosie to marzycielska, niebieskowłosa buntowniczka, która chce ocalić planetę i ma zbyt mało czasu 

na religię. I charyzmatyczny John Paul aspirujący polityk, niekwestionowane oczko w głowie babci ? ale nie jest 

dokładnie tym, co można byłoby nazwać „materiałem na papieża”. Żadne z trojaczków nie ma kontaktu ze swoją 

starszą siostrą Peg, która mieszka 3000 mil od nich, w Nowym Jorku i była zakazanym tematem rozmów odkąd 

uciekła z domu jako nastolatka. Ale to wszystko wkrótce się zmieni…Oprócz dramatycznej historii rodziny 

Doyle’ów, na którą składają się skomplikowane relacje między osieroconym rodzeństwem w cieniu 

apodyktycznej babci, autor porusza tematy tabu, które niegdyś dzieliły całe rodziny i społeczności. Powieść 

ukazuje nam kulturową transformację Irlandii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat od zamkniętego, 

zdominowanego przez Kościół społeczeństwa do wyzwolonego i tolerancyjnego kraju. Książka znalazła się                 

w finale konkursu „Irish Book Award 2018” w kategorii „Powieść roku”.  
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 58. Rafa Armagedonu / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Wydanie 1. 

poprawione (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 

(Schronienie / David Weber ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Sekty i nowe 

ruchy religijne , Wojna , Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Flota Federacji Terrańskiej walczyła nieustępliwie, ale obca rasa bezwzględnie unicestwiała pozaziemskie 

kolonie ludzkości. Federacja podjęła ostatnią próbę ratunku - operację Arka. Zadanie kolonistów to zbudowanie 

na odległej planecie nowej cywilizacji i pozbawienie jej wszelkich zaawansowanych technologii, które mogłyby 

zdradzić wrogom jej lokalizację. Komandor porucznik Nimue Alban budzi się po ośmiuset latach na planecie 

zwanej Schronieniem. Została przywrócona do życia, by dać cywilizacji możliwość rozwoju technologicznego, 

wolności sumienia i myśli, niszczonych od stuleci przez represyjną religię stworzoną przez fanatycznego 

administratora Arki. Nimue Alban odkrywa, że śmierć w obronie ludzkości była najłatwiejszą częścią jej 

zadania.  

 

 

 59. Revenge / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki - Burda 

Media Polska, copyright 2021. 

(Bezlitosna siła / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszane sztuki walki , Rodzeństwo , Zawodnicy 

mieszanych sztuk walki , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

Do tej pory Wiktor Brudzyński nigdy nikomu z niczego się nie tłumaczył. Jako Revenge rozdawał ciosy 

każdemu, z kim miał na pieńku - na ringu i poza nim. Teraz jednak musi się nauczyć cierpliwości. Opieka nad 

nastoletnim bratem, który właśnie przechodzi okres buntu, to nie lada wyzwanie. A do tego Wiktorowi wpada               

w oko nieznajoma o kasztanowych włosach. Laura Marczyk również jest na zakręcie. Dopiero co uwolniła się od 

przemocowego męża i próbuje się odnaleźć w nowym mieście i w nowym życiu. Czy będzie w nim miejsce dla 

Wiktora i kłopotów, które podążają jego śladem? Być może. O ile Laura naprawdę pożegnała się z przeszłością. 

Jej eks jest bowiem innego zdania, a Revenge będzie musiał wrócić do gry, by ochronić ukochaną.  

 

 

 60. Rozgrywka / Elle Kennedy ; przełożyła Ewa Helińska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hokeiści , Studenci , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-04 
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Niesamowita chemia uczuć i ekscytująca zabawa w dowcipnej opowieści o parze z pozoru nie do połączenia… 

Czego się nauczyłem po zeszłorocznych rozgrywkach i co trapiło naszą drużynę hokejową przez cały poprzedni 

sezon? Nigdy więcej takiego rozprzężenia. Koniec z seksem przy każdej nadarzającej się okazji, kropka. Jako 

nowy kapitan drużyny potrzebuję zupełnie nowej filozofii życiowej: teraz liczy się hokej i uczelnia, na kobiety 

przyjdzie czas później. Co oznacza, że ja, Hunter Davenport, oficjalnie żyję w celibacie. Nieważne, że tak 

diabelnie trudno w nim wytrzymać… Jednak te nowe zasady nie zabraniają mi przyjaźnić się z kobietami. I nie 

będę kłamał - moja nowa koleżanka Demi Davis to naprawdę fajna laska. Jest inteligentna, jej ponętne usta 

ciągle mnie prowokują, podobnie jak jej zgrabne ciało, jestem jednak pewien, że dam radę oprzeć się pokusie. 

Teraz tylko muszę przekonać do tego swoje ciało i serce…  

 

 

 61. Różaniec / pseudonim Grek.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Milicja , Osoby zaginione , Ziemie Odzyskane , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Trzymając w napięciu opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem, osadzona w miasteczku na zachodzie Polski. 

W 1946 roku większość Niemców wyjechała już na Zachód. Władzę sprawuje polska administracja. W okolicy 

w tajemniczy sposób giną dzieci i młode dziewczyny. Mieszkańców ogarnia strach. Na posterunek miejscowej 

milicji przyjeżdża młody porucznik - Marcin Bury. Jedno jest pewne - w miasteczku nie będzie mógł spać 

spokojnie. Czy dopadnie tajemniczego zbrodniarza w masce? Co znaczy zagadkowy różaniec pozostawiony na 

miejscach przestępstwa? I kto w tym świecie pełnym przemocy stoi po właściwej stronie?  

 

 

 62. Rzeki płyną, jak chcą / Ałbena Grabowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Dwory , Dziewczęta , 

Rodzeństwo , Rodzina , Wybory życiowe , Polska , Powieść historyczna , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

Klara, Róża i Amelka. Panny Terechowiczówny. Przed wojną jeździły z rodzicami do wód, mieszkały                        

w wytwornym pensjonacie, a matka pilnowała, by parasolkami chroniły delikatną cerę przed słońcem. Rok 1914 

wywrócił życie sióstr, podobnie jak milionów ludzi w Europie, do góry nogami. Ojciec poszedł na front, majątek 

bez jego opieki szybko zaczął podupadać. Lata mijają. Matka na przemian rozpacza i modli się, Róża wciąż jest 

trzpiotką, a Klara, mimo protestów starej służącej Ludwiżanki, urabia sobie ręce po łokcie. Amelia wbrew woli 

zszokowanej rodziny udaje się na szkolenie do szpitala wojskowego w Warszawie. Jednak to zaledwie grom 

przed prawdziwą burzą. Po kilku miesiącach zawiadamia bowiem rodzinę, że wraca do rodzinnego majątku z... 

mężem. Żołnierzem, którego poznała w szpitalu. Kim jest mąż Amelii? Jak jego obecność w dworze wpłynie na 

życie Klary, Róży i ich matki? Czy Amelia może być pewna uczuć męża?  
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63. Schizmą rozdarci / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Wydanie 1. 

(dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 

(Schronienie / David Weber ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Od dziewięciu wieków Kościół Boga Oczekiwanego twardą ręką rządzi planetą Schronienie. Jednak w końcu 

przewodząca Kościołowi Grupa Czworga napotyka opór - wyspiarskie królestwo Charisu nie uznaje ich władzy. 

Schronieniu grozi otwarta wojna religijna. Król Charisu, Cayleb, ma już potężnego sprzymierzeńca: 

tajemniczego mnicha-wojownika zwanego Merlinem. Merlin jest doradcą Cayleba, jego opiekunem i przyja-

cielem… a także cybernetycznym awatarem młodej Nimue Alban. Zrodzona na zniszczonej Ziemii, jest jedyną 

osobą, która wie, dlaczego przetrwanie ludzkiej rasy zależy od wyniku wojny Charisu z Kościołem Boga 

Oczekiwanego.  

 

 

64. Schronisko / Sam Lloyd ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Relacje międzyludzkie , Szachiści , Uprowadzenie 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-04 

 

 

Trzynastoletnia Elissa, utalentowana młoda szachistka, bierze właśnie udział w najważniejszym wydarzeniu 

swojego życia: Ogólnoangielskim Młodzieżowym Grand Prix w Szachach. W trakcie turnieju zostaje porwana              

i budzi się w podziemnej celi gdzieś w Lesie Pamięci.  Elijah ma dwanaście lat, ale zna całą okolicę jak własną 

kieszeń – właśnie dzięki temu wpada na Elissę. Kiedy pojawia się w jej celi, Elissa liczy na to, że chłopiec jej 

pomoże – że pójdzie na policję i przekaże wszystkie potrzebne informacje. Jednak Elijah nie chce, żeby 

dziewczynka odeszła z lasu. W miarę jak zachowanie jej porywacza robi się coraz dziwniejsze, Elissa 

uświadamia sobie, że ów dziwny, samotny chłopiec to jej jedyna nadzieja na przetrwanie. Próbuje przechytrzyć 

Elijah i tak rozpoczyna się zabójcza, pełna zdradliwych pozorów gra w kotka i myszkę – a jednocześnie 

zawiązuje się relacja, która przesądzi o losach obojga nastolatków.  

 

 

65. Skradzione życie / Magdalena Wala.- Poznań ; Wrocław : Książnica. Oddział 

Publicat, copyright 2021. 

 

 

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

Rozwód , Trudne sytuacje życiowe , Żydzi , Mysłowice (woj. śląskie) , Powieść 

historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 
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Mysłowice, lato 1939 roku. Ewa Abramowicz jako posłuszna córka przygotowuje się do zaaranżowanego przez 

rodziców ślubu. Dziewczyna ma wątpliwości, czy związek z Davidem będzie udany. Tak wiele różni Ewę od 

narzeczonego, a do tego małżeństwo z ortodoksyjnym Żydem pozbawi ją resztek swobody. Tymczasem 

nadchodzi wrzesień i wybucha wojna. Kilka dni przed planowanym ślubem rodzina Abramowiczów decyduje się 

uciec do Przemyśla. Ewa musi stawić czoła okrucieństwom wojny i przekonuje się, czym jest bezsilność                        

i prawdziwe zniewolenie. Uświadamia sobie, że dla niej - jako Żydówki - nie ma miejsca w świecie ogarniętym 

szaleństwem. W wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności podejmuje decyzję, która odmieni jej życie na 

zawsze…  

 

 

 66. Straszny kraj / Keith Gessen ; przełożyła Agata Popęda.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Opieka nad osobami starszymi , 

Przeprowadzka , Przyjaźń , Życie codzienne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Rosja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Gdy Dima, starszy brat Andreja, prosi, żeby ten wrócił do Moskwy i zaopiekował się podupadającą na zdrowiu 

babcią, Andrej musi porzucić swoje życie w Nowym Jorku. To o tyle łatwiejsze, że jego dziewczyna przestała 

odpowiadać na wiadomości, a promotor doktoratu ze slawistyki raczej nie roztacza przed nim świetlanych 

perspektyw. Jest lato 2008, stan konta Andreja systematycznie topnieje, więc ten szybko uznaje, że parę miesięcy 

w Moskwie to może faktycznie to, czego w tej chwili potrzebuje. Andrej uczy się poruszać po Moskwie czasów 

Putina - to wciąż jego rodzinne miasto, choć z dużo droższą kawą i dziwnymi zasadami randkowania. W ciągu 

dnia poświęca się opiece nad starszą - ale wciąż zaskakująco bystrą - babcią, a po godzinach znajduje miejsce, 

gdzie może grać w hokeja, kafejkę z wifi i w końcu grupę przyjaciół, z piękną aktywistką Julią na czele. W ciągu 

tego roku babcia podupada na zdrowiu a Andriejowi coraz trudniej stwierdzić, czy bliżej mu do Rosji czy do 

Ameryki i z czym chce związać swoją przyszłość.  

 

 

 67. Szczęście w mazurskim domu / Katarzyna Janus.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotelarze , Hotele , Pisarze , Studenci , Trójkąt miłosny , 

Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Tosia, która odziedziczyła stary dom na Mazurach, jest na dobrej drodze do odnalezienia spokoju i szczęścia. 

Tymczasem Paulina, studentka konserwatorium, spotyka Bruna, mężczyznę z przeszłością. Między tym 

dwojgiem zaczyna rodzić się uczucie. Jednak w tym samym czasie w pensjonacie pojawia się Kacper Baliński, 

znany pisarz i przystojny mężczyzna, kryjący w sobie smutną tajemnicę. Czy można kochać dwóch mężczyzn 

jednocześnie? Czy miłość jest tylko jedna? CZY W OTOCZENIU PIĘKNYCH MAZURSKICH KRAJO-

BRAZÓW, MŁODZI LUDZIE ODNAJDĄ WRESZCIE SPOKÓJ I SZCZĘŚCIE?  
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 68. Szkarłatna łuna / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Oddział 

Publicat, copyright 2021. 

(Wiatr ze Wschodu / Maria Paszyńska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bolszewizm , Głód , Komunizm , Uczucia , Walka , Władza 

, Rosja , Ukraina , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-04 

 

 

Milkną echa rewolucji bolszewickiej, świat wraca na dawne tory. Wczorajsi wyzwoliciele okazują się jedynie 

kolejnymi władcami absolutnymi, a równość pozostaje mitem. Włodzimierz Lenin podupada na zdrowiu - 

rozpoczyna się brutalna walka o władzę. Borys Bogdanow stawia wszystko na jedną kartę, na Stalina, 

bezwzględnie wykorzystując bliskich do własnych celów. Kazimierzowi z pozoru niczego nie brakuje. Ma 

piękną żonę, syna, pieniądze, dobrą pracę… A jednak czuje się samotny, nie widzi się w roli męża i ojca. Coraz 

częściej myśli o ucieczce. I o Anastazji, której nie potrafi zapomnieć. Tymczasem Anastazja wyjeżdża                            

z Serhijem na Ukrainę, by przyłączyć się do nacjonalistów i walczyć o niepodległość ojczyzny. Trafia do 

amerykańskiego obozu ARA, gdzie pomaga łagodzić skutki fali głodu wywołanego nieurodzajem. Praca na 

nowo rozpala jej nadzieje na lepszą przyszłość. Pewnego dnia drogi kochanków znów przetną się w mieście 

białych nocy. Czy łączące ich uczucie zapłonie na nowo? Jaką cenę będą gotowi zapłacić za szczęście?  

 

 

 69. Trud i cierpienie / David Weber ; przełożył Robert J. Szmidt.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2014. 

(Schronienie / David Weber ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i nowe ruchy religijne , Wojna , 

Wojna domowa , Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 

 

Wojna domowa z religijnymi fanatykami, głód i chaos - jak zapobiec upadkowi republiki? Kościół Boga 

Oczekiwanego panował niepodzielnie nad wszystkimi domenami Schronienia. Po wielu stuleciach zastoju 

wyspiarskie królestwo Charisu zaczęło kwestionować edykty Kościoła Matki. Ogłoszenie przez Charis deklaracji 

niepodległości wywołuje krwawy konflikt, a Republika Siddarmarku pogrąża się w chaosie. Bunt przeciw 

Lordowi Protektorowi doprowadza do wojny domowej. Cesarz Cayleb z Charisu, jego żona Sharleyan i zaufany 

Merlin Athrawes próbują ocalić dawną republikę od głodu, posyłając z transportami żywności kolejne oddziały 

wojska, mające pokonać "ochotników" przybywających do Siddarmarku z sąsiednich Ziem Świątynnych. 

Sytuacja wewnątrz Świątyni jest równie skomplikowana. Z jednej strony buntowników wychwala się za twardą 

postawę wobec schizmy, z drugiej podnosi się coraz więcej głosów krytyki ze strony tych, którzy pamiętają, że 

istnienie Kościoła Matki zależy w dużym stopniu od danin pobieranych w bogatej ongiś republice… i którzy 

zaczynają się zastanawiać, do czego doprowadzi głód panujący na tamtych ziemiach.  
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 70. Ukochane równanie profesora = Hakase no aishita sushiki / Yoko Ogawa ; z 

japońskiego przełożyła Anna Horikoshi.- Warszawa : Tajfuny, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matematycy , Pomoc domowa , Japonia , Powieść 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Jak przystało na wybitnego matematyka, Profesor ma swoje dziwactwa. Pewnego dnia w progu jego domu 

pojawia się nowa gosposia z synem, nazywanym pieszczotliwie Pierwiastkiem. Wspólne życie pokaże, że 

znacznie łatwiej jest napisać skomplikowane równanie niż ułożyć relacje z drugim człowiekiem. Językiem, który 

pozwoli im zbudować namiastkę rodziny, stają się matematyka i baseball. Ale swoją znajomość z Profesorem 

gosposia i Pierwiastek będą musieli odbudowywać równo co osiemnaście minut...  

 

 

 71. Weiser Dawidek / Paweł Huelle.- Wydanie 4. (7.).- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciństwo , Pamięć autobiograficzna , Poszukiwania 

zaginionych , Żydzi , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Kim jest tajemniczy, obdarzony niezwykłymi zdolnościami Weiser Dawidek? I co się z nim stało, kiedy zniknął 

pewnego upalnego lata w niewyjaśnionych okolicznościach? "Weiser Dawidek" to magiczna, pełna uroku 

opowieść o dzieciństwie, pamięci i granicach poznania. Okrzyknięta przez krytykę arcydziełem, jedna                            

z najwybitniejszych powieści ostatnich dekad, zaliczana już do klasyki polskiej literatury. Przetłumaczona na 

piętnaście języków, w 2000 roku została zekranizowana przez Wojciecha Marczewskiego.  

 

 

 72. Winter / Marissa Meyer ; przełożyła Ewelina Zarembska.- Słupsk : Papierowy 

Księżyc, 2020. 

(Saga Księżycowa / Marissa Meyer ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyborgi , Hakerzy , Księżniczki i królewny (postacie 

fikcyjne) , Księżyc (satelita Ziemi) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-04 
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Księżycowi poddani podziwiają księżniczkę Winter za jej dobroć i niezwykłe piękno, którego nie są w stanie 

zniszczyć nawet blizny na policzku. Mówi się, że jest najpiękniejsza w świecie… piękniejsza nawet niż jej 

macocha, królowa Levana. Kiedy Winter zakochuje się w Jacinie, przystojnym strażniku pałacowym, zaczyna 

obawiać się, że zła królowa zniszczy ich miłość, zanim ta w pełni rozkwitnie. Pojawia się też inny problem.                 

W różnych częściach kraju Cinder ze swoimi towarzyszami podburza lud do powstania przeciwko Levanie,                   

a Winter musi zdecydować, czy ma w sobie dość siły, by dołączyć do rewolucji i zakończyć wojnę, która trwała 

już zbyt długo. Czy Cinder, Scarlet, Cress i Winter raz na zawsze pokonają złą królową i będą żyć długo                        

i szczęśliwie?  

 

 

 73. Wiosna koloru słońca / Carina Bartsch ; tłumaczyła Emilia Kledzik.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Przyjaźń , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Trzecia część historii o burzliwej miłości Emely i Elyasa, pełnej dowcipnych pojedynków słownych. Mogłoby 

się wydawać, że najtrudniejsze już za nimi - wyznali sobie miłość i zdecydowali, że chcą być razem. Nic bardziej 

mylnego: na drodze zakochanych wyrastają kolejne przeszkody. Jak ułożą się pierwsze miesiące ich związku? 

Czy będą umieli sobie bezgranicznie zaufać? Jak przyjaciele zareagują na szczęście Emely i Elyasa?  

 

 

 74. Wyspa zero / Jarosław Sokół.- Poznań : Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - 

Publicat. Oddział , copyright 2020. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Kostrzewa (postać fikcyjna) , Szabrownictwo , 

Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

Jest maj 1945. Poniemieckie Świnoujście na wyspie Uznam leży w gruzach. Na ulicach grasują bandy 

uzbrojonych szabrowników. Brakuje wody i prądu. Panuje głód, chaos i strach. W mieście rządzi żelazną ręką 

sowiecki komendant Osipowicz. Ale nawet on nie jest w stanie powstrzymać narastającej fali zbrodni. Ktoś 

zabija byłych więźniów obozów koncentracyjnych - Polaków, Rosjan, Niemców. Tylko jeden człowiek może 

pomóc w schwytaniu mordercy, Jest nim Kostrzewa, przedwojenny polski policjant, którego detektywistyczne 

umiejętności okazują się nie do przecenienia. Jego dotychczasowym celem była ucieczka do Argentyny śladem 

miłości swojego życia. Teraz jednak będzie musiał zmierzyć się nie tylko z psychopatycznym zabójcą, ale                      

z koszmarami własnej wojennej przeszłości.  
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 75. Zabawka Boga / Tadeusz Biedzki ; [fotografie Wanda Biedzka, Krzysztof 

Mania, Bogusław Pasieczny, Antoni Myśliborski ; ilustracje Jolanta 

Domachowska].- Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Saladyn (sułtan Egiptu ; 1138-1193) , Chrześcijaństwo , 

Zakony rycerskie , Jerozolima (Izrael) , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

Powieść sensacyjno-historyczna oparta na faktach. Znakomicie zarysowane czasy I wieku n.e., pierwszych 

wspólnot chrześcijan oraz krucjat w Ziemi Świętej na przełomie XII i XIII wieku. Świetnie pokazana Jerozolima, 

dwór Saladyna w Damaszku, świat templariuszy, zakony we Francji, średniowieczna Etiopia oraz - co niezwykle 

ciekawe - dokładnie te same miejsca dziś. Trzyma w napięciu od pierwszej strony do rewelacyjnego finału. 

Recenzenci porównują klimat powieści do dzieła Umberto Eco "Imię róży" i bestsellera Dana Browna - "Kod 

Leonarda da Vinci". Lektura obowiązkowa.  

 

 

 76. Zagrywka / Katarzyna Nowakowska.- Kraków : Między Słowami, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kobieta , Koszykarze (sportowcy) , Manhattan 

(Nowy Jork ; część miasta) , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

W męskim świecie obowiązują twarde zasady. Kobieta, która chce w nim przetrwać, albo musi się dostosować, 

albo stworzyć swój własny kodeks. Abigail wybrała tę drugą opcję. I to był rzut za trzy punkty. Teraz Abi 

mieszka w luksusowym apartamencie na Manhattanie, wygląda jak Scarlett Johansson, ma tupet i władzę. 

Negocjuje milionowe transfery zawodników NBA. A to oznacza, że mężczyźni, bardzo piękni mężczyźni, jedzą 

jej z ręki, choć mają świadomość, że ona nie sypia z zawodnikami… I właśnie wtedy, kiedy wydawałoby się, że 

nic już nie może jej złamać, pojawia się ON. Nowy zawodnik, mężczyzna z przeszłością. Kiedyś się już 

spotkali… Ale tym razem Abi nie da się wystawić. Tylko czy pierwszoligowy zawodnik znowu jej nie ogra? To 

będzie mocna zagrywka…  

 

 

 77. Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna / Filip Zawada.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dziadkowie i wnuki , Ekspresja emocji , 

Frustracja , Miłość , Przemoc , Spadek , Śmierć , Powieść obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 
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Proza bez filtra. Samolubny i zgryźliwy, szowinista starej daty i samozwańczy mentor. Dziadek Szczepan. Dnie 

spędza na starej kanapie z ukraińskiego burdelu, a nocami terroryzuje sąsiadów rykiem saksofonu. Tymczasem 

jego wnuk, bohater tej historii, dopiero wchodzi w świat dorosłych ludzi. Wkrótce się przekona, że spadki mogą 

być niezwykle kosztowne dla spadkobierców. Filip Zawada, autor Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, 

niebanalnie, przejmująco dosadnie i bezczelnie szczerze pokazuje, jak niebezpiecznie jest zgrywać bohatera,                  

w szczególności przed samym sobą. Opowiadając o miłości i przemocy, mistrzowsko balansuje na granicy 

tragedii i komedii. Pozwala zrozumieć, że kres nadziei jest zawsze początkiem drogi.  

 

 

 78. Żona więźnia / Maggie Brookes ; przełożyła Urszula Gardner.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2021. 
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Tajemnica skrywana przed Nazistami. Uczucie wystawione na straszliwą próbę. Oparta na prawdziwych 

wydarzeniach poruszająca opowieść o miłości na śmierć i życie. Życie Izabeli, charakternej Czeszki z Vražnégo, 

zmienia się z dnia na dzień wraz z pojawieniem się brytyjskiego jeńca wojennego, kaprala Billa Kinga. 

Ukrywany przed rodzicami związek, zorganizowany naprędce ślub – Bill nie potrzebował czasu, aby zrozumieć, 

że życie z Izabelą będzie dalekie od nudy. Nie spodziewał się jednak, że potoczy się ono w taki sposób. Świeżo 

upieczeni nowożeńcy organizują ucieczkę, ale wpadają w ręce nazistów. Izabela, przebrana w mundur żołnierza, 

trafia wraz z Billem do niemieckiego obozu w Lamsdorf. Ukrywa swoją płeć oraz świadomie skazuje się głód, 

cierpienie i upokorzenie. A także na ciągły strach przed zdemaskowaniem. Kobieta z miłości jest w stanie 

zmusić swoje ciało do niewyobrażalnego wysiłku. Bill wie, że bez wahania mógłby oddać za nią życie. 

Poświęcają się dla miłości, która połączyła ich tak nieoczekiwanie, a w której każdy kolejny dzień niesie 

śmiertelne niebezpieczeństwo. 
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I. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK - PODSTAWY PRAWNE, ZASADY; II. ELEMENTY SPRAWOZ-

DANIA FINANSOWEGO; III. PODATKOWE KWESTIE ZWIĄZANE Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBROTO-

WEGO; IV. ZAMKNIĘCIE ROKU Z ORGANIZACYJNEGO I BIZNESOWEGO PUNKTU WIDZENIA. 
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II wojna światowa przedstawiana jest jak hollywoodzki western, starcie dobrych kowbojów ze złymi Indianami. 

Prawdziwa historia nie była jednak wcale czarno-biała. Zbrodnie wojenne popełniały nie tylko państwa Osi, ale 

również alianci zachodni. Straszliwe bombardowania dywanowe Hamburga, Drezna i innych niemieckich miast. 

Rozstrzeliwanie jeńców wojennych. Gwałty i grabieże. Rasistowskie mordy na ludności cywilnej Japonii, 

których zwieńczeniem była atomowa zagłada w Hiroszimie i Nagasaki. Piotr Zychowicz pisze o brytyjskich 

obozach koncentracyjnych dla Burów, ludobójstwie amerykańskich Indian i zachodnich intelektualistach, którzy 

tuszowali zbrodnie Stalina - Katyń, Gułag i Wielki Głód. A także o tym, jak Anglosasi po wojnie wydali NKWD 

dwa miliony uciekinierów ze Związku Sowieckiego. Polacy nie byli jedynym narodem zdradzonym przez 

Churchilla i Roosevelta w Jałcie. 

 

 

 3. Amerykańskie lato : depesze z ulic Chicago / Alex Kotlowitz ; przełożył Michał 

Szczubiałka.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt społeczny , Ofiary przestępstw , Patologia społeczna , 

Przemoc , Przestępstwo , Sprawcy przemocy , Chicago (Stany Zjednoczone) , Reportaż 
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"Nic tak nie łączy ludzi jak rozpacz. Nic tak nie zbliża nas do siebie jak smutek". Powracający w książce cytat             

z Rączych koni Cormaca McCarthy’ego doskonale oddaje chicagowską codzienność. I choć "Wietrzne Miasto" 

nie mieści się nawet w pierwszej dziesiątce najniebezpieczniejszych miejsc w Stanach, to właśnie ono stało się 

symbolem społecznej degradacji. Dziennikarz Alex Kotlowitz postanowił opisać chicagowskie lato 2013 roku. 

Chociaż jak na tamtejsze standardy był to okres stosunkowo spokojny, statystyki i tak przerażają: od kul zginęły 

sto siedemdziesiąt dwie osoby, a niemal siedmiokrotnie więcej zostało rannych. Do większości aktów przemocy 

doszło w biednych częściach miasta, bo to właśnie tam, wśród opuszczonych i zrozpaczonych, agresja wydaje 

się jedyną strategią przetrwania. Kotlowitz opowiada historię epidemii przemocy i równie wielkiej epidemii 

strachu. Rozmawia z młodymi członkami gangów, byłymi więźniami, policjantami, aktywistami i matkami                   

w żałobie. Prowadzi nas przez świat, w którym czas wyznaczają lata odsiadki i liczba odniesionych ran,                       

a wszystkich bohaterów łączy cicha nadzieja na lepsze jutro.  
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 4. Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce / redakcja naukowa Jarosław J. Piątek, 

Renata Podgórzańska, Szczepan Stępiński.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 

2020. 
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1. Polskie formacje obrony terytorialnej 1937-2019. 2. Analiza źródeł i materiałów w badaniach nad 

bezpieczeństwem. 3. Współczesny konsument w kontekście problemów bezpieczeństwa. 4. Wojewoda jako 

przywódca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego. 5. Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście 

kryzysu migracyjnego 2015 roku w polskiej debacie sejmowej. 6. Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka - 

implikacje i paradygmaty zmian. 7. Zmiany środowiska bezpieczeństwa Libanu w XXI wieku. 8. Transformacja 

wojny jako wyzwanie i zagrożenie dla istoty bezpieczeństwa. 9. Aksjologiczne aspekty wychowania dla 

bezpieczeństwa człowieka w dobie zmieniających się narracji społecznych. 10. Modernizacja techniczna Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie możliwości finansowych państwa. 11. Polsko-chorwacka 

współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Problemy, wyzwania i możliwości kooperacji. 12. Udział kobiet 

w zapewnieniu bezpieczeństwa w świetle polityki Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

13. Anti-Access/Area Denial jako integralny element strategii odstraszania Federacji Rosyjskiej. 14. Immisje                 

z terenów zamkniętych. 15. Bezpieczeństwo wodne z perspektywy nauk o bezpieczeństwie. 16. Zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w sporcie. Komunikat z badań. 17. Kilka refleksji na temat militarnego marketingu i logistyki w 

kontekście bezpieczeństwa w hybrydowej rzeczywistości. 18. System bezpieczeństwa transgranicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej - zarys problematyki. 19. Teoria i praktyka bezpieczeństwa w Polsce. 20. Inicjatywy 

Środkowo-Wschodnie. Rola Grupy B9 ("Bukaresztańska dziewiątka") w kształtowaniu koncepcji wschodniej 

flanki NATO. 

 

 

 5. Bezpieczeństwo współczesnego transportu / redakcja naukowa Marlena Lorek.- 

Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. 
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Agata Łukasik: Transport lotniczy - bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego ; Katarzyna Noga: Bezpieczeństwo                 

w transporcie samochodowym ; Weronika Siłuszyk: Wpływ urządzeń mobilnych na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego ; Kamil Gefert: Terrorism in air transport ; Anna Kardasz: Interdependence between the strategy of 

electric transport development and poland's security  policy in the context of CO2 emissions ; Arkadiusz Olejarz: 

Bezpieczeństwo transportu drogowego na obszarze polskich miast ; Brunon Pyzocha: Zagrożenia terrorystyczne 

w transporcie kolejowym ; Marek Magniszewski: Ochrona infrastruktury transportowej przed terroryzmem jako 

element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ; Dariusz Tatarowski: Zmiany w dokumentach normatywnych 

regulujących przewozy najważniejszych osób w państwie wojskowymi statkami powietrznymi wprowadzone po 

katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku. 
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Wombaty, dziobaki, misie koala i kangury. Eukaliptusy, które wybuchają ogniem, bo chcą spłonąć, żeby 

odrodzić się na nowo. Aborygeńskie czary, inicjacje i pieśni. Pustynie i góry, wielkie miasta i słynna czerwona 

skała Uluru. W Australii łabędzie nie są białe, tylko czarne. Drzewa nie zrzucają liści, ale zrzucają korę. Nawet 

rodzynek nie robi się z winogron, tylko z pomidorów, które w dodatku są śliwkami. Wiedziałam, że to jest 

niezwykły kraj. Ale to, co odkryłam, okazało się dużo bardziej zdumiewające, fascynujące i intrygujące, niż 

mogłam sobie wyobrazić. Prawda o Australii jest brutalna. Pełna magii, sprzeczności i przemocy. Beata 

Pawlikowska 

 

 

 7. Broń się! : jak dbać o swoją odporność / Margit Kossobudzka, Katarzyna 

Staszak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 
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Co wspiera, a co osłabia odporność? Jak odpowiednią dietą wzmocnić organizm? Dlaczego brak przyjaciół jest 

tak groźny jak palenie? Czy lepiej pić codziennie kieliszek wina, czy rzadko butelkę? Co nam dają szczepienia? 

Morsować czy nie morsować? Lubimy ekscytować się tym, co nowe. Wierzymy reklamom obiecującym szybkie 

efekty. A warto pamiętać, że najskuteczniejsze formy wspierania organizmu są łatwo dostępne i tanie. Dieta, 

ruch i sen mają ogromną moc! Pozwalają zachować zdrowie, cofają zegar biologiczny i działają jak lek, gdyż 

dbają o nasz układ odpornościowy. A dobra odporność jest nam potrzebna nie tylko w pandemii. Na co dzień 

chroni nas przed opryszczką, chorobami autoimmunologicznymi, a nawet rakiem. Dlatego tak ważna jest wiedza 

o tym, jak o siebie dbać, by ją wspierać i wieść długie życie w dobrym zdrowiu. „Ponieważ od lat piszemy                    

o zdrowiu, znajomi regularnie opowiadają nam o swoich dolegliwościach. Wielu z nich mogliby uniknąć, ale nie 

byli tego świadomi. Postanowiłyśmy usystematyzować naszą wiedzę o odporności. Rozmawiałyśmy z ponad 

trzydziestoma ekspertami i prześledziłyśmy setki badań naukowych, które dotyczą układu odpornościowego. 

Efektem jest ta książka.  

 

 8. Byk, Maczuga i inni... : na tropie najgroźniejszych przestępców międzywojennej 

Małopolski i Podkarpacia / Szymon Jakubowski.- Rzeszów : Tradycja, 2021. 
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W okresie międzywojennym plagą terenów dzisiejszej Polski południowo-wschodniej były brutalne ataki, bandy 

opryszków. Całe powiaty były terroryzowane przez Panicza, Panka, Mitkowskiego, Płazę, Byka, braci 

Maczugów i wielu innych. Każdy z nich miał na sumieniu wiele rabunków i morderstw. Niektórzy, jak 

chociażby Nikifor Maruszeczko zdobyli „sławę” ogólnopolską. Państwo nie zawsze dawało sobie radę z nimi. 

Książka przedstawia losy „bohaterów” książki. Jedni ginęli od kul plutonu egzekucyjnego lub na szubienicy               

w więzieniach Rzeszowa, Przemyśla, Warszawy, inni ginęli w walce z policją lub swymi ofiarami. "Byk, 

Maczuga i inni..." to fascynująca, oparta na kwerendzie starej prasy oraz akt policyjnych i sądowych, opowieść  

o zbrodni, która nie zawsze spotykała się z należytą karą, o krwawych napadach i morderstwach, sensacyjnych 

ucieczkach. To także historia tych, którzy usiłowali walczyć z plagą przedwojennego bandytyzmu. Książka jest 

bogato ilustrowana, często unikalnymi fotografiami z tamtego okresu.  

 

 

 9. Było... : wspomnienia z młodości / Tamara Kołakowska ; redakcja Agnieszka 

Kołakowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 
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Kończył się sierpień 1939 roku. Zabrano mnie z letniska do Łodzi i chyba nazajutrz odbyła się w domu narada 

rodzinna. Irka, moja o rok starsza siostra stryjeczna, i ja, wówczas prawie jedenastoletnia, grałyśmy w monopol 

na dywanie w gabinecie mego ojca. A w stołowym nasi rodzice i warszawski wujek Aronczyk radzili. Ustalili, że 

ponieważ będzie wojna, kobiety z dziećmi, czyli nasze mamy z nami, mają wyjechać natychmiast na Kresy 

Wschodnie i tam bezpiecznie przeczekać. Uznali widocznie, że wojna tak daleko nie dojdzie i potrwa krótko. 

Nigdy nie zrozumiałam, dlaczego wobec tego mama zabrała futra i srebro stołowe. [Fragment] 

 

 

 10. Chwilowa anomalia : o chorobach współistniejących naszego świata / Tomasz 

Michniewicz ; [rozmawiają: Elżbieta Mączyńska, Michał Lubina, Aleksandra 

Przegalińska, Kamil Dąbrowa, Anna Materska-Sosnowska, Jacek Wiszniowski, Maja 

Sawicka, Maciej Sadowski, Dominika Bychawska-Siniarska, Piotr Stanisławski, 

Agata Komendant-Brodowska, Piotr Czuryłło].- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2020. 
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Znajomy negocjator policyjny powiedział mi kiedyś: "Obserwuj ludzi, gdy wszystko wokół się wali. W chwilach 

kryzysu dużo można zobaczyć". Gdy więc wybuchła pandemia, obserwowałem uważnie. I robiłem notatki. 

Sytuacja globalnego zagrożenia odsłoniła wiele chorób współistniejących, które trapią naszą cywilizację: 

ignorancję, komunikacyjny chaos, destrukcyjną siłę fake newsów, nieprzygotowanie rządów i nas samych na 

kryzys, irracjonalne reakcje stadne, władzę w rękach nieodpowiedzialnych ludzi... Jak to wszystko się dla nas 

skończy? Ta książka to zapis rozmów ze specjalistami, którzy ze swoich obserwacji wyciągają wnioski na 

przyszłość. Psycholog konfliktu szkolący siły specjalne, politolożka, klimatolog, analityk spraw między-

narodowych, profesor ekonomii, socjolożka, preppers i inni eksperci w swoich dziedzinach pokazują, w jak 

fatalnej sytuacji się znaleźliśmy. "Kryzys to zbyt straszna rzecz, żeby go zmarnować", jak mawiał Paul Romer, 

noblista z ekonomii. Czy wyciągniemy wnioski na przyszłość? Wygląda na to, że na razie zajęci bieżącymi 

problemami patrzymy pod nogi, zupełnie nie widząc, że pędzimy na ścianę. Tomasz Michniewicz 

 

 

11. Co się stało z Iwoną Wieczorek / [Janusz Szostak].- Warszawa : ZPR Media 

Harde Wydawnictwo, 2018. 
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Tajemnicze zaginięcie, którym żyła cała Polska. 19-letnia Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy             

z 16 na 17 lipca 2010 roku w Gdańsku. W poszukiwania - oprócz policji - zaangażowali się jasnowidze, 

detektywi, rodzina i znajomi dziewczyny. Wielokrotnie obejrzano nagrania z monitoringu, przesłuchono setki 

świadków, przeszukano okolicę. Bez skutku. Jamusz Szostak jako jedyny dziennikarz zapoznał się z całością akt 

sprawy. Niezwykle drobiazgowo przeprowadził własne śledztwo, przeanalizował wszystkie zeznania, dotarł do 

nowych faktów i świadków. Krok po kroku bezstronnie, konsekwentnie i wnikliwie sprawdził każdy trop. Co 

stało się z Iwoną? Czy uprowadził ją gang sutenerów, czy stała się ofiarą samotnego mordercy? A może kłamie 

ktoś z jej najbliższego otoczenia? Mnożą się pytania, wątki i podejrzenia. Szostak bada je i weryfikuje. Ślady 

stają się coraz bardziej wyraźne. Wszystko wskazuje na to, że sprawca pojawia się już w pierwszym rozdziale.  
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Od Stalowej Woli po Słupsk: Dawid Krawczyk podąża śladem trzech kampanii wyborczych, by odkryć, jak 

wygląda prawdziwa rozpolitykowana Polska. Zjada kilogramy grillowanej kiełbasy, zapija je słodkimi napojami 

sokopodobnymi, jednym uchem słucha polityków, a drugim chwyta, co mówią ludzie w kolejkach do grilla, na 

wiejskich dożynkach, w eleganckich salach konferencyjnych. Obserwuje też tych, których omijają światła 

reflektorów, a bez których nie byłoby kampanii - sztabowców, szefów biur prasowych, ochroniarzy. Rozmawia   

z dziennikarzami. Jednak sielska atmosfera festynu skrywa głęboki mrok. Aby wygrać wybory, trzeba wskazać 

wroga, trzeba kogoś napiętnować i kogoś upodlić. Cynizm polityków trafia na podatny grunt powszechnych 

uprzedzeń. To historia, która dzieje się na naszych oczach.  

 

 

13. Czas pracy 2021 / [autorzy Karolina Stawicka, Paulina Grotkowska, Barbara 

Klimczyk, Paula Koczara, Michał Olszewski, Bartosz Mazurek, Karolina Terech, 

Jolanta Jurczewska, Anna Kuklewska ; redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- 

Stan prawny marzec 2021 r.- Warszawa : Gremi Media, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 
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I. Jakie są podstawowe pojęcia czasu pracy ; II. Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy ; III. Systemy                       

i rozkłady czasu pracy ; IV. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej ; V. Praca w niedziele i święta 

oraz w dniu rozkładowo wolnym ; VI. Kiedy można ograniczyć podstawowe zasady czasu pracy ; VII. Kiedy nie 

działają przepisy o czasie pracy ; VIII. Jak ewidencjonować czas pracy ; IX. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy 

; X. Zmiany w czasie pracy spowodowane pandemią Covid-19 ; XI. Jak poradzić sobie z różnymi pułapkami 

przy organizacji czasu pracy. 

 

 

 14. Czynnik X : morale w życiu osobistym w działalności społecznej i zawodowej / 

Marian Cieślarczyk, Adam Kołodziejczyk.- Warszawa : Difin, 2019. 

(Bezpieczeństwo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Etyka społeczna , Etyka żołnierska , Instytucje 

społeczne , Psychologia społeczna , Wojsko , Monografia 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2021-04 

 

 

W najbliższych dziesięcioleciach znaczenie morale i zainteresowanie tym fenomenem będzie wzrastać. Jest ono 

bowiem specyficznym rodzajem potencjału różnych podmiotów: jednostek i grup społecznych, organizacji, 

przedsiębiorstw i instytucji. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej i samorządowej, 

różnych typów jednostek biznesowych, grup zadaniowych wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, 

służby więziennej i innych służb mundurowych, a nawet zespołów sportowych. Wyższy poziom morale stwarza 

bowiem korzystne warunki do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w różnego rodzaju „grach” prowadzonych 

na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, sportowej oraz w innych sferach działalności ludzkiej. Szczególne 

znaczenie ma ono w sferze militarnej. Dlatego też wiedzę z tego zakresu wykorzystywano od dawna zarówno               

w warunkach pokoju, jak i w sytuacji wojny i walki zbrojnej.  
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 15. Damy Władysława Jagiełły / Kamil Janicki.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Władysław Jagiełło (król Polski ; ok. 1351-1434) , Faworyty 

i faworyci , Kobieta , Władcy , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).03 

Nowości:  2021-04 

 

 

Kamil Janicki, autor m.in. bestsellerowych "Dam złotego wieku", powraca do historii kobiet i proponuje 

pasjonującą opowieść o czterech żonach jednego z najważniejszych władców w historii Polski. Jadwiga 

Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska - żony Władysława Jagiełły - wielkiego 

monarchy, przebiegłego polityka i człowieka, który szczęście w miłości odnalazł dopiero u schyłku swego życia. 

Wraz z nim na tronie zasiadały kobiety niepospolite, kochane i znienawidzone przez poddanych, zawsze samotne 

na dworze wawelskim, gdzie ani na moment nie gasły polityczne intrygi. Jak potoczyłaby się historia Polski, 

gdyby nie mariaże Jagiełły? Jaki wpływ wywarły żony na jego polityczne decyzje?  

 

 

 16. Deadline : przeżyj ten rok, jakby miał być twoim ostatnim / Alexandra Reinwarth 

; tłumaczenie Łukasz Kuć.- Kraków : Otwarte : Wydawnictwo JAK, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Chcesz wreszcie odkryć, co jest w życiu naprawdę ważne? Chcesz w końcu zrealizować swoje marzenia? Chcesz 

przestać martwić się bzdurami i być szczęśliwą? Jest na to prosty sposób. Wyznacz datę swojej śmierci: za rok. 

Brzmi kontrowersyjnie? Zaufaj Alexandrze Reinwarth, autorce bestsellerowej książki „Pieprzyć to!”. Dzięki 

temu zmieniła całe swoje życie (i niczego nie żałuje). Ty też możesz. Od wymarzonego celu dzieli cię deadline, 

który zmieni wszystko. Zacznij żyć tak, jakby to był ostatni rok twojego życia! Rób wszystko, na co do tej pory 

nie starczyło ci czasu ani odwagi. Dbaj o relacje z bliskimi. Spełniaj swoje marzenia. Wybaczaj. Mów otwarcie    

o swoich uczuciach. Masz tylko dwa życia. Drugie zaczyna się w chwili, gdy odkrywasz, że masz tylko jedno.  

 

 

 17. Elżbieta i Essex : historia tragiczna / Lytton Strachey ; przekład Maria 

Godlewska.- Kraków : MG, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603) , Essex, Ronert 
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Anglia targana konfliktami religijnymi po śmierci Henryka VIII. Siłą wewnętrznych spisków i niechęci do 

katolików, Maria Stuart zostaje pozbawiona korony. Na tron wstępuje Elżbieta, córka matki która została ścięta 

przez ojca. Nie decyduje się na małżeństwo, „…nie jest mi to do niczego potrzebne…”- powtarza przez 20 lat. 

Jej płomienny związek z Robertem Dudleyem kończy się wraz z jego śmiercią w 1588r. Pierwsze 30 lat 

panowania upływa pod znakiem wielkiego naporu Hiszpanii. Rok 1588 przynosi wreszcie rozstrzygnięcie. 

Hiszpańska Armada zostaje rozgromiona. To ogromny sukces królowej. Pojawia się na dworze młodziutki, 34 

lata młodszy od Elżbiety, piękny hrabia Essex. Elizabeth i Essex. Historia tragiczna to wspaniały, dramatyczny              

i jakże romantyczny zapis uczuć, myśli i czynów dwojga kochanków Elżbiety I Tudor i Hrabiego Essex. 

Biografia napisana z kunsztem, wiedzą i głęboką znajomością realiów i historycznych symboli – bo pisana 

przecież przez członka elitarnej Bloomsbury group.  

 

 

 18. Elżbieta, Filip, Diana i Meghan : zmierzch świata Windsorów / Marek 

Rybarczyk.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; 1926- ) , Diana 

(księżna Walii ; 1961-1997) , Filip (książę Edynburga ; 1921-2021) , Meghan 

(księżna Sussex ; 1981- ) , Windsorowie (dynastia) , Dynastie , Książęta i księżne , 

Monarchia , Opinia publiczna , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wielka Brytania , 

Publicystyka 
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Nowości:  2021-04 

 

Od lat śledzimy dzieje rodziny Windsorów. Choć brytyjską monarchię zna niemal każdy, to większość z nas nie 

zdaje sobie sprawy z dramatów, jakie przez lata rozgrywały się za bramami Pałacu Buckingham. Życie 

królewskiej pary, Elżbiety i Filipa, było źródłem wielu, jeśli nie większości, problemów Windsorów. Skandal 

gonił skandal. Małżeństwa ich kolejnych dzieci kończyły się. Inwazja dziennikarzy, aparatów i kamer na 

królewską rodzinę sprawiła, że skrzętnie skrywane tajemnice znalazły się na pierwszych stronach tabloidów. 

Skostniała monarchia nie nadążała za nowoczesnością. Ostatnią próbą luzowania dworskiego gorsetu było 

wpuszczenie za mury pałaców Windsorów amerykańskiej rozwódki Meghan Markle. Miała zostać nową 

gwiazdą, "Kate na dopalaczach", jak pisały gazety. Okazała się - przynajmniej dla Windsorów - "Dianą plus". 

Książka "Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów" powstała w historycznym momencie. 

Zmiana jest tuż-tuż. Królowa Elżbieta ma prawie 95 lat. Nadchodzi kres pewnej epoki i małżeństwa, którego 

dzieje stały się telenowelą przełomu XX i XXI wieku. W tle pojawiają się pytania - czy następca tronu książę 

Karol będzie w stanie udźwignąć ciężar korony? Czy Brytyjczycy zaakceptują jako swoją królową Kamilę? Jaka 

naprawdę była Diana? Jaki wpływ na decyzje podejmowane przez Harry’ego ma Meghan? Dlaczego 

Windsorowie stracili szansę na Wspaniałą Czwórkę - Meghan, Harry, Kate, Willliam?  

 

 

 19. Fall Weiss : najazd na Polskę 1939 / Robert Forczyk ; przełożył Jan Szkudliński.- 

Poznań : Rebis, 2020. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojsko Polskie (1918-1939) , Kampania wrześniowa (1939) , 
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Doskonałe podsumowanie polskiej kampanii 1939 – Russ Lockwood, hmgs.org. Robert Forczyk, wykorzystując 

bogate doświadczenie historyka i oficera US Army, demaskuje mity narosłe wokół najazdu Niemiec na Polskę 

we wrześniu 1939 roku, któremu niemieccy sztabowcy nadali kryptonim Fall Weiss (Wariant biały). Mity oparte 

na propagandzie, przekłamaniach zachodnich i radzieckich wojskowych i polityków, lenistwie historyków. Autor 

udowadnia, że Fall Weiss nie był modelowym przykładem blitzkriegu, lecz dość konwencjonalną kampanią, 

podczas której Wehrmacht dopiero się uczył, jak wykorzystywać w walce czołgi i bombowce nurkujące. 

Przedstawia rozwój polskiej doktryny militarnej, organizację armii, koncepcje rozbudowy przemysłu 

zbrojeniowego, projekty produkcji nowych rodzajów uzbrojenia i sprzętu, działania wywiadu. Dowodzi, że 

Wojsko Polskie było dobrze uzbrojone i wyposażone, walczyło odważnie, ale wytyka także polskie błędy 

militarne, polityczne i gospodarcze, które wraz z radziecką inwazją doprowadziły do klęski. Choć jednak 

Niemcy i Związek Radziecki wspólnie pokonali Polskę, naród polski nie stracił bojowego ducha, a liczni 

żołnierze i lotnicy kontynuowali walkę na innych frontach.  

 

 

20. Franciszek Blachnicki : ksiądz, który zmienił Polskę / Tomasz P. Terlikowski.- 

Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blachnicki, Franciszek (1921-1987) , Ruch Światło-Życie , 

Duchowieństwo katolickie , Duszpasterstwo młodzieży , Teolodzy katoliccy , 

Więźniowie obozów , Niemcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 
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Wychował pokolenia. Zmienił Polskę. Zmienił Kościół Nawrócił się w celi śmierci więzienia gestapo niedługo 

po opuszczeniu obozu w Auschwitz. W obozie koncentracyjnym przebywał wtedy, gdy o. Maksymilian Kolbe 

składał za współwięźnia ofiarę ze swojego życia. Jako wychowanek harcerstwa Franciszek z zaangażowaniem 

walczył z Niemcami, konspirował w rodzinnych Tarnowskich Górach i nawet przesłuchiwany nie tracił 

patriotycznego ducha. Jednak później zapadł wyrok – wyrok śmierci. Franciszek Blachnicki. Jeden z najważ-

niejszych duchownych okresu PRL-u, który wraz z Karolem Wojtyłą, Stefanem Wyszyńskim i Jerzym 

Popiełuszką rekonstruował polski Kościół po tragedii II wojny światowej, w mrocznych dekadach PRL-u. 

Młodość i doświadczenia z czasów okupacji ukształtowały przyszłego księdza, który intensywnie działał na 

rzecz trzeźwości Polaków, a następnie stworzył swoje największe dzieło – ruch oazowy. Jak wyglądały jego 

relacje z Wojtyłą i Wyszyńskim? Jak to się stało, że pociągnął za sobą miliony wiernych? Skąd wzięły się 

kontrowersje wokół jego śmierci? Tomasz Terlikowski kreśli opowieść z epickim rozmachem i razem                            

z Franciszkiem Blachnickim poszukuje sensu ludzkiej egzystencji. Biografia założyciela Ruchu Światło-Życie to 

fascynująca historia człowieka, który wychował pokolenia Polaków i którego dzieło trwa do dziś.  

 

 

 21. Fundamenty wspólnoty w ujęciu Dietricha von Hildebranda / Robert Godek.- 

Stępina ; Rzeszów ; Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

Wydawnictwo Naukowe, 2020. 
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R. I. ZAGADNIENIA WSPÓLNOTY. RYS HISTORYCZNY; R. II. FENOMENOLOGIA REALISTYCZNA             

I KWESTIA WARTOŚCI; R. III. FILOZOFIA DIETRICHA VON HILDEBRANDA; R. IV. FENOMENO-

LOGICZNE UJĘCIE ZAGADNIENIA WSPÓLNOTY; R. V. OSOBA I RELACJE MIĘDZYOSOBOWE; R. 

VI. WARUNKI I SPOSOBY ISTNIENIA WSPÓLNOTY; R. VII. APRIORYCZNE POSTAWY ZRÓŻNI-

COWANIA WSPÓLNOT; R. VIII. GŁÓWNE TYPY SPOŁECZNYCH CAŁOŚCI; R. IX. WZAJEMNE 

RELACJE BYTÓW WSPÓLNOTOWYCH; R. X. ONTOLOGICZNY ŁAD WSPÓLNOTOWY. 

 

 

 22. Geniusz kobiet : historie kobiet, które zmieniły świat nauki / Piergiorgio Odifreddi 

; tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz.- Kraków : Copernicus Center Press, 

2021. 

(Bramy Nauki) 
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Święta Hypatia, uczona i męczennica. Hypia z Aleksandrii (ok. 360-415). Aura przyprawiająca o aureolę. 

Hildegarda z Bingen (1098-1179). Madame Pompon-Newton. Émilie du Châtalet (1706-1749). Pierwsza 

prawdziwa matematyczka Sophie Germain (1776-1831). Czarodziejka informatyki. Ada Lovelace (1815-1852). 

Matematyczka i literatka. Zofia Kowalewska (1850-1891). Sześć Nobli w rodzinie. Maria Skłodowska-Curie 

(1867-1934) ; Irène Joliot-Curie (1897-1956). Łabędź cefeid. Henrietta Leavitt (1868-1921). Perłopław i perła. 

Mileva Marić (1875-1948). Niemiecka madame Curie. Lise Meitner (1878-1968). Władczyni pierścieni. Emmy 

Noether (1882-1935). Kukurydzian kobieta. Barbara McClintock (1902-1992). Trzy noble w cieniu Alp. Rita 

Levi-Montalcini (1902-2012). Kobiety z kryształu i żelaza. Dorothy Hodgkin (1910-1994) ; Margaret Thatcher 

(1925-2013). Dwa pogwałcenia symetrii. Chien-Shiung Wu (1912-1997). Piękny umysł i ciało. Hedy Lamarr 

(1914-2000). Czarna owca NASA. Katherine Johnson (1918-2020). Mroczna Pani DNA. Rosalinda Franklin 

(1920-1958). From me to Youyoy. Tu Youyou (ur. 1930). Kwakierska astronomia. Jocelyn Bell (ur. 1943). 

Requiem w przestworzach. Christa McAuliffe (1948-1986) ; Judith Resnik (1949-1986). Powrót czarownic. 

Ilaria Caputa (ur. 1966). Największa szachistka. Judit Polgár (ur. 1976). Iranka bez woalu. Marjam Mirzachani 

(1977-2017). 

 

 

 23. Górski : wygrany my albo oni : pierwsza pełna biografia Kazimierza Górskiego / 

Mirosław Wlekły.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 
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Pierwsza biografia trenera Kazimierza Górskiego.  Początek lat 70., w polskiej piłce od II wojny światowej 

brakuje znaczących sukcesów. Kadrę obejmuje nowy trener. Niedługo cały piłkarski świat będzie patrzył na 

niego z niedowierzaniem. Trener Górski prowadzi reprezentację Polski do zwycięstw, które do dziś nie zostały 

powtórzone. „Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni” czy „piłka jest okrągła, a bramki są dwie” to tylko 

niektóre powiedzenia, z których słynął. Choć wśród specjalistów od piłki wzbudzały uśmiech, kryło się w nich 

wielkie zrozumienie futbolu. -Nazywano go Sokratesem piłkarskiego świata. Jakie były tajemnice jego sukcesu? 

Dlaczego pomimo - jak sądzą niektórzy - nonszalanckiego stosunku do panujących reguł sięgał po najwyższe 

trofea? Co sądzą o nim byli piłkarze? Jak wyglądała jego droga z przedwojennego Lwowa na największe 

stadiony świata? Mirosław Wlekły, autor bestsellera „Tu byłem” o Tonym Haliku, z detektywistycznym 

zacięciem podąża śladem trenera tysiąclecia. Dzięki setkom rozmów z ludźmi, którzy byli blisko Kazimierza 

Górskiego, tworzy pełny obraz swojego bohatera. Ta książka to nie tylko biografia wielkiego trenera, ale też 

fascynująca opowieść o złotej erze polskiej piłki.  

 

 

 24. I (nie) żyli długo i szczęśliwie : najgorsze rozstania w historii / Jennifer Wright ; 

przełożył Maciej Miłkowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 
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1. Jeśli zastąpiono Cię kimś nieoczekiwanym: Przeczytaj o Neronie i Poppei ; 2. Jeśli jesteś osobą utalentowaną, 

niezależną i dziką: Przeczytaj o Eleonorze Akwitańskiej i Henryku II ; 3. Jeśli Twoja rodzina uważa, że 

zasługujesz na kogoś lepszego: Przeczytaj o Lukrecji Borgii i Giovannim Sforzy ; 4. Jeśli zdarzyło Ci się 

popełnić dwa razy ten sam błąd: Przeczytaj o Henryku VIII, Annkie Boleyn i Katarzynie Howard ; 5. Jeśli nieraz 

patrzysz ze zgorzknieniem na szczęśliwe pary: Przeczytaj o Annie Iwanownie Romanowej ; 6. Jeśli wierzysz              

w duchy (i kochasz media społecznościowe): Przeczytaj o Timothym Dexterze ; 7. Jeśli czasem wysyłasz swoim 

byłym bardza emocjonalne maile: Przeczytaj o Caroline Lamb i lordzie Byronie ; 8. Jeśli masz problemy                     

z akceptacją własnego ciała: Przeczytaj o Johnie Ruskinie i Effie Gray ; 9. Jeśli po prostu zupełnie Ci nie wyszło: 

Przeczytaj o Oscarze Wildzie i lordzie Alfredzie Douglosie ; 10. Jeśli ktoś Cię rzucił: Przeczytaj o Edith 

Wharton i Mortonie Fullertonie ; 11. Jeśli wciąż próbujesz znaleźć kogoś równie wspaniałego jak eks: Przeczytaj 

o Oskarze Kokoschce i Almie Mahler ; 12. Jeśli szukasz usprawiedliwienia dla siebie: Przeczytaj o Normanie 

Mailerze i Adele Morales Mailer ; 13. Jeśli chcesz wierzyć, że ostatecznie wszystko się dobrze ułoży: Przeczytaj 

o Debbie Reynolds, Eddiem Fisherze i Elizabeth Taylor. 

  

 

 25. Jak być szczęśliwszą, zdrowszą i piękniejszą / Jennifer Ashton, Sarah Toland ; 

[przekład: Aleksandra Kondrat].- Warszawa : Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawyki , Szczęście , Techniki samopomocy , Zdrowy styl 

życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-04 
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A gdyby tak zrezygnować na miesiąc z picia alkoholu? Albo z jedzenia mięsa? Albo przez 30 dni codziennie 

robić pompki? Czy 12 miesięcy wystarczy, żeby stać się szczęśliwszą, zdrowszą i piękniejszą? O tym, jak 

niewielkie znamy w życiu mogą wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie pisze Jennifer Ashton - doktor nauk 

medycznych pracująca w jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. 

 

 

 26. Jak łatwiej żyć / Monique de Kermadec ; przekład: Monika Szewc-Osiecka.- 

Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobowość , Wrażliwość , Samopoznanie , Zdolności , 

Inteligencja (psychologia) , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-04 

 

 

1. JAK ROZPOZNAĆ NADZDOLNEGO DOROSŁEGO?; 2. ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH ZDOLNOŚCI; 3. 

ZROZUMIEĆ PROBLEM, ŻEBY GO OSWOIĆ; 4. KIM TAK NAPRAWDĘ JESTEM? PYTANIA                            

O NAJGŁĘBSZĄ TOŻSAMOŚĆ; 5. POWODY ZGŁOSZENIA SIĘ NA KONSULTACJE; 6. KORZYŚCI 

PŁYNĄCE Z TERAPII. 

 

 

27. Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej : rozwiązania, które już mamy, zmiany, 

jakich potrzebujemy / Bill Gates ; przełożył Michał Rogalski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gazy cieplarniane , Globalne ocieplenie , Zmiany klimatyczne 

, Esej 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2021-04 

 

Według Billa Gatesa tylko zatrzymanie emisji gazów cieplarnianych może uratować świat przed katastrofą. Oto 

jego plan i wezwanie do działania. Ta książka to owoc dziesięciu lat badań nad przyczynami i skutkami zmian 

klimatycznych. Bill Gates w poszukiwanie sposobów na powstrzymanie katastrofy ekologicznej zaangażował 

ekspertów w dziedzinie fizyki, chemii, biologii, inżynierii, politologii i finansów. Wniosek z tych badań jest 

jeden: musimy dążyć do zredukowania emisji gazów cieplarnianych do zera!. Jak tego dokonać? Bill Gates, 

specjalista od urzeczywistniania nowych idei, przede wszystkim przedstawia konkretny i praktyczny plan 

działania, wskazuje obszary, w których technologia już dziś pomaga ograniczyć emisję gazów, wyjaśnia, jak 

znane obecnie technologie mogą być bardziej efektywne i gdzie niezbędne są nowe rozwiązania oraz kto już 

pracuje nad koniecznymi innowacjami. Proponuje strategie dla państw, ale i sposoby rozliczania przez obywateli 

rządów, pracodawców i siebie samych z postępów w tym kluczowym dla ratowania planety projekcie.  
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 28. Jak umieramy : co powinniśmy wiedzieć o śmierci / Roland Schulz ; przełożył 

Viktor Grotowicz.- Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmierć , Umieranie , Żałoba , Reportaż 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Umieranie, śmierć i żałoba są nieuniknione i wspólne wszystkim ludziom. Niewiele jednak wiemy na ten temat. 

Roland Schulz uświadamia czytelnikowi, czym jest umieranie, kiedy się właściwie rozpoczyna i jak umierający 

przeżywają ostatnie tygodnie po fatalnej diagnozie. Śledzi ostatnią drogę człowieka od momentu jego śmierci aż 

do grobu. Analizuje uczucia, z którymi muszą się zmierzyć bliscy w czasie żałoby. Autor nie pociesza, nie 

próbuje niczego łagodzić. Znalazł słowa, aby rzeczowo i z reporterskim zacięciem opisać to, czego, wydawałoby 

się, opisać sie nie da. Jego książka, którą poprzedziły rozmowy z lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami 

hospicjum, patologami, grabarzami, psychologami, duchownymi oraz żałobnikami, jest próbą przedstawienia               

w sposób możliwie zrozumiały procesu umierania i śmierci. Krok po kroku, bez tajemnic, patosu i mito-

logizowania.  

 

 

 29. Joe Biden : droga do Białego Domu / Jean-Bernard Cadier ; przekład Natalia 

Zmaczyńska.- Ożarów Mazowiecki : Arti, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biden, Joe (1942- ) , Partia Demokratyczna (Stany 

Zjednoczone) , Demokracja pośrednia , Liberalizm , Polityka międzynarodowa , 

Polityka wewnętrzna , Prezydenci , Przywództwo polityczne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Biden J. 

Nowości:  2021-04 

 

Podobnie jak żółw z bajki, Joe Biden ostatecznie wyprzedził wszystkich konkurentów w prawyborach 

demokratów. Nonszalancki, popełniający gafy, zaczął spektakularnie się podnosić podczas Super Tuesday 3 

marca 2020 roku. Pod koniec tej, naznaczonej pandemią, kampanii widmo zmierzył się w listopadzie                            

w  wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem, który nie mówi o nim inaczej jak Śpiący Joe. Książka Jeana-

Bernarda Cadiera przedstawia długą drogę Joego Biedena do Białego Domu, od typowego dzieciństwa                          

w górniczym miasteczku w Pensylwanii, przez osiem lat pełnienia funkcji wiceprezydenta w cieniu Baracka 

Obamy, po wybory w roku 2020. Oposuje też życie prywatne przerwane dramatami - śmierć żony i córki                      

w wypadku samochodowym, a także chorobą najstarszego syna Beau, kompromitacjami - głównie za wojnę                

w Iraku, zwlekanie z kwestią rasową, i skandalami - interesy młodszego syna Huntera na Ukrainie. W wieku 78 

lat Joe Biden wszedł do Białego Domu, wierząc, że jego wiek jest atutem w naprawianiu Ameryki dotkniętej 

chaosem ery Trumpa. Teraz jeszcze tylko musi udowodnić, że to potrafi...  
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 30. Kamala Harris : pierwsza biografia / Dan Morain ; przełożyli Dominika 

Chylińska, Aleksandra Gietka-Ostrowska, Filip Godyń, Mieczysław Godyń.- Kraków 

: Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harris, Kamala (1964- ) , Partia Demokratyczna (Stany 

Zjednoczone) , Demokracja , Liberalizm , Kobieta , Polityka międzynarodowa , 

Polityka wewnętrzna , Prezydenci , Przywództwo polityczne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Harris K. 

          Nowości:  2021-04 

 

Na tworzącą się historię patrzyła z dziecięcego wózka, gdy rodzice zabierali ją ze sobą na protesty, które 

zmieniły Amerykę. Córka imigrantów, dorastająca w różnorodnej, słonecznej Kalifornii, szybko odczuła, czym 

są nierówne szanse. Największą inspiracją jest dla niej mama - Shyamala, która zawsze powtarzała córce: 

Możesz być pierwsza, ale pamiętaj, byś nie była ostatnia. Ona sama mówi, że gdy światła polityki gasną, ze 

wszystkich ról, jakie odgrywa w życiu: prokuratorki, polityczki, wiceprezydentki USA, najważniejsze jest dla 

niej bycie Momalą – matką swoich przybranych dzieci. Choć jej ciepły uśmiech znają wszyscy, w swojej 

karierze Kamala niejednokrotnie dała się poznać jako twarda, zdecydowana negocjatorka. Jako prokuratorka 

zawsze stawała po stronie ofiar. Stanowczo potępiła działania policji po śmierci George’a Floyda. Dziś jest 

symbolem nadziei na koniec rządów populistów na całym świecie.  

 

 

 31. "Karnawał" po amerykańsku : placówki dyplomatyczne USA w PRL wobec 

polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. / wprowadzenie, wybór i 

opracowanie Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

2020. 

(Warszawa Nie?Pokonana ; t. 22) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , NSZZ "Solidarność" , Dyplomacja amerykańska , 

Służby specjalne , Wydarzenia w Polsce (1980-1981) , Wywiad amerykański , 

Polska , Dokumenty , Wydawnictwo źródłowe 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-04 

 

Postawa amerykańskich placówek dyplomatycznych w Polsce w latach 1980-1981 odzwierciedlała - na zasadzie 

swego rodzaju sprzężenia zwrotnego - amerykańską politykę wobec PRL w tym okresie. Ambasada (i konsulaty) 

realizowała jej wytyczne, wykuwane gdzieś w gabinetach Departamentu Stanu, CIA, Białego Domu i powią-

zanych z nimi instytucji, a jednocześnie sama wpływała na kształt tej polityki, "bombardując" te instytucje 

raportami, analizami, szyfrogramami itp., sporządzanymi przez różne komórki (od ambasadora, przez 

poszczególne legalne piony po rezydenturę wywiadowczą).  W czasach karnawału "Solidarności" amerykańskich 

dyplomatów w Polsce interesowało dosłownie wszystko: od zakulisowych walk o wpływy w partii (od szczebla 

centralnego przez wojewódzkie po podstawowe organizacje partyjne), przez nastroje w konkretnych 

środowiskach i grupach (intelektualiści, dziennikarze stołeczni i regionalni, robotnicy, rolnicy, żołnierze, 

ekonomiści, naukowcy, artyści, urzędnicy, cudzoziemcy), artykuły prasowe, audycje telewizyjne i radiowe, 

sytuację w Kościele, działania najróżniejszych grup opozycyjnych; po takie szczegóły, jak natężenie ruchu na 

drogach i lotniskach, cena kanistra benzyny, długość kolejek i napisy na murach czy... gęstość wąsów Lecha 

Wałęsy. Dyplomaci byli "wszystkożerni" i pozbawieni uprzedzeń, wychodząc z założenia, że im więcej 

różnorodnych źródeł informacji - niezależnie od ich pochodzenia - tym większe szanse na sformułowanie 

celnych analiz i prognoz.  
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32. Klub Auschwitz i inne kluby : rwane opowieści przeżywców / Agnieszka 

Dauksza ; [ilustracje Krzysztof Gawronkiewicz].- Wydanie 1. (2.).- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , 

Więźniowie obozów , Antologia , Wywiad dziennikarski 

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

Nowości:  2021-04 

 

Co się robi po wyjściu z Auschwitz? Jedzie się do domu, rodziny? A co, jeśli domu już nie ma, a nikt z rodziny 

nie przeżył wojny? Jak toczy się życie pięć, dziesięć, pięćdziesiąt lat później? Agnieszka Dauksza – autorka 

bestsellerowej, wielokrotnie nagradzanej "Jaremianki" - postanowiła zapytać przeżywców, jak wygląda życie po 

obozie? Stefan Lipniak całą swoją młodość spędził w obozach. Gdy w końcu udało mu się uciec i wrócić do 

domu, matka go nie rozpoznała. Obóz śnił mu się do końca życia. Alfreda Gorączko z koleżankami doczekały 

wyzwolenia przez Rosjan i Anglików. Wspomina, że żołnierze z obu armii pili i dopuszczali się gwałtów. Dziś 

nikt nie chce jej uwierzyć, że Rosjanin bronił ich przed Anglikami. Halina Krzymowska razem z matką 

wydostały się transportem z niemieckiego obozu do Szwecji. Nie miały planu, nie wiedziały dokąd pójść. Los 

zesłał im hrabinę Siensford i tak trafiły na szwedzki zamek. Wielu byłych więźniów nadal nosi w sobie wojnę. 

Paradoksalnie dotąd nie ma zbiorczej nazwy dla doświadczenia polskich przeżywców. Ich życie jest życiem "po 

obozie". Niektórzy z rozmówców autorki, ostatni świadkowie, po raz pierwszy opowiedzieli swoją historię.                  

I nieformalnie przyjęli ją do swojego klubu - bo jako jedna z niewielu chciała ich wysłuchać.  

 

 

 33. Kochaj dobrze : relacje damsko-męskie: instrukcja obsługi / Jakub Czarodziej.- 

Kraków : Flow Books, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Relacja romantyczna , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2021-04 

 

 

Jesteś singlem, który pragnie odnaleźć swoją drugą połowę, a może próbujesz zbudować UDANY ZWIĄZEK? 

Jesteś z kimś, ale czujesz, że czegoś brakuje? Wszystko między wami gra, ale myślisz, że mogłoby być jeszcze 

lepiej? Jakub Czarodziej daje prostą instrukcję obsługi relacji damsko-męskich. Dzięki temu poradnikowi 

dowiesz się, jakich kobiet nie znoszą faceci, przed jakimi mężczyznami uciekają kobiety, jak nie dać się 

wmanewrować w kiepski romans i jak w porę rozpoznać toksycznego partnera lub toksyczną partnerkę. A przede 

wszystkim: jak budować udany, namiętny i szczęśliwy związek. Oszczędź sobie kłopotów i zanim wpakujesz się 

w tarapaty albo przekreślisz udaną relację, sięgnij po KOCHAJ DOBRZE. Skorzystaj z porad specjalisty, który 

przeanalizował setki przypadków, i ucz się na cudzych błędach. Jakub Czarodziej pomoże ci: znaleźć 

wymarzoną drugą połówkę, pracować nad związkiem, po prostu kochać dobrze. Zbuduj dobrą relację i dowiedz 

się, na czym polega MAGIA MIŁOŚCI.  
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 34. Kontrola służb specjalnych w Polsce / Sławomir Zalewski.- Warszawa : Difin, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola państwowa , Kontrola państwowa , Służby 

specjalne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2021-04 

 

 

R. I. SŁUŻBY SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KONTROLI; R. II. NADZÓR ORGANÓW WŁADZY 

WYKONAWCZEJ; R. III. FUNKCJE KONTROLNE SEJMU ORAZ ORGANÓW POWOŁYWANYCH 

PRZEZ SEJM; R. IV. KONTROLA SĄDOWA SŁUŻB SPECJALNYCH; R. V. DEBATA O KONTROLI 

SŁUŻB SPECJALNYCH; R. VI. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU KONTROLI SŁUŻB SPECJALNYCH. 

 

 

 35. Kosmetyka moje hobby / Stephanie Ober.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza 

"ABA", copyright 2006. 

(Zadbajmy o Siebie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka , Kosmetyki , Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2021-04 

 

 

I. Budowa i fizjologia skóry ; II. Charakterystyka i pielęgnacja skóry twarzy ; III. Łagodna alternatywa: 

kosmetyka naturalna ; IV. O obchodzeniu się z roślinami leczniczymi: Zbieranie, suszenie i przechowywanie ziół 

; V. Kosmetyka naturalna w praktyce: Surowce i postępowanie z surowcami ; VI. Wytwarzanie kosmetyków - 

porady praktyczne ; VII. Kosmetyka dla wszystkich: Kremy ogólnego stosowania, Kremy do cery suchej, Kremy 

do cery tłustej i zanieczyszczonej, Kremy specjalnego przeznaczenia, Środki czyszczące skórę, Wody do twarzy 

i lotiony, Kompresy, kąpiele parowe, maseczki, Maseczki na każdą cerę, Maseczki na cerę suchą i wrażliwą, 

Maseczki n cerę tłustą i trądzikowatą, Maseczki do cery zniszczonej i zmęczonej. 

 

 

 36. Kroniki zbrodni : tajemnicze zaginięcia, seryjni mordercy, sprawy, które 

wstrząsnęły Polską XXI wieku / Monika Całkiewicz, Robert Ziębiński.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Osoby zaginione , Seryjni zabójcy , 

Zabójstwo seryjne , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-04 
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Monika Całkiewicz jako prokurator przez lata badała motywy sprawców zabójstw i analizowała sposoby ich 

działania. W rozmowie z Robertem Ziębińskim odsłania kulisy spraw kryminalnych, które wstrząsnęły Polską 

XXI wieku. Spraw, o których słyszał każdy, ale i tych nieujawnianych przez lata. Krok po kroku analizuje 

przebieg zbrodni, pokazuje metody pracy organów ścigania i wyłapuje momenty, kiedy śledztwo mogło przybrać 

zupełnie inny obrót… Jak zmieniły się metody pracy policji i prokuratury na przestrzeni lat? Ile dzieli stalkera od 

wyrafinowanego mordercy? Jak duży wpływ na przebieg śledztwa mają media? I czy zabójca naprawdę jest              

w stanie zatuszować wszystkie ślady? Kroniki zbrodni to nie tylko mrożące krew w żyłach historie kryminalne, 

ale również dowód na to, że zło drzemiące w człowieku jest bliżej, niż nam się wydaje.  

 

 

 37. Kryminologia / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz 

Michalski.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo publiczne , Czynności operacyjne , Dane 

statystyczne , Handel ludźmi , Kobieta , Kryminologia , Ochrona mienia , Ochrona 

osób , Ofiary przestępstw , Płeć psychologiczna , Prewencja kryminalna , 

Przestępczość , Przestępczość gospodarcza , Przestępczość nieletnich i młodocianych 

, Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , Przestępstwo z 

nienawiści , Spółki skarbu państwa , Wiktymologia , Zabójstwo w afekcie , Polska , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-04 

 

 

1. Prewencja kryminalna ; 2. Statystyka kryminalna ; Wiktymizacja ; Ochrona osób i mienia ; Przestępstwa 

godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa. Fenomen. Przeciwdziałanie i zwalczanie ; 6. 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii ; 7. Prawno-kryminologiczny aspekt przestępstw                  

z nienawiści ze szczególnym uwzględnieniem ich odwetowego charakteru ; 8. Przestępczość nieletnich ; 9. 

Feminizacja przestępczości ; 10. Zabójstwa w afekcie ; 11. Handel ludźmi. 

 

 

 38. Kryptonim „Pątnicy” : Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na 

Jasną Górę w latach 1976-1988 / Lech Gralak, Piotr Tylec ; Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.- Warszawa 

: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, 2020. 

(Centralny Projekt Badawczy IPN Władze Wobec Kościołów i Związków 

Wyznaniowych w Polsce 1944-1989 ; t. 155) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) , 

Inwigilacja , Pielgrzymki , Prześladowania religijne , Jasna Góra (Częstochowa ; 

część miasta) , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-04 

 

Wstęp ;  1. SPRAWY OBIEKTOWE O KRYPTONIMIE „PĄTNICY”;  2. PIESZE PIELGRZYMKI I ICH 

ORGANIZATORZY; 3. SIEĆ AGENTURALNA; 4. RESTRYKCJE I REPRESJE; 5. DZIAŁALNOŚĆ 

DUSZPASTERSKA POD LUPĄ FUNKCJONARIUSZY SB; ZAKOŃCZENIE ; ANEKSY. 
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 39. Krzyżowcy : epicka historia wojen o Ziemię Świętą / Dan Jones ; przekład Jan 

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

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krzyżowcy , Wyprawy krzyżowe , Ziemia Święta , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2021-04 

 

HISTORIA KRUCJAT WIDZIANA OCZAMI WSZYSTKICH STRON ŚWIĘTEJ WOJNY NOWA KSIĄŻKA 

AUTORA BESTSELLEROWYCH „TEMPLARIUSZY”. Przez stulecia chrześcijanie i muzułmanie żyli obok 

siebie – czasem w stanie wojny, a czasem w pokoju. Dopiero zajęcie Jerozolimy przez wojska chrześcijańskie               

w roku 1099 rozpaliło tlący się między nimi konflikt. Rozpoczęła się era krucjat – wojen religijnych trwających 

przez najbliższe kilkaset lat. Każda ze stron konfliktu zapamiętała go inaczej. Dan Jones dociera do wielu relacji 

i tworzy z nich swój pełny i wielowymiarowy obraz tej epoki, oddając głos także „niewiernym”.  

 

 

 40. Mao : nieznana historia / Jung Chang, Jon Halliday ; tłumaczenie Piotr 

Amsterdamski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mao, Zedong (1893-1976) , Komunistyczna Partia Chin , 

Komunizm , Maoizm , Politycy , Totalitaryzm , Chiny , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Mao Zedong 

Nowości:  2021-04 

 

 

Przez kilkadziesiąt lat rządził jedną czwartą ludności świata. Jako władca absolutny odpowiadał za śmierć ponad 

siedemdziesięciu milionów ludzi w czasie pokoju. Kim tak naprawdę był Mao Zedong, człowiek, którego 

nazywano Bogiem? Na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniał. Nie umiał porywająco przemawiać, był 

kiepskim organizatorem i nie znał żadnego języka obcego. Ten przeciętny chłopak z wiejskiej chaty miał tylko 

jedno pragnienie: stanąć na czele światowego supermocarstwa. Zamienił Chiny w gigantyczny obóz pracy. Jego 

pomysły doprowadziły do największych katastrof gospodarczych w historii ludzkości. Za jego rządów kultura                

i edukacja zamieniły się w pranie mózgów. Ludzie, których terroryzował i oszukiwał, otaczali go bezgranicznym 

kultem. Bezwzględnie wykorzystywał zarówno politycznych przeciwników, jak i kobiety, które do niego lgnęły. 

Nad pekińskim placem Tiananmen do dziś góruje jego monumentalny portret, a za przeczytanie tej książki                 

w Chinach można trafić do więzienia.  

 

 

 41. Maria Czubaszek : w coś trzeba nie wierzyć / Violetta Ozminkowski.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czubaszek, Maria (1939-2016) , Artyści kabaretowi polscy , 

Dziennikarze , Pisarze polscy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Czubaszek M. 

Nowości:  2021-04 
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Jej ciętych ripost bali się rozmówcy. Ona bała się tylko myszy. Maria Czubaszek, postać wyjątkowa, dla wielu 

kontrowersyjna, mistrzyni ostrych sądów i czułej drwiny, skradła serca milionom Polaków. Niechętnie mówiła               

o sobie, zasłaniając się kilkoma dyżurnymi anegdotami. Nie lubi dzieci, zdrowego trybu życia, podróży, kochała 

palenie i psy. Wojciech Karolak nic nie zmienił w pokoju żony od jej śmierci. Violecie Ozminowskiej udało się 

wejść w ten zatrzymany świat, poznać archiwum satyryczki i namówić na szczere rozmowy jej najbliższych. 

Dzięki temu mogła w niezwykły sposób opowiedzieć historię fascynującej kobiety, która pod uśmiechem 

skrywała samotność, smutek, a bywało, że i rozpacz. Maria Czubaszek nie kojarzyła się z cierpieniem. 

Zapamiętaliśmy ją, jako piekielnie inteligentną i dowcipną starszą panią z papierosem. Zawsze uśmiechniętą, 

zawsze gotową wbić czułą szpilę. Na początku jej kariery wątpiono, czy w ogóle istnieje. Podejrzewano, że za jej 

nazwiskiem kryje się kilku wybitnych satyryków. Była w tym przewrotna prawda, bo ona sama miała się światu 

nigdy nie przydarzyć, co wykrzyczała jej kiedyś matka. Nie miała zresztą nic na przeciwki temu, bo trzymała ją 

przy życiu świadomość, że jak już naprawdę będzie miała dość, popełni samobójstwo. W młodości próbowała 

zabić się dwa razy, pod koniec życia po cichu umierała na oczach całej Polski. Uśmiechając się, mówiła wprost, 

że życie przestało ją bawić, a braliśmy to za kolejny żart. Zawsze mówił to, co myślała, była wolną kobietą                   

i zapłaciła za to wysoką cenę, ale dzięki niej może wszyscy chwilami bierzemy życie mniej serio.  

 

 

 42. Mikrobiologia : w dermatologii, wenerologii oraz w medycynie estetycznej i 

kosmetologii / redakcja naukowa Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka 

Mikucka ; [autorzy: Agata Bechtold i 17 innych].- Warszawa : PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dermatologia , Kosmetologia , Medycyna estetyczna , 

Mikrobiologia , Wenerologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-579 

Nowości:  2021-04 

 

 

Kompendium w przejrzysty sposób prezentuje przegląd informacji zgodny z aktualną wiedzą w zakresie podstaw 

mikrobiologii, immunologii oraz mikrobioty fizjologicznej człowieka – jej znaczenia i interakcji. Przedstawiono 

także drogi szerzenia się drobnoustrojów oraz interakcje między gospodarzem a drobnoustrojem. Szczegółowo 

opisano znaczenie wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów oraz zakażeń odzwierzęcych. Na końcu rozdziałów 

umieszczono pytania sprawdzające, pomocne w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Podręcznik zawiera także ogólne 

zasady diagnostyki mikrobiologicznej i podstawowe zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Aspekty 

kliniczne zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz zakażeń skóry i jej przydatków dopełniają całość 

zaprezentowanej merytoryki. Istotnym zagadnieniem jest także pobieranie i transport materiału klinicznego do 

badań mikrobiologicznych oraz działania prewencyjne i bezpieczeństwo w gabinetach lekarskich i kosmeto-

logicznych, ponieważ nie przestrzeganie procedur, nieprawidłowe przechowywanie czy używanie leków bądź 

kosmetyków może stać się źródłem zakażeń zarówno u  pacjentów/klientów, jaki pracowników tych gabinetów. 

 

 

43. Miłość w czasach niepokoju : niepublikowane wykłady / Józef Tischner ; wybór 

i opracowanie Joanna Podsadecka.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tischner, Józef (1931-2000) , Filozofia , Filozofia 

chrześcijańska , Miłość , Szczęście , Uczucia , Rozważania i rozmyślania religijne , 

Wykład 

Sygnatura:  WG-27-1 

Nowości:  2021-04 

 

https://pzwl.pl/tag/drobnoustroje,t,13421630
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Nieznane oblicze ks. Józefa Tischnera. Filozof z Łopusznej o miłości mówił mało. Sam kiedyś wyznał: "Byłem 

analfabetą, jeśli chodzi o wiarę, analfabetą, jeśli chodzi o miłość, dawałem ludziom tylko nadzieję". Okazuje się 

jednak, że to nie do końca prawda. Ta książka to głęboka i wciągająca opowieść o wielkim uczuciu, w której 

obok górskich anegdot pojawią się rozważania nad myślą największych filozofów. Opowieść o wielkiej 

tajemnicy spotkania.  

 

 

 44. Mózg i serce magiczny duet : prawdziwa historia neurochirurga, który odkrył 

tajemnice ludzkiego umysłu i sekrety serca / James R. Doty ; przełożyła Maja 

Justyna.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doty, James R. (1955- ) , Neurochirurdzy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2021-04 

 

Prawdziwa historia neurochirurga, który odkrył tajemnice ludzkiego umysłu i sekrety serca. Ta inspirująca 

opowieść poruszy czytelników - otworzą swoje serca i zrozumieją, że mogą wiele zrobić dla innych. - Jego 

Świątobliwość Dalajlama Znany neurochirurg radzi, jak wykorzystać potęgę umysłu i moc serca, by osiągnąć 

wszystko, czego pragniesz. James Doty urodził się w Lancaster, małym mieście w Kalifornii, w ubogiej rodzinie. 

Ojciec był alkoholikiem, matka chorowała na przewlekłą depresję. Przyszłość dwunastoletniego Jamesa 

malowała się w czarnych barwach. Podczas wakacji w 1968 roku nagle wszystko się zmieniło, gdy przypadkiem 

wstąpił do sklepu z rekwizytami iluzjonistycznymi. Poznał tam Ruth, która przekazała mu magiczną umiejętność 

- nauczyła go radzić sobie z cierpieniem, określać swoje pragnienia i dążyć do ich spełnienia… James Doty                   

w swojej książce, będącej po części zapisem jego wspomnień, a po części zbiorem informacji na temat odkryć 

naukowych w dziedzinie neuroplastyczności, uświadamia nam, że w każdym z nas istnieje takie miejsce spokoju 

i piękna i można zaglądać do niego zawsze, gdy czuje się taką potrzebę. Wystarczy tylko, tak jak Doty, otworzyć 

drzwi i wejść do środka.  

 

 

 45. Nadzieja w mroku : nieznane opowieści, niebywałe możliwości / Rebecca Solnit 

; przełożyli Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak.- Kraków : Wydawnictwo 

Karakter, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywizm społeczny , Nadzieja , Partycypacja społeczna , 

Ruchy społeczne , Zmiana społeczna , Stany Zjednoczone (USA) , Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2021-04 

 

Książka napisana przeciwko zwątpieniu. Płomienne wezwanie do działania na rzecz zmiany. „Nadzieja tkwi                 

w założeniu, że nie sposób przewidzieć, co się stanie w przyszłości, i że w tej szczelinie niepewności powstaje 

przestrzeń do działania” - twierdzi Rebecca Solnit. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, jak wielki wpływ na 

bieg historii mogą mieć drobne zdarzenia i nasze jednostkowe postawy. Zmiana rodzi się długo, ale czasem 

wystarczy iskra, by dokonała się w jednej chwili. Książka jest kroniką takich właśnie, zakończonych 

częściowym lub całkowitym sukcesem, przedsięwzięć podejmowanych przez mniejsze i większe grupy ludzi, 

którzy chcieli  zburzyć  istniejący  porządek  i zmienić świat na lepszy - od upadkumuru  berlińskiego i rewolucji  
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zapatystów, poprzez marsze alterglobalistów, jaśminową rewolucję, aż po niebywałe akty solidarności i pomocy 

okazywanej w sytuacji klęsk żywiołowych lub nieoczekiwane zwycięstwa ekologów w walce o czystą energię”.  

„Wspólnie jesteśmy nad wyraz potężne i potężni i mamy za sobą rzadko wspominaną, rzadko pamiętaną historię 

zwycięstw i przeobrażeń, która może dodać nam otuchy i wiary w siebie, w to, że owszem, możemy zmienić 

świat, gdyż nieraz już nam się to wcześniej udało. (…) Trzeba nam litanii, różańca, sutry, mantry, wojennych 

pieśni na cześć naszych zwycięstw. Przeszłość odsłania się w blasku dnia i przemienić się może w pochodnię, 

którą nieść będziemy w noc, jaką jest dla nas przyszłość”.  

 

 

 46. Niewidzialni : największa tajemnica służb specjalnych PRL / Tomasz 

Awłasewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Departament II (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ; Polska ; 

1954-1996) , PRL , Służby specjalne , Szpiegostwo , Tajemnica , Teorie spiskowe , 

Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-04 

 

Ta książka to dowód na to, że życie pisze scenariusze, jakich nie wymyśliłby żadem powieściopisarz! Bo kto by 

uwierzyła, że w okresie PRL w MSW działała specjalna grupa kontrwywiadu, której członkowie pod osłoną 

nocy regularnie wchodzili do ambasad i konsulatów? Tam przeszukiwali skarbce pełne tajnych dokumentów, 

kopiowali je, by kilka godzin później mogły one wylądować na biurkach najwyższych urzędników 

państwowych. W ten sposób polskie służby specjalne przez całe lata zdobywały informacje o działaniach 

ówczesnych przeciwników, w tym o operacjach CIA. Choć za sprawą grupy wyciekły setki tysięcy stron 

najlepiej strzeżonych dokumentów, nikt nie wpadł na jej trop. Ci, którzy wiedzieli o istnieniu tajemniczego 

Wydziału IX - a była ich garstka - nazwali ich "straceńcami". Dlaczego? Bo do otwierania drzwi skarbcowych 

oraz potężnych sejfów używali niebezpiecznego dla zdrowia i życia promieniowania gamma. Tomasz 

Awłasewicz, dziennikarz i specjalista ds. służb specjalnych, jako pierwszy dotarł do tych nielicznych członków 

grupy, którzy wciąż żyją. Na książkę składają się ich wspomnienia z lat 70. i 80. - opowieści o tym, jak dokonali 

tego, co zdaniem najwybitniejszych ekspertów było absolutnie niemożliwe.  

 

 

 47. O wolną wieś i wolną Polskę : Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i 

niezależna działalność środowisk chłopskich w latach 1982-1989 / pod redakcją 

Cecylii Kuty i Michała Wenklara ; Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.- Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bartoszcze (rodzina) , Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". Ogólnopolski Komitet Oporu 

Rolników , NSZZ Rolników "Solidarność Wiejska" , Organizacje , Rolnicy , Wsie , 

Polska , Praca zbiorowa 

                                  Sygnatura:  WG-331 

                                  Nowości:  2021-04 
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Andrzej W. Kaczorowski, Powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników ; Artur Brożyniak, 

"Solidarność" rolnicza w konspiracji w województwie przemyskim w latach 1982-1988 ; Ryszard Śmietanka-

Kruszelnicki, Rolnicza "Solidarność" w Świętokrzyskim w latach 1980-1989. Wybrane problemy ; Andrzej 

Malik, Współpraca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników z Porozumieniem Prasowym "Solidarność 

Zwycięży" ; Wojciech Gonera, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec rodziny Bartoszczów (1981-1989) ; 

Antoni Kura, Kościół wobec pracy ludzkiej na roli. Spotkanie sw. Jana Pawła II z rolnikami w Tarnowie 10 

czerwca 1987 roku. 

 

 

 48. O ziemiańskim świętowaniu : tradycje świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkiejnocy / autor Tomasz Adam Pruszak ; wybór zdjęć Barbara Chmielarska-

Łoś.- Wydanie 2, zmienione.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Dwory , Obyczaje i zwyczaje , 

Wielkanoc , Ziemiaństwo , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-04 

 

Piękne i bogate polskie tradycje świąteczne wywodzą się między innymi z kultury szlacheckiej. Jak w majątkach 

ziemskich świętowano Boże Narodzenie i Wielkanoc na przełomie XIX i XXwieku i ile z tych zwyczajów 

przetrwało do dziś? Autor, na przykładzie wspomnień praz osobistych relacji ziemian, wprowadza nas                             

w atmosferę i niezwykle barwnych świąt w tradycji katolockiej. Opowiada o przygotowaniach w kuchni i w 

salonie, porywa w wir spotkań rodziny i sąsiadów, świątecznych obchodów i karnawałowych zabaw. 

Niebagatelną zaletą opracowania jest materiał ilustracyjny - bogaty wybór archiwalnych zdjęć, malarstwa,                    

a także zbiór XIX-wiecznych rycin. 

 

 

 49. Ogień i woda : czy w Kościele można się dogadać? / ks. Krzysztof Porosło, 

Marcin Zieliński ; rozmawia Dawid Gospodarek.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Liturgia katolicka , Pentekostalizacja 

, Ruch charyzmatyczny w Kościele katolickim , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-04 

 

Zobacz, jak Duch Święty łączy Kościół Jeden z nich rozpala ludzkie serca podczas charyzmatycznych modlitw  

o uzdrowienie, drugi wiarę i Ewangelię głosi podkreślając wagę dogmatów i liturgii. Obaj chcą pokazać, że 

ogień i woda – dwa przeciwstawne żywioły w naturze – w wierze stanowią symbol jednego Ducha. Czy istnieje 

jedna, właściwa droga wyznawania wiary? Czy głębokiej wierze powinny towarzyszyć cuda? Kiedy modlitwa 

staje się magią? Komu i do czego są potrzebne przepisy liturgiczne? Co wspólnego mają ze sobą charyzmatycy               

i dogmatycy? Skąd biorą się ataki na liderów i grupy charyzmatyczne? Oto przełomowa rozmowa Dawida 

Gospodarka z Marcinem Zielińskim i ks. Krzysztofem Porosło, którzy pokazują, że najważniejsze jest łączyć,                

a nie dzielić.  
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 50. Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej : podręcznik służący 

wzmocnieniu systemów opieki w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb dzieci 

będących ofiarami handlu ludźmi / European Union Agency for Fundamental Rights, 

Komisja Europejska.- Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej ; [Wiedeń : 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej], copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Handel ludźmi , Opieka społeczna , Prawo 

wspólnotowe europejskie , Kraje Unii Europejskiej , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2021-04 

 

Wprowadzenie ; Cz. I - WZMOCNIENIE SYSTEMÓW OPIEKI: 1. Podstawowe zasady systemów opieki, 2. 

Systemy opieki: rozważania wstępne, 3. Zarządzanie pracą opiekunów, 4. Przydzielanie opiekuna dziecku ; Cz. 

II - ZADANIA OPIEKUNA: 5. Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, 6. Stanie na straży bezpieczeństwa 

i dobra dziecka, 7. Ułatwianie uczestnictwa dzieci, 8. Działanie w charakterze pośrednika w kontaktach między 

dzieckiem a innymi, 9. Pomoc w zidentyfikowaniu trwałego rozwiązania leżącego w interesie dziecka, 10. 

Sprawowanie przedstawicielstwa prawnego i wspieranie dziecka w ramach procedur prawnych. 

 

 

 51. Opowieści kresowe 1939-1941 : Prekariat / Jan Tomasz Gross.- Kraków ; 

Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okupacja sowiecka Polski (1939-1941) , Polacy , Prekariat , 

Ukraińcy , Urzędnicy , Władza , Żydzi , Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2021-04 

 

Kim byli sowieccy urzędnicy, którym przypadło zadanie administrowania okupowanymi w latach 1939-1941 

ziemiami Rzeczypospolitej? Skąd się wzięli i w jaki sposób zabrali się do roboty? Komu spośród miejscowych 

proponowali współpracę i na jakich warunkach? I co z tego wyszło? Ruling serfs [sprawujący władzę 

niewolnicy] - absolutni władcy w stosunku do podległych im pracowników i zarazem ludzie całkowicie 

bezbronni wobec stojących wyżej w hierarchii partyjno-urzędniczej - pisał o sowieckich aparatczykach historyk 

Rosji sowieckiej, Moshe Levin. Wprowadzony współcześnie termin prekariat idealnie pasuje do określenia 

sytuacji sowieckiego personelu partyjno-administracyjnego pozbawionego, zarówno na ziemiach okupowanych 

jak i na rdzennych obszarach ZSRR, jakichkolwiek gwarancji i zabezpieczeń.  

 

 

 52. Ostatni trop : tajemnica zaginięcia sióstr Lyon / Mark Bowden ; przełożył 

Mariusz Gądek.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lyon, Katherine Mary (1964-1975) , Lyon, Sheila (1962-

1975) , Lee Welch, Lloyd , Rodzeństwo , Śledztwo i dochodzenie , Uprowadzenie , 

Zabójstwo , Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-04 
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ŚLEDZTWO W SPRAWIE JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH ZAGADEK KRYMINALNYCH AMERYKI                   

W kwietniu 1975 roku na przedmieściach Waszyngtonu zaginęły dwie dziewczynki, siostry Lyon. Śledztwo 

utknęło w miejscu, ciał nie odnaleziono, a zdarzenie uznano za niewyjaśnione. Jednak trzydzieści kilka lat 

później dzięki niestandardowym metodom i dociekliwości detektywów udało się wyjaśnić zagadkę. Ekipa 

śledczych odkryła zapomniany protokół z przesłuchania młodego chłopaka, który zeznał, że widział 

tajemniczego mężczyznę wychodzącego z centrum z dziewczynkami… Rozwikłanie tej sprawy stanowi krok 

milowy w dziejach amerykańskiej kryminalistyki.  

 

 

 53. Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956 : obrazy 

komunikowania politycznego / Łukasz Jędrzejski.- Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska Kronika Filmowa , Komunikacja polityczna , 

Państwo , Społeczeństwo , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2021-04 

 

 

R. I. HISTORIA POLSKIEJ KRONIKI FILMOWEJ: 1. Geneza i tradycje kroniki filmowej ; 2. Twórcy ; R. II. 

OBRAZY PAŃSTWA: 1. Ustrój państwa ; 2. Liderzy partyjni ; R. III. OBRAZY SPOŁECZEŃSTWA: 1. 

Robotnicy ; 2. Chłopi ; 3. Inteligencja i środowiska twórcze ; 4. Duchowieństwo. 

 

 

 54. Podatki 2021 : najnowsze zmiany / [autorzy Renata Kabas-Komorniczak i inni ; 

redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na styczeń 2021 roku.- 

Warszawa : Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

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

Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług , Pomoc publiczna , Prawo 

podatkowe , Schemat podatkowy , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2021-04 

 

1. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych i podatkach zryczałtowanych ; 2. Wybrane zmiany w cenach 

transferowych ; 3. Przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej ; 4. Przepisy dotyczące międzynarodowego 

prawa podatkowego ; 5. Zmiany w podatku od towarów i usług ; 6. Wybrane zmiany w podatku akcyzowym ; 7. 

Wybrane zmiany w podatku od nieruchomości ; 8. Raportowanie schematów podatkowych (MDR). 

 

 

 55. Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji : edycja 

2014 / European Union Agency for Fundamental Rights, European Court of Human 

Rights, Council of Europe.- 2. edycja.- Luksemburg : Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej ; [Strasburg : Rada Europy ; Wiedeń : Agencja Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej], 2014. 

 

Hasła przedmiotowe:  Azyl , Granice , Imigracja , Prawa człowieka , Prawo 

wspólnotowe europejskie , Uchodźcy , Wolność poruszania się , Europa , Kraje 

strefy Schengen , Kraje Unii Europejskiej , Podręcznik 
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Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2021-04 

 

Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo Unii Europejskiej stanowią coraz istotniejsze ramy 

zapewniające ochronę praw cudzoziemców. Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące azylu, granic i migracji 

dynamicznie się rozwija. Obowiązuje też imponujący zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka odnoszącego się w szczególności do art. 3, 5, 8 i 13 EKPC. Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej jest coraz częściej pytany o wykładnię przepisów prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. 

Niniejszy podręcznik prezentuje w przystępny sposób prawodawstwo Unii Europejskiej i orzecznictwo dwóch 

europejskich Trybunałów w tym zakresie. Jest przeznaczony dla prawników, sędziów, prokuratorów, urzędników 

imigracyjnych i organizacji pozarządowych w państwach członkowskich UE i Rady Europy. 

 

 

 56. Podziemie : największy zamach w Tokio / Haruki Murakami ; przełożył Michał 

Kłobukowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny w tokijskim metrze (1995) , Sekty i nowe 

ruchy religijne , Terroryzm , Tokio (Japonia) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-04 

 

20 marca 1995 roku sekta Aum rozpyliła w tokijskim metrze trujący sarin. W wyniku zamachu, który w zamyśle 

miał być pierwszym krokiem do zbawczej apokalipsy, zginęło dwanaście osób, a co najmniej kilka tysięcy 

zostało rannych. Kilkaset trwale ucierpiało na zdrowiu. Haruki Murakami próbuje zrozumieć motywację 

zamachowców i często zaskakujące zachowanie ofiar - wielu pasażerów nieśpiesznie opuściło pociągi, udało się 

do pracy i dopiero po paru godzinach zgłosiło się do szpitala. Wybitny pisarz rozmawia z poszkodowanymi, 

świadkami i członkami sekty, by przedstawić nam ich relacje, a następnie zadaje pytania bez łatwych 

odpowiedzi. Czy atak był przypadkowym incydentem, czy wydarzeniem, które ujawniło mroczne oblicze 

Japonii?  

 

 

 57. Powroty do zdarzeń / Józef Ambrozowicz.- Rzeszów : Bonus Liber, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambrozowicz, Józef (1945- ) , Dębica (woj. podkarpackie) , 

Opracowanie , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Dębica 

Nowości:  2021-04 
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Książka niezwykła i bardzo osobista. Dębica jest dla autora centrum świata. Tu spędził dzieciństwo, lata szkolne 

i młodzieńcze. Jak sam pisze, wszystko tu było dla niego pierwsze, bo odciskające ślad na całym jego życiu. [...]. 

Józef Ambrozowicz, rocznik 1945, wspomina Dębicę najpierw oczami dziecka. Tu się wychował - jak pisze -              

w cieniu fabryki: Zakładów Chemicznych, o których już mało kto wie. W dębicki pejzaż wrosły te zakłady raczej 

jako Dębicka Fabryka Farb i Lakierów, obecnie Tikkurila. [...]. Lata szkolne autora upływały w czasach, które 

pamiętają już tylko najstarsi dębiczanie. Nic dziwnego, skoro naukę rozpoczynał 70 lat temu. Poznajemy z tej 

książki atmosferę dawnej szkoły podstawowej, później średniej, wreszcie pierwszej pracy zawodowej w WSK 

(WUCh). Doświadczenia z pracy w gazecie zakładowej „Echo Załogi” wykraczają poza fabryczną bramę. To 

wtedy - jak sam podkreśla - ukształtowała się u niego wrażliwość na sprawy społeczne i rozwinęła się 

umiejętność rozróżniania prawdy od manipulacji. Są w tej publikacji także wspomnienia dotyczące ówczesnego 

życia kulturalnego i sportowego, a także odniesienia do dawniejszej historii miasta, m.in. powstanie gimnazjum     

i szkoły mechanicznej, budynku „Sokoła". W drugiej części książki autor pisze o sprawach najnowszych, m.in.              

o dębickich pomnikach [...]. Sporo miejsca w książce zajmuje bohaterska postawa Leokadii i Aleksandra 

Mikołajkowów w okresie okupacji hitlerowskiej, którzy z narażeniem życia swojego i swoich synów, uratowali 

od śmierci 13-osobową rodzinę Reichów. [...]. Książka zawiera więcej gorzkich refleksji, m.in. o dekomunizacji 

po dębicku czy likwidacji „Igloopolu”. Ale jest też mowa o dębickich legionistach - bohaterach walk                            

o niepodległość Polski.  

 

 

 58. Prawdziwa historia Bursztynowej Komnaty i Ericha Kocha / Ireneusz Iwański.- 

Olsztyn : Wydawnictwo Butterfly EMI-PRO, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koch, Erich (1896-1986) , Bursztynowa komnata , 

Poszukiwanie skarbów , Zaginione dzieła sztuki , Europa , Reportaż 

Sygnatura:  WG-745/749 

Nowości:  2021-04 

 

 

Tajemnica zniknięcia Bursztynowej Komnaty w czasie drugiej wojny światowej, nie została nigdy do końca 

wyjaśniona. Nazywana „Ósmym cudem świata”, była darem pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I dla cara 

Rosji Piotra I. Poszukiwali ją wyspecjalizowani łowcy skarbów oraz ukryte struktury państwowych organizacji 

śledczych, stała się tematem wielu prasowych doniesień, dokumentalnych filmów, radiowych reportaży oraz 

licznych książek. Po 75-latach od jej zniknięcia, Bursztynowa Komnata jest nadal aktualną historyczną zagadką, 

nadającą się do dalszego badania. Autorowi tej książki udało się dotrzeć do archiwalnych unikalnych materiałów 

związanych z Bursztynową Komnatą. Dają one przypuszczalne odpowiedzi na pewne istotne fakty, w tym rolę 

gauleitera Prus Wschodnich Ericha Kocha, który skazany w Polsce w 1959 roku na karę śmierci, przeżył w celi 

czekając na wykonanie wyroku 27 lat i 8 miesięcy. Poznajemy też działania wokół poszukiwania skarbu 

Bursztynowej Komnaty polskich służb specjalnych: wywiadu, bezpieczeństwa oraz losy ich bezpośrednich 

wykonawców. Nie mniej ciekawy jest też zapis samej historii unikatowego bursztynowego zabytku, stanowiący 

tło owego dokumentalnego książkowego thrillera.  

 

 59. Prokuratura w Polsce w XXI wieku : wyzwania ustrojowe i procesowe / redakcja 

naukowa Michał Mistygacz.- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prokuratura , Postępowanie przygotowawcze , Sędziowie 

śledczy , Prokurator Generalny (urząd) , Polska , Europa , Materiały konferencyjne , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2021-04 
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CZ. I. WYZWANIA USTROJOWE: Michał Mistygacz, Niezależność ustrojowa prokuratury ; Jacek Zaleśny, 

Dialektyka prokuratorskiej niezależności ; Jacek Biliewicz, Prokuratura w świetle standardów europejskich ; 

Jerzy Iwaniecki, Michał Mistygacz, Prokuratura Europejska - uwagi o własności w kontekście wzmocnionej 

współpracy w sprawach karnych ; CZ. II. WYZWANIA PROCESOWE: Stanisław Zabłocki, Prokurator jako 

śledczy czy jako oskarżyciel? Koncepcja roli prokuratora w postępowaniu karnym ; Piotr Kardas, Sędzia śledczy 

- anarchizm czy konieczność? ; Małgorzata Szeroczyńska, Postępowanie przygotowawcze na rozdrożu ; Michał 

Mistygacz, Public Prosecutor's Office in the 21st century Poland - political and procedural challenges 

(summary). 

 

 

 60. Przeciw naturze : prawdy i mity o GMO, żywności ekologicznej, glutenie i o 

tym, co się kryje w naszym jedzeniu / Dario Bressanini, Beatrice Mautino ; 

przełożył z języka włoskiego Tomasz Kwiecień.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Celiakia , Dieta bezglutenowa , Dieta 

FODMAP , Gluten , Zespół jelita drażliwego (IBS) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2021-04 

 

Jak nie dać się nabrać i świadomie wybrać zdrową żywność. Czy eko jest eko i czy gluten jest szkodliwy? 

Książką dla wszystkich szukających rzetelnej informacji o zdrowym odżywianiu, zmęczonych nieustannym 

zalewem dietetycznych mód i nowinek. Autorzy w przystępny sposób przedstawiają wyjaśnienia, jakich 

dostarcza nam nauka. Przy okazji rozprawiają się z wieloma rozpowszechnionymi mitami na temat rzekomo 

zdrowego żywienia. Co to znaczy, że jedzenie jest naturalne? Jaki kolor powinna mieć marchewka? Czy 

kwadratowe jabłka GMO są Takie straszne? Komu gluten naprawdę szkodzi? co nam mówi przedrostek eko 

dodany do nazwy produktu? Włoski duet, chemik i biolożka, stara się odpowiedzieć na pytania i wątpliwości 

współczesnego konsumenta. Dzięki ich pełnemu pasji spojrzeniu oraz objaśnieniom można dokonać wyboru, bez 

obaw, że działamy przeciw naturze. Pogromcy mitów pomogą w naszych kuchniach. Praktyczny i niezbędny 

przewodnik po tym. Co "ograniczone", "tradycyjne" i "wolne od".  

 

 

 61. Przekształcanie pracy : perspektywa pracownika i organizacji / Agnieszka 

Wojtczuk-Turek.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność zawodowa , Praca , Proaktywność , 

Produktywność pracy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2021-04 

 

 

Jest to oryginalne i interesujące opracowanie o dużych walorach praktycznych, prezentujące zagadnienia ważne   

z punktu widzenia zarówno organizacji, zarządzających nimi menedżerów, jak i zatrudnionych w nich 

pracowników. Doceniając zgromadzony przez Autorkę materiał, zakres przeprowadzonych analiz oraz postawio-

nych wniosków, wyrażam przekonanie, że książka zainteresuje duże grono odbiorców. Będzie stanowić 

wartościowe źródło wiedzy dla studentów, doktorantów czy młodych pracowników nauki, a także w przystępny 

sposób przybliży poruszaną problematykę praktykom biznesu. Dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US 
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 62. Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna 

Liberska, Janusz Trempała.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia wychowawcza , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-37.015.3 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Wybrane problemy to pierwsza od wielu lat publikacja podsumowująca rozproszony dorobek polskiej 

psychologii wychowania na tle literatury światowej. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni badacze                

i praktycy z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce. Publikacja składa się z trzech części: Podstawy 

teoretyczne – zgromadzono tu wiedzę na temat historii kształtowania się psychologii wychowania do 1939 roku, 

scharakteryzowano psychologię wychowania jako naukę, precyzując jej przedmiot, cel i stosowane metody. 

Przedstawiono podstawowe koncepcje teoretyczne psychologii wychowania. Kluczowe obszary psychologii 

wychowania – Autorzy opisali tu znaczenie procesów poznawczych i emocjonalno-społecznych dla wychowania 

i rozwoju. Osobne rozdziały zostały poświęcone różnicom indywidualnym oraz biologicznym i środowiskowym 

uwarunkowaniom rozwoju i wychowania. Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy – najbardziej 

obszerna część książki dotyczy takich zagadnień, jak współpraca psychologów wychowawczych z rodziną                      

i szkołą, zadania psychologa wychowawczego wobec dzieci o nietypowym rozwoju, z zaburzeniami zachowania, 

z grup mniejszościowych. Kolejne rozdziały dotyczą roli psychologów wychowawczych w poradnictwie 

zawodowym, wychowaniu zdrowotnym, obywatelskim i edukacji seksualnej oraz organizacjom w systemie 

wychowania. 

 

 

 63. Puławianin i Dziewucha czyli Opowieści, jakich jeszcze nie słyszeliście o 

Ameryce, jej mieszkańcach i ich dziwnych zwyczajach oraz o Polonii, 

zamieszkującej izolowane siedliska Teksasu / Arkadiusz Kazimierski.- Brzezia Łąka 

: Wydawnictwo Poligraf, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kazimierski, Arkadiusz (1973- ) , Chemicy , Polacy za 

granicą , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-04 

W swojej książce autor z wnikliwością badacza, a także z dużym poczuciem humoru, opisuje warunki pracy                 

w amerykańskich ośrodkach badawczych, panujące w nich stosunki międzyludzkie, niezwykle ostrą konkurencję 

w walce nie tylko o sukcesy naukowe, lecz także o pieniądze i stanowiska. Na tym tle ukazuje perypetie 

stypendystów polskich oraz przyjezdnych z innych krajów, często borykających się z miejscową kulturą, 

obyczajami i przepisami. Książka podejmuje wiele interesujących tematów związanych z krajem, do którego 

wielu Polaków do niedawna wzdychało miłością nie w pełni odwzajemnioną. Choć nie jest ona poradnikiem 

imigracyjnym, to autorowi udało się niezwykle przystępnie przedstawić drogę obcokrajowca do zalegalizowania 

pobytu w USA - od wizy, poprzez zieloną kartę, aż do uzyskania obywatelstwa amerykańskiego. Nietuzinkowe 

uwagi związane z obowiązującym w Stanach Zjednoczonych prawem do posiadania broni oraz regulacjami 

prawa myśliwskiego połączone z barwnymi opisami polowań i osobliwych przygód autora (jak chociażby 

polowanie na żółwia  jaszczurowatego, aby  zrobić z niego nowoorleańską zupę żółwiową)  pochłoną  Czytelnika  
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bez reszty. Nie brakuje też momentów refleksyjnych pozwalających Czytelnikowi zatrzymać się na chwilę                   

i zadumać nad sobą i otaczającym światem. Autor zmierzył się również z mitem Ameryki, wciąż żywym wśród 

Polaków. W tym wszystkim nie stracił jednak rodzimej perspektywy, czego potwierdzeniem są odniesienia                     

i komentarze do obecnej sytuacji w Polsce, widziane oczami emigranta. A wszystko to spisane lekką ręką i z 

dużą dozą inteligentnego humoru, co gwarantuje, że książka utkwi w głowie na długi czas każdemu, kto po nią 

sięgnie. Książka jest adresowana do wszystkich chcących poznać Amerykę taką, jaka ona rzeczywiście jest,              

a wydaje się wręcz nieoceniona dla osób chcących spróbować swojego życiowego szczęścia za oceanem.  

 

 

 64. Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, 

Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; przekład Grażyna Skoczylas.- 

Wydanie 3 zmienione (na podstawie 13 wydania oryginału) dodruk.- Poznań : 

Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2021-04 

 

CZ.I PODSTAWY POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZYOSOBOWEGO: R. 1. Procesy międzyosobowe ; R. 2. 

Kultura a porozumiewanie się międzyosobowe ; R. 3. Porozumiewanie międzyosobowe a "Ja" ; R. 4. Spostrze-

ganie innych ; CZ. II. TWORZENIE WIADOMOŚCI I ODPOWIEDANIE NA WIADOMOŚCI: R. 5. Język ; R. 

6. Komunikacja niewerbalna ; R. 7. Słuchanie. Odbieranie wiadomości i reagowanie ; R. 8. Emocje ; CZ. III. 

ASPEKTY RELACJI INTERPERSONALNYCH: R. 9. Dynamika relacji interpersonalnych ; R. 10. Porozu-

mienie się w bliskich relacjach. Przyjaciele, rodzina i partnerzy w związkach uczuciowych ; R. XI. Klimat 

porozumiewania się ; R. XII. Radzenie sobie z konfliktami. 

 

 

65. Restrukturyzacja zatrudnienia 2021 / [autorzy: Sławomir Paruch, Karolina 

Kanclerz, Ilona Zacharska, Michał Bodziony ; redaktor prowadząca: Joanna 

Kalinowska].- Stan prawny na 1 lutego 2021 roku.- Warszawa : Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Restrukturyzacja przedsiębiorstwa , 

Zatrudnienie , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-04 

 

I. Jak zmodyfikować warunki zatrudnienia? ; II. Benefity pozapłacowe, czyli jak firmie zapewnić dobry personel 

; III. Zarządzanie czasem pracy ; IV. Home office i telepraca, czyli jak zreorganizować firmę ; V. Jak zakończyć 

stosunek pracy? ; VI. Przepisy antykryzysowe ; VII. Jak zadbać o wizerunek firmy w czasie restrukturyzacji? 
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66. Rowerem przez II RP : niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma : reportaż 

z 1934 roku / Bernard Newman ; przekład Ewa Kochanowska.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Newman, Bernard (1897-1968) , Podróże , Turystyka 

rowerowa , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2021-04 

 

 

Taka podróż byłaby dziś niemożliwa… bez paszportu Niezwykła wyprawa rowerowa angielskiego dżentelmena 

do egzotycznego kraju, który powstał niedawno, ale ma spore ambicje. Jego mieszkańcy stawiają się temu 

wariatowi Hitlerowi i chyba mają prawo. Ich państwo jest niemal trzy razy większe niż wyspa, z której przybył 

Newman! Naszego podróżnika i jego dwukołowego towarzysza imieniem George czekają miejsca i ludzie, które 

wprawią go w osłupienie, zachwyt, czasem wzbudzą śmiech lub litość. Ten zaskakujący wielki kraj nazywa się 

Polska. Ta Polska już nie istnieje, ale po niemal 90 latach możemy ją znowu oglądać oczami angielskiego 

pisarza, podróżnika i… szpiega. W każdej z tych ról Bernard Newman sprawdza się znakomicie!  

 

 

 67. Rozmówki polsko-azerbejdżańskie / Ilaha Karimova-Kiecenka.- Warszawa : 

Oficyna Olszynka, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język azerbejdżański , Rozmówki 

Sygnatura:  WG-811'24(078)-azerb. 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Język azerbejdżański ; Wymowa ; Alfabet ; Kilka uwag gramatycznych ; Podstawowe zwroty ; Zwroty 

grzecznościowe ; Kontakty służbowe ; Podróż ; Hotel ; W mieście ; W restauracji ; Rozrywka ; Sport ; Sklepy ; 

Produkty ; Usługi ; Trudne sytuacje ; Pomoc medyczna ; Dane personalne ; Przydatne słowa i zwroty ; Zabytki 

historyczne i architektoniczne Baku ; Święta i ważne rocznice ; Mapa Azerbejdżanu ; Ważne adresy i telefony ; 

Słowniczek polsko-azerbejdżański. 

 

 

 68. Rzeźnicy z OUN-UPA : Bandera, Szeptycki i ludobójstwo Polaków / Marek A. 

Koprowski.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bandera, Stepan (1908-1959) , Szeptycki, Andrzej (1865-

1944) , Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) , Ukraińska Powstańcza 

Armia (UPA) , Ludobójstwo , Nacjonalizm , Nienawiść , Przestępcy wojenni , 

Przestępstwo wojenne , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Polska , Ukraina , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2021-04 
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R. I. Bandera na wolności ; R. II. Szeptycki pragnął męczeństwa ; R. III. OUN kontra NKWD ; R. IV. Jak 

zniszczyć Cerkiew, czyli precz z Watykanem ; R. V. Chomyszyn jak dżuma ; R. VI. Bandera zaczyna marsz ; R. 

VII. Szeptycki karmił się złudzeniami ; R. VIII. Szlakiem pierwszych programów ; R. IX. Polaków też 

mordowali ; R. X. Pisze Szeptycki do Hitlera ; R. XI. Jak nie zastrzelił Żyda, to nie siadał do śniadania ; R. XII. 

Uczenie nienawiści i wpajanie żądzy krwi ; R. XIII. Wyrok na Małopolskę ; R. XIV. Szeptycki chciał mieć 

dywizję ; R. XV. "Przyspieszyć likwidację elementu polskiego". 

 

 

 69. Siła Lucyfera : ciemna strona copywritingu / Darek Puzyrkiewicz.- Gliwice : 

Onepress - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Copywriting , Copywriterzy , Konsumenci (ekonomia) , 

Reklama , Świadomość społeczna , Wpływ społeczny , Poradnik 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2021-04 

 

 

Grzech nie skorzystać z książki, która podaje na tacy siedem głównych metod wywierania wpływu na każdego, 

zgodzisz się? Okazuje się, że każdy człowiek nosi w sobie pewne pierwotne i bardzo silne pragnienia. Jeśli je 

rozszyfrujesz i dopasujesz do nich swoje słowa, możesz wywierać silny i głęboki wpływ na zachowanie i decyzje 

klientów, urzędników, czytelników i bliskich.  Każdemu można wmówić wszystko. Nie, ta książka tego nie uczy. 

Pokazuje jednak pewne schematy reagowania na różne słowa. Być może zastanawiasz się, jak silny wpływ 

można wywrzeć na człowieka samymi słowami. Skrajnym przykładem jest znana historia osiemnastoletniego 

Petera Reilly'ego, któremu w trakcie przesłuchania wmówiono, że zabił własną matkę. Policja zastała go                     

w domu, gdy siedział otępiały przed zwłokami, bez śladu krwi na sobie ani jakiegokolwiek narzędzia zbrodni. 

Nie było żadnego powodu, by go oskarżyć o morderstwo, poza tym, że pasował do hipotezy śledczych. Tak 

poprowadzili śledztwo, że chłopak zaczął sobie "przypominać" sceny zabójstwa. Niewinnego człowieka 

doprowadzili do przyznania się do zbrodni na własnej matce. Bez przemocy, tortur ani żadnych gróźb! 

Wystarczyły odpowiednio dobrane słowa... Zakładam, że nie masz zamiaru nikogo krzywdzić. Jeśli jednak 

szukasz sposobów na to, by wywierać większy wpływ swoimi słowami - jest pewna szansa, że ta książka Ci               

w tym pomoże. Niczego Ci nie obiecuję ani nie daję żadnej gwarancji. Wkraczasz bowiem w mroczną sferę 

osobowości człowieka, w której nie ma sztywnych zasad, są jedynie nieracjonalne pragnienia. Jeśli rozważasz 

zakup tej książki, zadaj sobie tylko jedno pytanie: czy naprawdę chcesz poznać ciemną stronę copywritingu?  

 

 

 70. Siła przetrwania : największe górskie tragedie / Maciej Piera.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpinizm , Ratownictwo górskie , Śmierć , Turystyka górska 

, Wypadki w górach , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2021-04 
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Siła przetrwania przedstawia historie ludzi, którzy chcąc realizować swoje górskie pasje, w wyniku 

niesprzyjających okoliczności i błędów znaleźli się w śmiertelnym zagrożeniu, zmuszeni walczyć o swoje życie. 

Brak odpowiedniego przygotowania, wadliwy sprzęt, załamanie pogody czy może zwyczajny pech? Wraz ze 

Szczytomaniakiem spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego doszło do największych tragedii 

górskich i czy można było ich uniknąć. Poznamy też relacje ocalałych, uczestników akcji ratunkowych                          

i świadków. Jak doszło do największej katastrofy lawinowej w Tatrach, w której zginęło kilkunastu uczestników 

kursu narciarskiego? Dlaczego w stosunkowo łatwym terenie Parku Narodowego Cairngorms miała miejsce 

najpoważniejsza tragedia górska w Wielkiej Brytanii, w której zginęli kilkunastoletni uczniowie? Jak zakończyła 

się wyprawa na Mount Everest, poprowadzona „okrutną drogą” przez zachodnią grań, którą jako pierwszy, bez 

wsparcia aparatury tlenowej, postanowił przejść Christo Prodanow? Co było przyczyną dramatu wyprawy 

nazistowskich Niemiec na Nanga Parbat w 1934 roku, nazywanej „najdłuższą agonią w historii wspinania”? Jaki 

był powód najtragiczniejszej katastrofy śmigłowca ratowniczego w Tatrach?  

 

 

 71. Sławne koty i ich ludzie / Heike Reinecke, Andreas Schlieper ; przekład Dariusz 

Guzik.- Kraków : Znak Horyzont, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koty , Ludzie a zwierzęta , Piosenkarze , Pisarze , Politycy , 

Sława , Esej 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Sławni muzycy, znakomici pisarze, wybitni politycy. Co ich łączy? Wszyscy mają swojego kota! Przypadek? 

Czy gotowy przepis na sukces? Freddie Mercury miał 10 kotów. O swojej ulubienicy napisał nawet piosenkę.             

W trasach koncertowych dzwonił do swoich pupili, a w Boże Narodzenie obdarowywał je prezentami. Kot 

Winstona Churchilla miał ciepłą posadkę w brytyjskim rządzie i stałą pensję. Bez ulubieńca siedzącego na 

swoim krześle w jadalni nie mógł rozpocząć się żaden posiłek w rezydencji Churchillów. Wisława Szymborska 

wiedziała, że sekretem udanego związku jest posiadanie kota, a najlepszym sposobem opieki nad futrzakiem jest 

intensywna kocia demoralizacja. Gdyby mogła, sama zostałaby kotem – wtedy nie dostałaby tego nieszczęsnego 

Nobla. Czy koty potrafią żyć bez swojego człowieka? Czy robią to, czego się od nich wymaga? Czy mają jakieś 

inne zadanie niż bycie puchatym królem swojego domu? Czy są rozpieszczane, głaskane i karmione jak 

prawdziwi arystokraci? Więc kto kogo udomowił? Człowiek kota, czy kot swojego człowieka?  

 

 

 72. Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka / redakcja naukowa Rafał 

Kania, Marcin Kazimierczuk.- Warszawa : Difin SA, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczeństwo obywatelskie , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2021-04 
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Idea społeczeństwa obywatelskiego stanowi jeden z warunków sine qua non demokratycznego państwa 

prawnego. Jej bogactwo i wielowątkowość, powiązana z dynamiką przemian współczesnego świata, sprawia, że 

stanowi nieustannie inspirujące i bogate źródło refleksji nad istotą porządku społecznego, politycznego i praw-

nego. Konteksty znaczeniowe przedmiotowej idei odnaleźć można w wielu różnorodnych nurtach politycznej 

refleksji. Głównym celem publikacji jest przedstawienie bogactwa różnorodności postrzegania idei społeczeń-

stwa obywatelskiego, przede wszystkim dzięki wyeksponowaniu odmiennych sposobów przejawiania się tej 

koncepcji w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym. 

 

 

 73. Sprzedaż i wynajem mieszkania : jak nie płacić fiskusowi / [autor Łukasz Sitek ; 

redaktor prowadząca Anna Wojda].- Warszawa : Gremi Media, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkania , Nieruchomości , Najem , Podatek dochodowy , 

Prawo lokalowe , Sprzedaż , Polska , Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2021-04 

 

Wiele osób marzy o własnym mieszkaniu. Wiele jednak już nieruchomość posiada, ale - z różnych względów 

chce - ją sprzedać i kupić inną. Wyjaśniamy zasady opodatkowania takich transakcji. Te bowiem wcale nie są 

proste, przeciwnie - w wielu wypadkach są na tyle skomplikowane, że podatnicy nie potrafią sobie z nimi 

poradzić. Dlatego podpowiadamy każdemu, kto chce sprzedać mieszkanie lub dom, by - zanim dojdzie do 

transakcji - przeanalizował zasady rządzące rozliczeniami podatkowymi. Pozwoli to, w wielu wypadkach, 

uniknąć zapłaty podatku. Choćby wtedy, gdy ze sprzedażą nieruchomości zaczekamy odpowiedni czas. 

Przypominamy rownież, że sprzedaż mieszkania lub domu szybciej niż po pięciu latach od zakupu nie powoduje, 

że od razu musimy szykować pieniądze na podatek. Podatnik może skorzystać z ulgi i nie płacić fiskusowi, jeśli 

zdecyduje się przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. Wyjaśniamy, 

co pod tym pojęciem się kryje i jakie inwestycje są premiowane ulgą. Wiele osób decyduje się również na 

wynajmowanie mieszkań i zarabianie w ten sposób. W tym przypadku warto się zastanowić, jaką formę 

opodatkowania wybrać. Przyda się więc krótka kalkulacja.  

 

 

 74. Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku / Eryk 

Łon.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narodowy Bank Polski (NBP) , Bank centralny , Polityka 

makroekonomiczna , Polityka pieniężna , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336.74 

Nowości:  2021-04 

 

 

W ostatnich latach znaczenie instytucji monetarnych w gospodarce poszczególnych krajów zaczęło stopniowo 

wzrastać. Banki centralne stają się coraz bardziej potężnymi instytucjami. Zdaniem Eryka Łona ostatni kryzys 

gospodarczy z lat 2008-2009, a także epidemia koronawirusa mogą doprowadzić do przewartościowania sposobu 

myślenia o roli banków centralnych. W swojej książce omawia międzynarodowe i krajowe makroekonomiczne 

uwarunkowania prowadzenia polskiej polityki pieniężnej. Zastanawia się, jakie wyzwania stoją dziś przed polską 

polityką pieniężną i jaki model jej prowadzenia byłby najskuteczniejszy, aby służyła ona jak najlepiej polskiej 

gospodarce. 
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„Autor w sposób odważny i zdecydowany przedstawia swoje poglądy na temat pożądanego charakteru polskiej 

polityki pieniężnej. Kładzie nacisk na to, że polski bank centralny powinien tak prowadzić politykę pieniężną, 

aby nie tylko sprzyjało to szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, lecz także aby wpływało to korzystnie na 

sytuację polskich pracowników. To wszystko razem każe upatrywać w profesorze Eryku Łonie wybitnego 

przedstawiciela społecznej szkoły polskiej ekonomii, czyli tego jej odłamu, który uwzględnia to, że gospodarka 

polska powinna być w pełni tego słowa znaczeniu społeczną gospodarką rynkową”. Z recenzji prof. dr hab. 

Jerzego Olszewskiego 

 

 

 75. Tylko prawda nas wyzwoli : przyszłość kościoła katolickiego w Polsce / 

wywiady Tomasza P. Terlikowskiego ; [rozmówcy] Bogdan Stelmach, Zbigniew 

Nosowski, Sebastian Duda, Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sabina Zalewska, Andrzej 

Kobyliński, Tomasz Rowiński, Cezary Kościelniak, Justyna Melonowska.- 

Warszawa : Fronda PL, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Katolicyzm , 

Kryzys wiary , Pedofilia , Skandale , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-04 

 

Grzech pedofilii jest demoniczny. Czyny kilku pojedyńczych osób potrafią zatrząść całym Kościołem. Zaczynają 

się pojawiać korporacyjne zachowania, niszczące strukturę eklezjalną, jak w Irlandii. W Australii, jednym                      

z żądań stawianych Kościołowi katolickiemu przy okazji procesów o pedofilię jest zniesienie tajemnicy 

spowiedzi. Dziesięć mocnych rozmów o stanie Kościoła katolickiego i o jego przyszłości w Polsce.  

 

 

 76. VAT - najnowsze zmiany i orzecznictwo / [autorzy: Andrzej Nikończyk, 

Tomasz Siennicki, Konrad Piłat ; redaktor prowadząca: Julita Karaś-Gasparska].- 

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

(Poradnik Prawny ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orzecznictwo , Podatek od towarów i usług , Prawo 

podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2021-04 

 

1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH: 1.1. Faktura do paragonu, 1.3. Paragony elektroniczne na 

razie dla nielicznych, 1.4. Które klasyfikacje stosować dla potrzeb VAT, 1.5. Wiążące informacje stawkowe 

stały się wiążące dla organów, 1.6. Jak opodatkować transakcje łańcuchowe, 1.7. Warunki dla zastosowania 

stawki zerowej w WDT, 1.8. Zmiany w zakresie importu towarów, 1.9. Jednolity Plik Kontrolny, 1.10. Inne 

zmiany ; 2. NAJWAŻNIEJSZE ORZECZENIA W 2020 ROKU: 2.1. Ulga na złe długi na każdą niezapłaconą 

fakturę?, 2.2. Kiedy transakcje mają charakter pomocniczy, 2.3. Eksporterzy nie odpowiadają za oszustwa 

odbiorców, 2.4. Należyta staranność przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, 2.5. Kara umowna 

zniechęcająca do pewnych działań bez VAT. 
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 77. W zdrowym ciele zdrowy mózg / Anders Hansen ; tłumaczenie Agata Teperek.- 

Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Zdrowie fizyczne , Zdrowie psychiczne 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2021-04 

 

 

Książka szwedzkiego psychiatry, autora bestsellera "Wyloguj swój mózg", w praktyczny i zrozumiały sposób 

tłumaczy, jak korzystna dla mózgu i samopoczucia jest aktywność fizyczna. Nawet niewielkie dawki ruchu 

pomogą Ci zredukować stres i niepokój. Mogą też w znaczny sposób poprawić sprawność i wydajność mózgu. 

20 minut biegu lub spaceru pozwoli Ci lepiej się koncentrować i podniesie poziom dopaminy. Jaka jest 

optymalna dawka treningu dla Twojego mózgu? Jakie ćwiczenia wykonać przed stresującym spotkaniem?                  

W czym mogą pomóc proste czynności, takie jak codzienny spacer z psem lub pójście pieszo do pracy? Ruch nie 

tylko pobudza cię i sprawia, że czujesz się lepiej, ale także korzystnie wpływa na pamięć, nastrój, sen, wspomaga 

twoją kreatywność i odporność na stres.  

 

 

 78. Walczyć z tą epoką : o faszyzmie i humanizmie / Rob Riemen ; przekład Alicja 

Oczko.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

"Universitas", copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Faszyzm , Manipulacja (psychologia) , Populizm (ideologia) , 

Europa , Świat , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2021-04 

 

Widmo krąży dziś nie tylko po Europie. Krąży po całym świecie. Widmo zmutowanego faszyzmu, tej nowej 

zarazy naszego czasu, jest przedmiotem błyskotliwej analizy holenderskiego intelektualisty Roba Riemena. 

Riemen opisuje charakter i kształt tej zarazy, smak i zapach tej trucizny. Te analizy są tym bardziej istotne, że 

dzisiaj nikt nie nazywa siebie faszystą. Faszyści naszego czasu nazywają sami siebie radykalnymi narodowcami, 

prawdziwymi Holendrami czy Francuzami, czy też Polakami. Remen analizuje ich język i rozpoznaje charakter 

pisma faszyzmu lat 30. XX wieku. Zastanawia się też nad źródłami powodzenia tych brutalnych haseł w wielu 

krajach. Wie, że nie wolno ich lekceważyć. Powtarza za wielkim włoskim reżyserem Fellinim, że faszyzm rodzi 

się z ducha prowincjonalizmu, z braku wiedzy o rzeczywistych problemach i lenistwa duchowego, które rodzi 

uprzedzenia do innych. Pisz: "Gorzej nawet, oni są ze swojej ignorancji i dąży do sukcesu dla siebie bądź dla 

swojej grupy poprzez pyszałkowatość, nieuzasadnione roszczenia i fałszywe przedstawienie zalet zamiast 

czerpać z prawdziwych zdolności, doświadczenia lub przemyśleń kulturowych". Ten faszyzm trzeba zrozumieć. 

To jest prawdziwe zagrożenie dla wartości europejskich, tak dla chrześcijaństwa, jak i dla oświecenia. Faszyzm 

nie znosi jednych i drugich. Riemen nie ma wątpliwości, że ten faszyzm jest rezultatem skażeń naszej 

demokracji. Dlatego powtarza, że każda demokracja może popełnić samobójstwo. To książka ciekawa i bardzo 

wartościowa. To jest projekt szczepionki na faszyzm naszego czasu.  
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 79. Wegański detoks : płynna dieta strukturalna doktora Bardadyna / Marek 

Bardadyn.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Weganizm , Kuchnia wegańska , Dietetyka , Przepisy 

kulinarne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-04 

 

 

Doktor Marek Bardadyn, twórca znanej ze skuteczności diety strukturalnej, tym razem zachęcą czytelników do 

przeprowadzenia płynnego detoksu. "Wegański detoks" zawiera niezwykłe prostą w zastosowaniu kurację                   

w całościopartą na produktach roślinnych, która pomaga szybko i skutecznie oczyścić ciało i umysł, wzmacnia 

odporność i uruchamia naturalne procesy samolecznicze organizmu. Mając do dyspozycji zestaw opartych na 

zasadach diety strukturalnej przepisów na cały tydzień, łatwo przeprowadzić ten detoks samodzielnie. 

Kaloryczność tej bogatej w składniki odżywcze, świetnie zbilansowanej kuracji wynosi zaledwie 900 kcal, czyli 

na pograniczu posty. Mimo to starannie dobrane produkty gwarantują, że jest ona bezpieczna, a płynna forma 

zapewnia wytchnienie nadmiernie obciążonemu układowi trawiennemu, skutecznie reguluje metabolizm i masę 

ciała, usuwa nadmiar toksyn z organizmu, a przy okazji pozwala odzyskać naturalną równowagę psychofizyczną.  

 

 

 80. Wielki atlas świata win / Hugh Johnson, Jancis Robinson ; [przekład: Biuro 

Tłumaczeń BYMAR, Marek Byczyński i inni].- Warszawa : Buchmann - Grupa 

Wydawnicza Foksal, copyright 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Winnice , Wino , Mapy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-663/664 

Nowości:  2021-04 

 

 

Wprowadzenie ; Francja ; Włochy ; Hiszpania ; Portugalia ; Niemcy ; Anglia i Walia ; Szwajcaria ; Austria ; 

Węgry ; Czechy i Słowacja ; Słowenia ; Zachodnie Bałkany ; Bułgaria ; Rumunia ; Byłe republiki Związku 

Radzieckiego ; Grecja ; Afryka Północna ; Ameryka Północna ; Ameryka Południowa ; Australia ; Nowa 

Zelandia ; Republika Południowej Afryki ; Chiny ; Japonia ; Pozostałe kraje azjatyckie. 

 

 

 81. Wielkie zatrzymanie : co stało się z ludźmi? / Aleksander Nalaskowski.- 

Kraków : Biały Kruk, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krytyka społeczna , Kształcenie , Mniejszości seksualne , 

Pedagogika , Szkolnictwo wyższe , Wychowanie seksualne , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2021-04 
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Najbardziej prześladowany w Polsce profesor, Aleksander Nalaskowski, ciętym piórem, z wielką erudycją                      

i przenikliwością rysuje niepokojącą wizję świata XXI wieku. Nasz zabiegany i ogłupiały glob ziemski przestał 

się kręcić na kilka miesięcy - nastąpiło Wielkie Zatrzymanie, jak trafnie nazywa to Autor. Gdy opadł pierwszy 

kurz wzniecony pandemią i globalnym zamieszaniem, pojawił się ponoć nowy obraz świata. Czy faktycznie inny 

od poprzedniego? Co Wielkie Zatrzymanie oznacza dla społeczeństwa globalnego oraz dla nas, Polaków - 

zastanawia się Autor. Docieka, czy rosnące uzależnienie technologiczne prowadzi do szczęścia, czy jednak do 

zguby? Pyta, w jaki to niby sposób może naprawić świat afirmacja ideologii i ruchu LGBT? Za powątpiewanie   

w pozytywne oddziaływanie ideologii gender na społeczeństwo spotkał się z dyskryminacją i zakazano mu 

nauczania (!) na macierzystym uniwersytecie w Toruniu. Systemy szkolne w naszych nowoczesnych czasach 

tłumią kreatywność uczniów i kształcą obywateli biernych, nastawionych tylko na konsumpcję, podatnych na 

demagogię, twierdzi prof. Nalaskowski. A uniwersytety? Te czasami wręcz szkodzą! W efekcie w zastrasza-

jącym tempie spada poziom wiedzy i podstawowych umiejętności szkolnych, w tym czytelnictwa, pisze Autor, 

posługując się setkami konkretów. Rozprawia się z niektórymi stereotypami oraz funkcjonującymi w życiu 

publicznym dokumentami. Wprost miażdży punkt po punkcie słynną dyrektywę WHO nakazującą seksualną 

edukację dzieci i to już od narodzenia! Wykazuje, że jest to dokument obliczony de facto na destrukcję rodziny.  

Książka ta jest fascynującą analizą ludzkiego ducha nadszarpniętego przez wydarzenia pierwszego półrocza 2020 

r., aczkolwiek wygląda na to, że upadek owego ducha zaczął się już wcześniej. Co stało się z ludźmi? Co stało 

się z nami, że nasze wiano na przyszłość jest takie marne? Człowiekowi wydaje się, że dziś na wszystko można 

znaleźć odpowiedź. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie - tylko garstka osób rozumie to, czego nie rozumieją 

pozostałe miliardy ludzi. Jeden gram wiedzy generuje paradoksalnie tony niewiedzy. Po lekturze „Wielkiego 

Zatrzymania” spojrzenie Czytelnika na ten świat nie może już być takie samo.  

 

 

 82. Więzienie było moim domem : więzienie i instytucje totalne w literaturze polskiej 

/ Mincer Laura Quercioli ; przełożyła z włoskiego Zofia Koprowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Sic!, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura polska , Tematy i motywy , Więziennictwo , Żydzi , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2021-04 

 

R. I. Kobiety i mężczyźni za kratami w kronikach Marii Konopnickiej ; R. II. Zofia Nałkowska: za ścianami 

świata ; R. III. Żydzi, złodzieje i komuniści. Szlaki asymilacji w więziennych wspomnieniach Urke Nachalnika                

i Sary Nomberg-Przytyk ; R. IV. Namiętności i ułuda. Aleksander Morgenbesser i Julian Stryjkowski ; R. V. Ze 

Lwowa do Kazachstanu. Więzienie i metafizyka w "Moim wieku" Aleksandra Wata ; R. VI. Po obu stronach 

muru. "Pamiętnik i inne pismo z getta" Janusza Korczaka ; R. VII Po obu stronach muru. "Dzienniki czasu 

wojny" Zofii Nałkowskiej ; R. VIII W więzieniach Polski Ludowej: biskupi, bohaterowie, przestępcy. 

 

 

83. Wiktymologia społeczna / Brunon Hołyst.- Wydanie 5. - 2. wydanie w PWN.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo społeczne , Degradacja środowiska , 

Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych , Dyskryminacja ze względu na 

orientację seksualną , Dyskryminacja ze względu na wiek , Globalizacja , Globalne 

ocieplenie , Kryminologia , Przemoc wobec kobiet , Przestępczość nieletnich i 

młodocianych , Społeczeństwo , Wiktymologia , Wykluczenie społeczne , Znęcanie 

się nad zwierzętami , Polska , Monografia 
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Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-04 

 

Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw 

czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie 

nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników 

globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach 

pokrzywdzenia człowieka. Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak 

analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na 

przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań 

wiktymologicznych. W najbliższym czasie powinna więc wzrastać profilaktyczna funkcja wiktymologii, na co 

zwrócono uwagę w kolejnych rozdziałach książki, będącej holistycznym opracowaniem obejmującym wszelkie 

aspekty współczesnej wiktymologii. 

 

 

 84. Wymiary logistyki - aspekt transportowy / redakcja naukowa Ryszard Miler, 

Adam Mytlewski, Bohdan Pac.- Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : 

CeDeWu, 2014. 

(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,  ISSN 1899-9867 ; t. 

35/2014) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka gospodarcza , Transport morski , Materiały 

konferencyjne 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2021-04 

 

Transportowy aspekt logistyki stanowił zawsze interesujący temat badań i rozważań naukowych. Jako że koszty 

transportu stanowią poważną część kosztów logistyki, optymalizacja rozwiązań w tym zakresie, dotycząca 

zarówno procesów samego przemieszczenia, jak też tych, które te przemieszczenie integrują oraz dodają wartość 

do produktu w drodze do nabywcy finalnego, zawsze była przedmiotem działań, których cel był spójny z celami 

biznesowymi w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Redukcja kosztów oraz wzrost poziomu obsługi klienta 

wiązał się zawsze z integracją i konsolidacją stacjonarnych usług logistycznych oraz z wykorzystaniem bardziej 

pojemnych i tańszych gałęzi transportu na dystansach strategicznych, zintegrowanych z typowymi rodzajami 

transportu dla przewozów dowozowo-odwozowych. Taka integracja zawsze wymagała odpowiedniej infra-

struktury liniowej i punktowej, ulokowanej na obszarach o dogodnych warunkach geograficznych, geolo-

gicznych i hydrotechnicznych. Linie komunikacyjne i węzły logistyczne niezależnie od wykorzystywanej gałęzi 

transportu stanowią kluczowe elementy łańcuchów dostaw, wzdłuż których ładunki i ludzie przemieszczają się 

między aglomeracjami, centrami przemysłowymi lub turystycznymi. Ze względu na masowość tych przewozów, 

tak ważne jest ograniczenie ich kosztów oraz skrócenie czasu przemieszczenia, przy zachowaniu maksymalnej 

wygody. 

 

 

85. Z przeszłości Rzeszowa (V) / [redakcja Jerzy Majka] ; Muzeum Okręgowe w 

Rzeszowie.- Rzeszów : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2014. 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciepielowski, Władysław (1893-1940) , Kotowicz, Jan (1890-

1963) , Kuligowska-Jarecka, Jadwiga (1898-1944) , Łącz, Marian (1921-1984) , Dom 

Ludowy im. Adolfa Tannenbauma (Rzeszów) , Choroby zakaźne , Domy kultury , 

Działalność charytatywna , Garnizon , Gastronomia , Kina , Onomastyka , Ulice , 

Życie codzienne , Żydzi , Centralny Okręg Przemysłowy , Rzeszów (woj. 

podkarpackie) , Biografia , Praca zbiorowa 

https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/nierownosci-spoleczne,t,69437816
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Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów 

Regionalia:  Centralny Okręg Przemysłowy , Ciepielowski, Władysław (1893-1940) 

, Dzikowiec - biografie - 19-20 w. (s. 157) , Kotowicz, Jan (1890-1963) , 

Kuligowska-Jarecka, Jadwiga (1898-1944) , Łącz, Marian (1921-1984) , Rzeszów - 

biografie - 19-20 w , Rzeszów - Dom Ludowy im. Adolfa Tannenbauma , Rzeszów - 

domy kultury - 1918-1939 r , Rzeszów - gastronomia - 1918-1939 r , Rzeszów - 

historia - 19-20 w , Rzeszów - kina - 1901-1939 r , Rzeszów - kultura - 1901-1939 r 

, Rzeszów - onomastyka , Rzeszów - opieka społeczna - 19 w , Rzeszów - przemysł 

- 1918-1939 r , Rzeszów - zdrowotność - 19-20 w , Rzeszów - życie codzienne - 19-

20 w , Rzeszów - Żydzi - kultura - 1918-1939 r , Rzeszów (okręg) - wojsko - 1918-

1939 r. - żródła , Tannenbaum, Adolf (1864-1930) 

Nowości:  2021-04 

 

I. ARTYKUŁY: 1. Życie codzienne mieszkańców Rzeszowa w okresie autonomii Galicji w świetle 

regulaminów, przepisów i uchwał rady miejskiej / Łukasz Ożóg ; 2. Zarys działalności filantropijnej                             

w Rzeszowie w XIX wieku na przykładzie wybranych fundacji / Edyta Wieteszka ; 3. Choroby zakaźne                       

w Rzeszowie na przełomie XIX i XX wieku / Ewelina Zatorska-Kocoł ; 4. Kino w Rzeszowie w latach 1903-

1939 / Jerzy Gacek ; 5. Gastronomia rzeszowska w okresie międzywojennym na łamach prasy lokalnej / Rafał 

Kocoł ; 6. Powstanie żydowskiego Domu Ludowego im. Adolfa Tannenbauma w Rzeszowie / Marzena Lorens. 

II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: 1. Rzeszów. Nazwy ulic i placów, ich położenie według wykazów z 1899                   

i 1931 r. (Bożena Gąsiorowska) ; 2. Rzeszów węzłowym miastem Centralnego Okręgu Przemysłowego (Antoni 

Nawrocki, Łukasz Ożóg) ; 3. Garnizon rzeszowski na tle innych miejscowości DOK X - Okręgowy komunikat 

dyslokacyjny z 1938 r. (Jerzy Majka). III. BIOGRAMY: 1. Pułkownik Jan Stefan Kotowicz (1890-1963) / Jerzy 

Majka ; 2. Podpułkownik Władysław Ciepielowski (1893-1940) / Łukasz Ożóg ; 3. Jadwiga Kuligowska-Jarecka 

(1898-1944) / Małgorzata Jarosińska ; 4. Marian Mikołaj Łącz (1921-1984) / Jerzy Gacek. 

 

 

 86. Za mroczną rzeką : jak przetrwałem piekło Korei Północnej / Masaji Ishikawa ; 

przekład Justyna Kukian.- Kraków : Znak Horyzont, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ishikawa, Masaji (1947- ) , Dyskryminacja etniczna , Jakość 

życia , Prześladowania polityczne , Rasizm , Stosunki etniczne , Totalitaryzm , Chiny , 

Japonia , Korea Północna , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-04 

 

Najbardziej wstrząsająca opowieść o życiu w Korei Północnej Masaji Ishikawa mieszka w Japonii, ale jako pół-

Koreańczyk jest obywatelem drugiej kategorii. Gdy ma 13 lat, jego ojciec daje się skusić obietnicom rządu Korei 

Północnej, że na miejscu czeka ich edukacja, praca, wysoka pozycja społeczna, dobrobyt. Wraz z rodzicami                 

i trzema siostrami Masaji wyjeżdża do nowej ojczyzny. Jest rok 1960. Kolejne lata okażą się brutalne, pełne bólu 

i cierpienia. Rodzinie Ishikawy będzie towarzyszyło ubóstwo, głód i ciągła indoktrynacja komunistycznego 

reżimu. Staną się przedstawicielami najniższej kasty. Władze zabronią im myśleć, ale nie zdołają zabronić im 

kochać. W tym nieludzkim świecie rodzinne więzi będą jedynym, co pozwoli im przetrwać. Do czasu. Po 36 

latach Ishikawa decyduje się na samotną ucieczkę. Wstrzymuje oddech i wchodzi do okrytej ciemnościami rzeki, 

której drugi brzeg obiecuje ocalenie.  
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 87. Zaraza : najskuteczniejsi zabójcy naszych czasów / David Quammen ; 

tłumaczenie Rafał Śmietana.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby odzwierzęce , Choroby zakaźne ludzi , Epidemie , 

Zjadliwość (mikrobiologia) , Wirusy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-04 

 

Podąża tropem śmiercionośnego wirusa w środku afrykańskiej dżungli. Łapie nietoperze w południowych 

Chinach i makaki skaczące po dachach świątyń w Bangladeszu. Odwiedza laboratoria o najwyższej klasie 

bezpieczeństwa mikrobiologicznego, gdzie badane są najgroźniejsze odmiany wirusów, gotowe w każdej chwili 

wymknąć się spod kontroli. David Quammen robi wszystko, aby odkryć prawdę o najskuteczniejszych zabójcach 

naszych czasów. Czy tajemnicza choroba X zabije nas wszystkich - i kiedy nadejdzie? Dlaczego tempo, z jakim 

pojawiają się pandemie, nieustanie się zwiększa? Czy sami ściągamy na siebie wyniszczające plagi? A przede 

wszystkim: gdzie popełniliśmy błąd? Wciągający niczym najlepszy thriller reportaż totalny na miarę Głodu 

Martína Caparrósa czy Cesarza wszech chorób Siddharthy Mukherjeego. Lektura obowiązkowa dla każdego fana 

mocnej literatury faktu. Kronika największych plag współczesności. Kronika naszych czasów.  

 

 

 88. "Zatruta studnia"? : media w czasach pandemii COVID-19 = "Poisoned well"? : 

media in times of COVID-19 pandemic / redakcja naukowa Marek Sokołowski.- 

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. 

(Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Środki masowego przekazu , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2021-04 

 

Profesor Marek Sokołowski, socjolog i medioznawca, inicjator i redaktor naukowy przedsięwzięcia, wraz                      

z Zespołem w bardzo krótkim czasie stworzył dzieło ukazujące media i społeczeństwo w dynamicznym stanie 

"nowej normalności", nacechowanej "tymczasowością, zmiennością, niepewnością". Uderzającą cechą analiz                  

i przedstawień zawartych w przedłożonym tomie jest ich różnorodność tematyczna i metodologiczna - mozaika 

ujęć, wizerunków, przedmiotów i perspektyw tworząca wszelako spójną całość, wielowymiarowy obraz zjawisk 

i procesów składających się na nieobecny dotąd w naszych doświadczeniach fenomen pandemii. Podjęty dyskurs 

jest nie tylko ciekawy i aktualny, ale też społecznie doniosły (...). Sfera informacji w czasach niebezpieczeństw                

i kryzysów nabiera szczególnej wagi, ponieważ w istotny sposób oddziałuje na emocje, postawy, poglądy, 

wyobrażenia ludzi, a w konsekwencji na ich samopoczucie i zdolność do podejmowania działań zapobie-

gawczych i obronnych. Monografia istotnie wzbogaca wiedzę o funkcjonowaniu środków przekazu, komunikacji 

społecznej i sferze publicznej w sytuacjach powszechnego zagrożenia. Ma przy tym nie tylko wysokie walory 

badawcze, ale może być też praktycznie użyteczna, poszerzając nasz horyzont poznawczy poprzez ogląd 

nieznanych dotąd, aktualnie zachodzących zjawisk i procesów. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 89. Zerwij z cukrem : proste wskazówki i przepisy, które pomogą ci wyeliminować 

cukier ze swojej diety / Katherine Bassford ; [przekład Maria Moskal].- Kraków : 

Lingea, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukier , Dietetyka , Wpływ na zdrowie , Zdrowe odżywianie 

, Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2021-04 

 

 

Rezygnacja z cukru jeszcze nigdy nie była tak łatwa! Bez cukru da się żyć, a ten poradnik pokaże ci, jak to 

zrobić. Dzięki zawartym w nim wskazówką i przepisom zgłębisz tajniki urozmaiconej diety, nauczysz się 

skutecznie walczyć z zachciankami i dowiesz się, czym zastąpić niezdrowe sklepowe słodycze - wszystko                     

z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia.  

 

 

 90. Zerwij z mediami społecznościowymi : proste wskazówki, jak świadomie 

korzystać z serwisów społecznościowych / Chloe Ramsden ; [przekład Tomasz 

Tesznar].- Kraków : Lingea, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Uzależnienia medialne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2021-04 

 

 

Media społecznościowe są ważną częścią współczesnego życia, jednak często pozbawiają nas energii, 

rozpraszają i wprawiają w zły nastrój. A tak nie musi być! Ta książka zawiera wszystko, czego potrzebujesz, by 

odzyskać kontrolę nad swoją aktywnością w internecie. Dzięki przedstawionym tu 100 praktycznym 

wskazówkom zmienisz stare nawyki i nauczysz się czerpać z internetu to, co najlepsze.  

 

 

91. Zerwij z mięsem : proste rady i przepisy, dzięki którym obejdziesz się bez 

produktów pochodzenia zwierzęcego / Alexa Kaye ; [przekład Joanna Wójtowicz].- 

Kraków : Lingea, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Mięso , Zdrowe odżywianie , Poradnik , Przepisy 

kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2021-04 

 

 

Rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego nigdy nie była łatwiejsza! Możesz zacząć lepiej się odżywiać, 

nie zmieniając przy tym radykalnie swojego stylu życia, a do tego nadal jeść smaczne i zdrowe posiłki bez 

poczucia, że cokolwiek tracisz. W książce znajdziesz wiele przydatnych wskazówek, sprytnych rozwiązań                     

i pysznych bezmięsnych przepisów. Dzięki nim łatwiej będzie ci zrobić pierwszy krok i dołożyć swoją cegiełkę 

do zmiany świata na lepsze.  
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 92. Zerwij z odpadami : 101 łatwych sposobów, jak wytwarzać mniej śmieci / 

Harriet Dyer ; [przekład Maria Moskal].- Kraków : Lingea, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edukacja ekologiczna , Ekologiczny styl życia , Ochrona 

środowiska , Recykling , Poradnik 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2021-04 

 

 

ŚWIAT TONIE W ODPADACH. NAJWYŻSZY CZAS COŚ Z TYM ZROBIĆ! Możesz pomóc planecie, nie 

wywołując rewolucji w swoim życiu. Ta praktyczna książka podpowie ci, jak wytwarzać mniej odpadów dzięki 

ograniczeniu zużycia opakowań, reperowaniu lub przerabianiu starych domowych sprzętów i zminimalizowaniu 

marnotrawstwa żywności. Na 101 prostych sposobów przekonasz się, że ochrona środowiska na co dzień wcale 

nie jest trudna.  

 

 

 93. Zerwij z plastikiem : 101 porad, jak ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych / 

Harriet Dyer ; [przekład Agata Wróbel].- Kraków : Lingea, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona środowiska , Recykling , Śmieci , Tworzywa 

sztuczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2021-04 

 

 

NASZĄ PLANETĘ ZALEWA PLASTIK – CZAS NA ZMIANĘ! Czy możesz zrobić coś, żeby to zmienić, nie 

zrywając całkowicie z dotychczasowym stylem życia? Jak najbardziej! Ta książka podpowie ci, jak zastąpić 

plastikowe produkty bardziej ekologicznymi alternatywami, nie wydając przy tym majątku. Znajdziesz w niej 

także praktyczne pomysły na wykorzystanie starych opakowań i innych przedmiotów oraz przepisy na kosmetyki 

i detergenty domowej roboty. Zrób pierwszy krok i zmień świat na lepsze!  

 

 

94. Ziemia obiecana. T. 1 / Barack Obama ; przełożył Dariusz Żukowski.- Warszawa 

: Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Bin Laden, Osama (1957-2011) , Antyterroryzm , Demokracja 

pośrednia , Liberalizm , Polityka międzynarodowa , Polityka wewnętrzna , 

Prezydenci , Prezydentura (urząd) , Przywództwo polityczne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-94(73) 

Nowości:  2021-04 
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W swoich wspomnieniach Barack Obama przedstawia dzieje nieprawdopodobnej przemiany młodego, 

poszukującego własnej tożsamości człowieka w przywódcę wolnego świata. Ukazuje zarówno swoje polityczne 

dojrzewanie, jak i przełomowe momenty pierwszej kadencji prezydentury przypadającej na czasy dramatycznych 

zmian i zawirowań. Barack Obama zaprasza czytelników do Gabinetu Owalnego i Pokoju Sytuacyjnego Białego 

Domu oraz zabiera ich w podróż do odwiedzanych przez siebie miejsc, m.in. do Moskwy, Kairu czy Pekinu. 

Poznajemy tok jego myślenia, gdy organizuje swój gabinet, zmaga się z globalnym kryzysem finansowym                      

i mierzy z Władimirem Putinem, spiera się z generałami o amerykańską strategię w Afganistanie, podpisuje 

ustawę o reformie Wall Street, reaguje na niszczycielską eksplozję platformy wiertniczej Deepwater Horizon                 

i zezwala na przeprowadzenie operacji "Trójząb Neptuna", w której ginie Osama bin Laden.  

 

 

 95. Życie : instrukcja obsługi / Piotr Pawlukiewicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Samorealizacja , Wiara , Życie 

codzienne , Poradnik duchowy , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-04 

 

 

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz jak nikt inny potrafił poruszyć słowem, dotykając najodleglejszych zakamarków 

naszych serc. Teraz, w nigdy nie publikowanych, bardzo osobistych tekstach, z lekkim przymrużeniem oka 

bierze na warsztat najważniejsze dla nas tematy. Miłość, wolność, cierpienie, nadzieja - wszyscy używamy tych 

słów, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad ich znaczeniem? Czy potrafimy nazwać uczucia, z którymi 

musimy się mierzyć? Czy potrafimy kochać i rozumiemy, dlaczego dotyka nas cierpienie? Co tak naprawdę daje 

nam siłę? Kim jest Bóg i dlaczego warto dla Niego zwariować?  

 

 

 

 

Film 
 
 
 
 
 

 1. Banksterzy / reżyseria Marcin Ziębiński ; scenariusz Adam Guz, Piotr Starzak.- 

Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Bankierzy , Kryzys gospodarczy (2008) , Kredyt 

mieszkaniowy , Nieuczciwe praktyki rynkowe , Oszustwo kredytowe , Polska , Film 

fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1679/DF 

Nowości:  2021-04 
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Karolina pracuje w banku. Kiedy w jej ręce wpada najnowszy produkt - kredyt we frankach szwajcarskich, 

kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się wykazać. Mając pełne przyzwolenie szefa, bez skrupułów zaczyna 

namawiać klientów na najbardziej ryzykowne i niekorzystne inwestycje. Jej ofiarami padają m.in.: Artur - 

ambitny szef firmy IT i Mateusz, który marzy o niezależności, własnym lokum i upragnionej wyprowadzce od 

teściów. Wkrótce losy bohaterów po obu stronach barykady splotą się w pętli wstrząsających wydarzeń, których 

przebieg ujawni bezwzględną i bezduszną siłę systemu bankowego.  

 

 

2. Biegnij! / reżyseria Aneesh Chaganty ; scenariusz Aneesh Chaganty, Sev 

Ohanian.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Młodzież z niepełnosprawnością fizyczną , 

Nadopiekuńczość , Tajemnica , Toksyczne związki , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1680/S 

Nowości:  2021-04 

 

 

Podobno nie da się uciec od matczynej miłości… Dla niepełnosprawnej Chloe (Kiera Allen) nie jest to 

pocieszenie, lecz zagrożenie. Jej związek z matką, Diane (Sarah Paulson) to toksyczne uzależnienie. Diane 

wychowywała córkę w całkowitej izolacji, kontrolując każdy ruch, który wykonała od urodzenia. Dojrzewająca 

Chloe powoli wyplątuje się ze szczelnego miłosnego kokonu, w którym tkwiła. Gdy zaczyna odkrywać 

matczyne sekrety, prawda okazuje się przerażająca... Ale czy będąc uwięzionym na inwalidzkim wózku, można 

uwolnić się od kogoś, kto kocha cię najbardziej na świecie?  

 

 

 3. Gniazdo / reżyseria, scenariusz Sean Durkin.- [Warszawa] : M2 Films, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupy społeczne , Kłamstwo , Małżeństwo , Relacje 

międzyludzkie , Wielka Brytania , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1681/DF 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

Rory dostaje propozycję pracy i namawia swoją żonę Allison na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma 

szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez względu na koszty, 

wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna 

wydają się być na wyciągnięcie ręki, Rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe 

ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu 

małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na 

zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe 

oblicza małżonków.  
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 4. Godzina prawdy / reżyseria, scenariusz Peter Facinelli.- Warszawa : Galapagos, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kempingi , Rodzina , Poszukiwania zaginionych , Tajemnica 

, Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1682/S 

Nowości:  2021-04 

 

 

To miały być idealne wakacje. Rodzinny wyjazd, camping i tylko ich troje. Nie spodziewają się jednak, że to, co 

miało być wymarzonym czasem spędzonym z najbliższymi, szybko przemieni się w koszmar. Kiedy pewnego 

dnia zniknie ich córka, ta para zrobi wszystko, aby ją odnaleźć. Pozostawieni sami sobie, bez pomocy policji, 

rozpoczną śledztwo, które odkryje mroczną tajemnicę zniknięcia ich dziecka. Czy są na nią gotowi? Czy uda im 

się odzyskać ukochaną córeczkę? Co zrobi rodzic, aby odzyskać swoje dziecko?  

 

 

 5. Greenland / reżyseria Ric Roman Waugh ; scenariusz Chris Sparling.- Warszawa : 

Monolith Films, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Impakcja , Klęski elementarne , Komety , Rodzina , Sztuka 

przetrwania , Film fabularny , Film akcji , Film katastroficzny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1683/S 

Nowości:  2021-04 

 

 

Naukowcy nie mają wątpliwości: Ziemia nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą,                 

a jego skutki będą katastrofalne. Wybitny inżynier John Garrity i jego rodzina są w grupie wybrańców, którym 

władze zaoferowały bezpieczne schronienie w położonym na odludziu tajnym bunkrze. Większość społeczeń-

stwa nie otrzymuje takiej szansy. Podczas gdy fragmenty rozpadającej się komety niszczą miasta i zabijają 

tysiące ludzi, świat pogrąża się w chaosie. Wybuchają zamieszki, rozboje są na porządku dziennym, a służby 

tracą kontrolę nad sytuacją. W takich okolicznościach dotarcie na miejsce ewakuacji staje się śmiertelnie 

niebezpiecznym wyzwaniem. Moment decydującego uderzenia zbliża się nieubłaganie. John jest gotów na 

wszystko, by ocalić swoją żonę i kochanego syna. Najbliższe kilkanaście godzin zdecyduje o wszystkim.  

 

 

 6. Jak najdalej stąd / reżyseria, scenariusz Piotr Domalewski.- Warszawa : Forum 

Film Poland, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Imigranci , Poczucie dorosłości , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Śmierć rodzica , Irlandia , Polska , Film fabularny , Film 

drogi , Film obyczajowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1684/O 

Nowości:  2021-04 
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Ola to zbuntowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie i większej życiowej samodzielności. 

Niespodziewane i tragiczne wiadomości z Irlandii, gdzie od lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wyrusza sama                

w daleką podróż. Los przeznacza jej nie lada wyzwanie - w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do 

Polski.  

 

 

 7. Niewierny / reżyseria, scenariusz Cyrus Nowrasteh.- Warszawa : Monolith Films, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rawlins, Doug , Dziennikarze , Islamizm , Uprowadzenie , 

Iran , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1685/S 

Nowości:  2021-04 

 

 

Przebywający na zaproszenie egipskich przyjaciół z odczytem w Kairze amerykański dziennikarz Doug Rawlins 

(Jim Caviezel) zostaje porwany przez agentów irańskiego reżimu. Wywieziony przez granicę, postawiony przed 

sądem pod zarzutem szpiegostwa, zdany jest na łaskę muzułmańskich fanatyków. Pracująca w Departamencie 

Stanu Liz (Claudia Karvan) ma nadzieję, że amerykańska administracja wesprze ją w staraniach o uwolnienie 

porwanego męża. Wielka polityka rządzi się jednak swoimi prawami. Kiedy Liz zdaje sobie sprawę, że rząd nie 

robi nic, by wydobyć Douga z irańskiego więzienia, postanawia udać się na Bliski Wschód i spróbować go 

ocalić.  

 

 

 8. Od nowa / reżyseria Susanne Bierd ; scenariusz David E. Kelley ; HBO.- 

Warszawa : Galapagos, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korelitz, Jean Hanff (1961- ). Nie chciałaś wiedzieć , 

Małżeństwo , Osoby zaginione , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Zabójstwo , 

Manhattan (Nowy Jork ; część miasta) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Serial filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1686/S 

Nowości:  2021-04 

 

Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem 

(Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie 

z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących 

wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na 

dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat 

od nowa - dla siebie i swojego syna.  
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 9. Po horyzont / reżyseria Mikael Marcimain ; scenariusz Josh Campbell, Matthew 

Stuecken.- Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje 

życiowe , Wypadki lotnicze , Film fabularny , Film akcji , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1687/DF 

Nowości:  2021-04 

 

 

 

To miał być relaksujący półtoragodzinny lot na ślub przyjaciela na tropikalnej wyspie. Ale kiedy kilkanaście 

minut po starcie pilot wynajętej turystycznej Cessny doznaje śmiertelnego ataku serca, Sara (Allison Williams)                 

i Jackson (Alexander Dreymon) zdani są wyłącznie na siebie. Pod nimi rozciąga się bezkres oceanu, na 

horyzoncie czai potężna burza, a oni nie wiedzą, gdzie się znajdują i nie mają pojęcia, jak pilotować samolot                 

i sprowadzić go bezpiecznie na ziemię...  

 

 

 10. Skandal w hrabstwie Yuba / reżyseria Tate Taylor ; scenariusz Amanda Idoko.- 

Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Opinia publiczna , Śmierć małżonka , Tajemnica 

, Zdrada małżeńska , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Film fabularny , 

Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1688/K 

Nowości:  2021-04 

 

 

Kiedy Sue Buttons (Allison Janney) przyłapuje męża na zdradzie, jej świat rozpada się na kawałki. Przerażony 

mężczyzna na jej oczach umiera na zawał serca, a Sue, niewiele się zastanawiając, postanawia zakopać jego 

zwłoki w ogródku, a następnie zgłosić policji zaginięcie ukochanego małżonka. Gdzie podział się pan Buttons? 

To pytanie, które za chwilę zadawać będą jej nie tylko policjanci i najbliżsi, ale także żądne sensacji media. 

Przemiana z gospodyni domowej w lokalną celebrytkę, którą wszyscy otaczają troską i współczuciem, wydaje 

się być cudownym zrządzeniem losu. Jednak wraz z upływem czasu początkowe pięć minut sławy zmienia się              

w niekończącą się spiralę kłamstw, w absurdalny sposób wywracających do góry nogami spokojne życie 

kalifornijskiego miasteczka.  

 

 

 11. Skłodowska / reżyseria Marjane Satrapi ; scenariusz Jack Thorne.- Warszawa : 

Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Curie, Pierre (1859-1906) , Skłodowska-Curie, Maria (1867-

1934) , Chemicy , Fizycy , Kobieta , Małżeństwo , Naukowe odkrycie , Francja , 

Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1689/B 

Nowości:  2021-04 
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Nominowana do Oscara Rosamund Pike jako Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, 

która w czasach, gdy większość wciąż uważała, że miejsce kobiety jest w cieniu męża, zrewolucjonizowała 

konserwatywny i bardzo męski świat nauki. Młoda, ambitna Maria Skłodowska przybywa do Francji, by na 

słynnej Sorbonie podjąć studia, które są jej wielkim marzeniem, a już wkrótce przyniosą przełom nie tylko                  

w życiu młodej kobiety, ale całego świata. Początki jednak są trudne. Nikt nie traktuje poważnie naukowych 

planów i teorii, które snuje młoda Maria. Mężczyźni zazdrośnie strzegą wstępu na najwyższe szczeble naukowej 

kariery. Jednak geniusz, upór i odwaga Skłodowskiej wkrótce zaczną kruszyć ten opór. A niezwykłe odkrycia, 

których dokona wraz z mężem Piotrem Curie przyniosą jej zasłużone miejsce w naukowym panteonie.  

 

 

 12. Słoneczna noc / reżyseria David Wnendt ; scenariusz Rebecca Dinerstein.- 

Warszawa : Forum Film Poland, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dinerstein, Rebecca. The Sunlit Night , Malarze amerykańscy 

, Relacje międzyludzkie , Relacja romantyczna , Rodzina , Norwegia , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film obyczajowy , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1690/O 

Nowości:  2021-04 

 

Rozgrywająca się między Nowym Jorkiem a daleką północą Norwegii, "Słoneczna noc" podąża za amerykańską 

malarką Frances (Jenny Slate) i emigrantem Yashą (Alex Sharp) - nieprawdopodobną parą, którą los prowadzi na 

krąg podbiegunowy. Frances przybyła, aby rozpocząć karierę, podczas gdy Yasha przyjechał pochować swojego 

ojca w krainie Wikingów. Razem, pod słońcem, które nigdy nie zachodzi, żegnają się z przeszłością i odkrywają 

przyszłość oraz rodzinę, o której nie wiedzieli. 

 

 

 13. Songbird. Rozdzieleni / reżyseria Adam Mason ; scenariusz Adam Mason, 

Simon Boyes.- Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Lockdown , Miłość , Trudne sytuacje 

życiowe , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Film fabularny , 

Melodramat , Science fiction 2DBN , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1691/S 

Nowości:  2021-04 

 

Los Angeles, 2023. Pandemia towarzyszy ludzkości już czwarty rok. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się 

znaleźć lekarstwa, potrafiącego powstrzymać kolejne mutacje śmiertelnego wirusa. Aby spowolnić rozprze-

strzenianie się choroby, utworzono specjalne strefy kwarantanny Q-Zones, w których umieszcza się zarażonych. 

Trafienie tam jest praktycznie równoznaczne z wyrokiem śmierci. Odporny na śmiertelny patogen kurier Nico 

(K.J. Apa) należy do niewielkiego grona ludzi, którzy mogą swobodnie poruszać się w dystopijnym świecie. 

Kiedy dowiaduje się, że jego dziewczyna Sara (Sofia Carson) mogła zostać zarażona koronawirusem, zrobi 

wszystko, by uratować ją przed uwięzieniem...  
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14. Szarlatan / reżyseria Agnieszka Holland ; scenariusz Marek Epstein.- Warszawa 

: Gutek Film, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikolášek, Jan (1887-1973) , Medycyna ludowa , 

Oskarżenie , Procesy polityczne , Totalitaryzm , Ziołolecznictwo , Czechosłowacja , 

Film fabularny , Film historyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1692/B 

Nowości:  2021-04 

 

Dla zielarza Jana Mikoláška, natura jest remedium na wszelkie ludzkie cierpienie. Jej potężne moce zdolne są 

uzdrowić ciało, ale w filmie Holland to także przestrzeń prawdziwej wolności dla ducha. Tylko w łączności z nią 

możemy zrozumieć i zaakceptować to, kim naprawdę jesteśmy. Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach 

ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego zdumiewający dar przenikania do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego 

kliniki ciągną tysiące potrzebujących. Ale ten dar ma także swoją ciemną stronę.  
 
 


