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Literatura piękna 
 

 

 

 

  

1. Anioł z Monachium / Fabiano Massimi ; przełożył Mateusz Kłodecki.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler, Adolf (1889-1945) , Raubal, Geli (1908-1931) , 

Samobójstwo , Nazizm , Monachium (Niemcy) , Niemcy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Miłość, perwersja, zmowa milczenia. Monachium, 1931 rok. Na błękitnym dywanie leży dziewczyna. Obok niej 

pistolet jej wuja. Szeroko otwarte oczy, rozchylone usta i powiększająca się plama krwi na sukience. To Geli – 

ukochana siostrzenica Hitlera, która od jakiegoś czasu z nim mieszkała. Komisarz śledczy Siegfried Sauer 

dostaje rozkaz z samej góry: w ciągu ośmiu godzin ma zebrać zeznania i zamknąć śledztwo. Ale pytań jest                   

z godziny na godzinę coraz więcej: czy to na pewno samobójstwo? Co łączyło Hitlera z Geli? Czy dziewczyna 

była w ciąży? Czemu ma złamany nos i zmasakrowaną twarz? A przede wszystkim: dlaczego to Hitlerowi 

najbardziej zależy na wyjaśnieniu sprawy? Napisana na podstawie prawdziwych raportów policyjnych 

porywająca powieść kryminalna, która ujawnia szokujące kulisy śledztwa toczącego się w czasie marszu 

nazistów po władzę.  

 

2. Bezmatek / Mira Marcinów.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Matki i córki , Opieka paliatywna , 

Umieranie , Żałoba , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 
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W brawurowej prozie Miry Marcinów wszystko jest dzikie i dziwne, a najdziwniejsza jest śmierć, której miało 

nie być. Bo na świecie są tylko dwie okoliczności końca: ktoś zmarł śmiercią tragiczną lub po długich 

cierpieniach. W tej książce jest inaczej. Są lata dziewięćdziesiąte i te teraz, są małe dziewczynki i młode matki. 

Marcinów próbuje znaleźć nowy język na opisanie straty i ze skrajnej intymności robi literaturę: transową, 

mocną, dowcipną, a jednocześnie drżącą, okrutnie szczerą, pełną czułości i tęsknoty nie wiadomo za czym, choć 

wiadomo, że tej pustki wypełnić się nie da. „Bezmatek” to brutalna opowieść o pragnieniu życia i ucieczce od 

umierania oraz historia wielkiej, szalonej i zachłannej miłości, jaka może wydarzyć się tylko między matką              

a córką.  

 

 

3. Byłem wykidajłą : prawdziwa historia / Grek.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby muzyczne i dyskoteki , Przestępczość zorganizowana , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Tym razem Grek zabiera nas do lat 80. - w dyskotekach królowała wtedy Boney M., na ulicach rządzili 

Cinkciarze i spekulanci, a uliczne konflikty rozwiązywało się honorową walką na pięści. Mogłoby się wydawać, 

że "Byłem Wykidajłą" powinno być pierwszą książką tego autora. Nic bardziej mylnego. Opowieść o stawianiu 

pierwszych kroków w przestępczym świecie i formowaniu się pierwszych gangów spośród dyskotekowych 

bramkarzy i złodziei samochodów jest doskonałym uzupełnieniem poprzednich tomów. Historia Greka dopiero 

teraz stała się pełna, choć jestem przekonany, że nie powiedział nam jeszcze wszystkiego... Filip Czerwiński 

 

 

4. Córka diabła / Lisa Kleypas ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(Ravenels / Lisa Kleypas ; cz. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Wdowieństwo , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Piękna, młodo owdowiała Phoebe co prawda nie poznała nigdy osobiście Westa Ravenela, ale od zawsze 

wiedziała, że jest on podłym, brutalnym łobuzem. Jej nieżyjący już mąż, mieszkając w szkolnym internacie, 

zaznał ze strony Ravenela tak wielu przykrości, że Phoebe na pewno mu ich nigdy nie wybaczy. Po zakończeniu 

żałoby kobieta bierze udział w rodzinnej uroczystości, na której spotyka oszałamiająco przystojnego, 

czarującego mężczyznę. O zgrozo, okazuje się nim być… West Ravenel we własnej osobie! Po burzliwych                    

i grzesznych latach młodości Ravenel w końcu się opamiętał, ale nie zamierza za nic przepraszać ani przed nikim 

się usprawiedliwiać. W chwili, w której poznał Phoebe, ogarnęło go przemożne pożądanie, ale również poczuł 

lęk, że nie zasługuje na tak wspaniałą kobietę. Phoebe, wbrew postanowieniom, ulega czarowi Westa, który 

zdołał w niej obudzić prawdziwą namiętność i wprowadził w świat niewyobrażalnych rozkoszy. Ale czy to 

wystarczy, by zapomnieć o zadawnionych urazach?  
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5. Cud, miód, Malina / Aneta Jadowska ; [ilustracje Magdalena Babińska].- Kraków : 

Wydawnictwo SQN, 2020. 

(Kronika rodziny Koźlaków / Aneta Jadowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Kobieta , Rodzina , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

Mówią, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu… Nie z tą! Zresztą spróbujcie ustawić klan Koźlaków 

do fotografii. Powodzenia! Koźlaczki – wiedźmy, kobiety magiczne i sarkastyczne, nie poprzestają na 

półśrodkach i kiedy trzeba, idą na całość. Są nieobliczalne, ale mieszkańcy Zielonego Jaru wiedzą, że zawsze 

mogą na nie liczyć. A każda z nich może liczyć na resztę rodziny. Na dobre, złe i to szalone pomiędzy. Do kogo 

zadzwonisz, gdy twój krewny na łożu śmierci wyzna, że przegrał duszę w szulerni demonów? Jak zmienić 

chłopaka w kozę i z powrotem? Jakim cudem ogar piekielny reaguje na „kici, kici”? Czy w tej rodzinie „i żyli 

długo i szczęśliwie” jest w ogóle możliwe bez małej katastrofy? Długo wyczekiwana książka o nietuzinkowym 

klanie Koźlaków, znanych z opowiadań w antologiach Dynia i jemioła, Harda Horda i Idiota skończony.                    

W Zielonym Jarze nie zdołacie się nudzić. Narcyza Koźlak nigdy na to nie pozwoli. 

 

 

6. Czas próby / David Weber ; przełożył Radosław Kot.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2020. 

(Schronienie / David Weber ; t. 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Sekty i ruchy religijne , Tajemnica , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-02 

 

 

Wojna pomiędzy Imperium Charisu a radykalnym Kościołem Boga Oczekiwanego dobiegła końca. Zwolennicy 

postępu dzięki wykorzystaniu zdobyczy rozwijającej się technologii zatriumfowali wreszcie nad ciemiężcami. 

Podpisanie traktatów nie zapewniło jednak spokoju. Charis zamierza kontynuować misję uprzemysłowienia 

świata, co nie wszystkim się podoba i trudno liczyć na to, iż dzieło zmian będzie przebiegać bez przeszkód. 

Mimo upływu czasu dawne sekrety i proroctwa ponownie dają o sobie znać.  

 

 

7. Do trzech chłopów sztuka / Marta Obuch.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Lekarze , Paralizator elektryczny , Policjanci , 

Taksówkarze , Zdrada małżeńska , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Brodacz i brunetka, wszechmocny paralizator (nie: wibrator) i dużo dobrego humoru. A to ci heca! Najnowsza 

komedia kryminalna Marty Obuch sprawi, że wyskoczysz ze szpilek! Matylda odkrywa zdradę męża                             
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i postanawia rzucić żywot kury domowej i zacząć się łajdaczyć. Jako lekarz medycyny sądowej widziała do tej 

pory wiele męskich członków – sztywnych, owszem, ale ich właściciele byli rzetelnie martwi. Czas to zmienić! 

Niestety, w tym samym momencie pada trupem jej małżonek, a wszystkie dowody wskazują na nią. Matylda 

spotyka swojego kolegę z dawnych lat, kiedyś pryszczatego wyrostka Tymoteusza Piątka zwanego Tytą, który 

jest teraz dorodnym i brodatym taksówkarzem. Tyta porzucił niedawno pracę w policji, a komisarz Marchewka, 

prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa, to jego dobry przyjaciel. Towarzystwo stara się rozwikłać sprawę 

najpierw we troje, a później w czworo, bo do zespołu dołącza dorodna policjantka Jadźka, osoba zupełnie 

nieprzewidywalna, wyposażona w paralizator, który odpala przy byle okazji i pieści nim nie tylko przestępców.  

 

 

8. Firefly lane / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Niespokojne lato 1974… Kate Mularkey pogodziła się ze swoim miejscem w łańcuchu pokarmowym 

społeczności ośmioklasowej szkoły. Nagle, ku jej zdumieniu, najfajniejsza dziewczyna świata wkracza na scenę  

i chce się z nią zaprzyjaźnić. Tully Hart ma wszystko - piękno, mózg, ambicje. Z pozoru różnią się tak bardzo, 

jak tylko dwie osoby mogą się różnić. Kate jest skazana na wieczne pozostawanie tą niefajną i ma kochającą 

rodzinę, która zawstydza ją na każdym kroku. Tully, otoczona chwałą i nimbem tajemnicy, kryje sekret, który ją 

niszczy. Zawierają pakt i zostają najlepszymi przyjaciółkami na zawsze; nim minie lato, stają się Tully-i-Kate; 

jednym, nierozłącznym bytem.  

 

 

9. Gorzko, gorzko / Joanna Bator.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Miłość , Sekrety rodzinne , Dolny 

Śląsk , Polska , Sokołowsko (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów) , 

Wałbrzych (woj. dolnośląskie) , Wałbrzych (woj. dolnośląskie ; okolice) , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Gorzko, gorzko to opowieść o pragnieniu miłości i wolności, które dojrzewa w życiu i marzeniach czterech 

pokoleń kobiet. Dlaczego Berta popełniła zbrodnię? Kiedy Barbara nauczyła się tak dobrze rzucać nożem? 

Dlaczego Violetta otworzyła wek Pandory i co w nim było? Czy Kalinie uda się poznać prawdę? Historię Berty, 

Barbary i Violetty opowiada Kalina, która w Wałbrzychu, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku odnajduje brakujące 

fragmenty rodzinnej historii i zszywa je w całość. Mozolnie rekonstruując pamięć swej naznaczonej traumą 

rodziny, mierzy się zarazem z własną miłosną utratą. Realizm i magiczność Gorzko, gorzko nadają tej 

wciągającej sadze niepowtarzalny styl i niepokojący urok, dzięki czemu na długo zostaje ona w czytelniku. 

Gorzko, gorzko to nowatorsko i odważnie opowiedziana historia miłosna i nienawistna, okrutna i czuła, która 

budzi litość i trwogę, niosąc ostatecznie nadzieję na katharsis.  
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10. Ja, potępiona / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Wydanie 3.- Warszawa : W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktoria Biankowska (postać fikcyjna) , Anioły , Demony , 

Piekło , Niebo (religia) , Życie pośmiertne , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

W wyniku kolejnej diabelskiej intrygi była diablica i niedoszła anielica Wiktoria po raz kolejny umiera,                      

w efekcie czego trafia do Tartaru. Miejsca tak strasznego, że nie mają tam wstępu nawet istoty nadprzyrodzone. 

Żeby się stamtąd wydostać, będzie musiała zawiązać dość niewygodne dla niej sojusze, a także przechytrzyć 

demoniczną Elżbietę Batory. Królową, która chce ją pozbawić mocy. Na szczęście Beleth, sprawca całego tego 

zamieszania, o niej nie zapomni.  

 

 

11. Las zły / pseudonim Grek.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie 

Oddział Publicat, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grek , Autostop , Policjanci , Przestępczość zorganizowana , 

Zabójstwo seryjne , Polska , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Końcówka lat dziewięćdziesiątych na pograniczu polsko-niemieckim. Gangsterzy i przemytnicy czują się 

bezkarni, policja działa nieudolnie, a społeczeństwo na dorobku interesuje się przede wszystkim zarabianiem 

pieniędzy, by jakoś wiązać koniec z końcem. Pewnego dznia w tę rutynę wkracza on - zwyrodnialec, który 

porywa i ćwiartuje autostopowiczki, a ich zwłoki zakopuje w lesie. Nie udaje się go schować. Do czasu... 

Powieść inspirowana autentycznymi wydarzeniami, a autor - były gangster - aż za dobrze wie, o czym pisze. 

Bohaterów wzorował na kryminalistach, których znał osobiście.  

 

 

12. Maria Fiodorowna : pamiętnik carycy / C. W. Gortner ; tłumaczenie Hanna 

Hessenmüller.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Maria Fiodorowna (cesarzowa Rosji ; 1759-1828) , 

Romanowowie (dynastia) , Książęta i księżne , Polityka , Dynastie , Rosja , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-02 

 

 

Od świetności do upadku Matka ostatniego cara Rosji, Maria Fiodorowna, powszechnie szanowana i światła 

władczyni była świadkiem wydarzeń, które wstrząsnęły światem i na zawsze zmieniły bieg historii. 

Dziewiętnastoletnia Maria Zofia Fryderyka Dagmara, duńska księżniczka, została wydana za rosyjskiego 

następcę tronu, późniejszego Aleksandra III. Po śmierci męża nie mogła pogodzić się ze statusem odsuniętej od 

władzy wdowy. Uważała, że syn, Mikołaj II, nie dość energicznie dąży do reform, które przekształciłyby Rosje 
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w nowoczesne państwo. Była w wiecznym konflikcie z synową Aleksandrą, która znalazła się pod całkowitym 

wpływem demonicznego Rasputina. Barwna, porywająca opowieść o imperium, które drży w posadach. Portret 

arystokracji i pałacowych intryg, ale też opis pól bitewnych i kraju pogrążonego w krwawej bratobójczej walce. 

Historia widziana oczami kobiety, która pokochała Rosję i musiała bezradnie patrzeć na tragiczny koniec starego 

świata.  

 

 

13. Matrioszka / Paulina Jurga.- Kraków : Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Rosja , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Matriona Kosłow – to miała być nowa tożsamość Marty Małeckiej. W Rosji czekała na nią rodzina, o której 

istnieniu wcześniej nie miała pojęcia. Ale w piekle, w którym się znalazła, słowo „rodzina” ma inne znaczenie. 

Trafiła do rosyjskiej bratwy, w sam środek brutalnego mafijnego świata, gdzie panują okrutne zasady, a każdy 

skrywa mroczny sekret. Marta musi walczyć o swoje życie. Nie wie, komu może zaufać, kto jest jej 

przyjacielem, a kto śmiertelnym wrogiem. Między nią a pilnującym jej Nikołajem rodzi się gwałtowne uczucie. 

Czy mężczyzna będzie jej wybawieniem? A może zgubą? I jak daleko posunie się jej brat Izjasław, owładnięty 

chorą obsesją na punkcie siostry?  

 

 

14. Nadzieja do kwadratu / Jadwiga Buczak.- Gdańsk : Oficynka Wydawnictwo, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Detektywi amatorzy , Humor , Osoby zaginione , Pisarze , 

Poszukiwania zaginionych , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Brawurowa komedia kryminalna. Znany pisarz kryminałów Ksawery Sałacki znika w podejrzanych 

okolicznościach. Jego była żona Elwira Rumianek-Sałacka razem ze swoją przyjaciółką Nadieżdą Hope ku 

utrapieniu nadkomisarza Bartłomieja Jaducha rozpoczynają poszukiwania. Mylnych tropów przybywa, kolejni 

ludzie znikają, a zagadka wydaje się nie do rozwikłania. Czy Nadzieja odnajdzie się w roli prywatnej 

detektywki? Czy uda się jej dojść, kto za tym wszystkim stoi?  

 

15. Niegrzeczne Święta / Beata Majewska, Emilia Szelest, Agnieszka Lingas-

Łoniewska, Ewelina Dobosz, Katarzyna Berenika Miszczuk, Justyna Chrobak, Meg 

Adams, Anna Langner, Kinga Litkowiec, Robert Ziębiński.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

(Niegrzeczne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Życie seksualne , Antologia , Opowiadania 

i nowele , Romans 



7 
 

     Sygnatura:  WG-pol.  

     Nowości:  2021-02 

 

Nadchodzą święta, Niegrzeczne święta! Znane nazwiska i historie, które rozgrzeją cię w najmroźniejszy zimowy 

wieczór w jednym takim wydaniu! Czy byłaś niegrzeczna w tym roku? Zastanów się dobrze... Jedno jest pewne, 

zasłużyłaś na prezent! Tegoroczne święta będą różnić się od poprzednich. Tej zimy czeka na ciebie niegrzeczna 

antologia dziesięciu świątecznych opowiadań pióra wyjątkowych polskich autorek i jednego niesfornego autora. 

Nie czekaj na Świętego Mikołaja, zamów książkę już dziś i spraw sobie przyjemność!  

 

 

16. Niespokojne niebo / Charlotte Link ; przekład Anna Makowiecka-Siudut.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Imstytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Czas burz / Charlotte Link ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Matki i córki , 

Przedsiębiorstwo produkcyjne , Relacja romantyczna , Niemcy , Powieść historyczna 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Niemcy, lata 70. Felicja dożyła sędziwego wieku, ale nadal jest twardą kobietą biznesu, zarządczynią majątku                 

i głową rodziny. Jej relacje z córkami pozostawiają jednak wiele do życzenia, szczególnie z Belle, która cierpi               

z powodu nieszczęśliwego małżeństwa i coraz bardziej zatraca się w nałogu. Nadzieją Felicji pozostaje córka 

Belle Alexandra. Ta młoda, uparta, niezależna kobieta odziedziczyła po babce zdrowy rozsądek i umiejętność 

pragmatycznego działania. Jednak wyzwanie, przed którym Felicja postawi wnuczkę, może okazać się za trudne. 

Co gorsza, Felicja nie może się uwolnić od przeszłości pod postacią Maksyma Marakowa… Czy kobieta darzy 

go jeszcze uczuciem? Ile dla niego znaczy? Czy tych dwoje się odnajdzie? Powieść Niespokojne niebo to tom 

zamykający bestsellerową sagę rodzinną Charlotte Link. Na tle ważnych wydarzeń historycznych poznaliśmy 

losy kobiet z rodziny Dombergów, które walczyły o swoją pozycję w świecie, uczyły się nawzajem od siebie, 

czasem sobą pogardzały. Dokąd je to doprowadziło?  

 

 

17. Nosiciel / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Barbara Gadomska.- Wyd. 6.- Warszawa : 

Albatros, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 20 w , Powieść kryminalna 

amerykańska , Thriller medyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

Małe miasteczko położone wśród lasów, nad brzegiem jeziora, miało być azylem dla owdowiałej doktor Claire 

Elliot i jej nastoletniego syna - Noaha. Było - przez kilka miesięcy. Dopóki jeden z nastolatków ze szkoły Noaha, 

pacjent Claire, nie zastrzelił swojej nauczycielki. A jego kolega - nie skręcił karku matce i śrubokrętem prawie 

nie zamordował siostry. W miasteczku dochodzi do kolejnych aktów przemocy dokonywanych przez 

nastolatków. Trupów przybywa. Psychoza zaczyna przyjmować rozmiary epidemii. Czy młodzież z Tranquillity 

eksperymentowała z narkotykami? Czy to wina niezidentyfikowanego wirusa? A może tajemniczych świateł 

krążących nocą po lesie? Claire odkrywa, że w miasteczku zdarzały się już masowe morderstwa rodzin. I wiedzą 

o tym wszyscy, ale nie zamierzają pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.  
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18. Obiad z Bondem / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Media 

Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Relacje międzyludzkie , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

On – zabójczo przystojny i skryty. Ją życie nauczyło podchodzić do mężczyzn z lekkim dystansem. Nieźli z nich 

agenci. Czy zdążą się dogadać, zanim się pozabijają? Eliza, przyjaciółka znanej czytelnikom z Kolacji                         

z Tiffanym Natalii, zostaje sama w swoim wielkim przedwojennym mieszkaniu. I nawet byłoby jej to na rękę, 

gdyby nie to, że ktoś chyba się do niej włamał… Z pomocą śpieszy jej komisarz Jacek Granicki: zabójczo 

przystojny, o niewyparzonym języku i uroku Jamesa Bonda. Tyle że Eliza i Jacek mają już swoją – nie 

najszczęśliwszą – historię. Teraz starannie udają, że wcale a wcale im na sobie nie zależy. Ale nagłe 

niebezpieczeństwo, w którym znajduje się Eliza, gwałtownie zmienia sytuację. Komisarz Granicki zrobi 

wszystko, by ratować ukochaną. Od śmiechu przez dreszcz napięcia po łzy wzruszenia – nowy, uzależniający 

rollercoaster prosto od Dilerki Emocji.  

 

 

19. Parafil / Bartek Rojny.- Kraków : Chilli Books, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Psychopaci , Seksuolodzy , Zabójstwo seryjne , 

Zaburzenia preferencji seksualnych , Bytom (woj. śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Jak bardzo się boisz? Bytom. Z sufitu zwisa ciało obnażonego od pasa w dół mężczyzny z zaciśniętą na szyi 

pętlą. Nie żyje też jego żona. Morderstwo w afekcie czy perwersyjne samobójstwo? A może w mieszkaniu był 

ktoś jeszcze? Podkomisarz Helga Sawicka wciąga w śledztwo Witka Weinera, kontrowersyjnego eksperta od 

dewiacji seksualnych. Tylko on potrafi wniknąć w umysł psychopaty by przewidzieć jego następny ruch. Weiner 

już wie, że to dopiero początek serii. Parafila nic nie podnieca bardziej niż strach ofiar. Znajduje je na 

internetowych forach dla poszukujących seksu bez ograniczeń. Tymczasem wobec Weinera toczy się 

postępowanie o molestowanie studentki. Gdy dziewczyna znika w tajemniczych okolicznościach, śledztwo nagle 

zmienia tor. Do grona podejrzanych dołącza związana z komendantem policji seksuolożka Ada Białas.  

 

 

20. Pokusa gangstera / Anna Wolf.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2021. 

(Gangsterzy / Anna Wolf ; #4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Sekrety rodzinne , Powieść , 

Sensacja , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 
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Wspiąłem się po szczeblach w tym światku mafijnym i nikt nie zabierze mi tego miejsca”. Kuzynka Avy – 

Melissa Martinez – prowadzi w miarę normalne życie. Studiuje i stara się nie rzucać w oczy. Nie chce mieć nic 

wspólnego z przestępczą organizacją, do której należy jej ojciec. Jednak dziewczyna czuje, że coś wisi                          

w powietrzu. Ian McInnes jest prawą ręką Sullivana i ciężko zapracował na swoje miejsce w mafijnym światku, 

a teraz ma nowe zadanie do wykonania. Kiedy rozpęta się piekło, Melissa Martinez będzie potrzebowała 

ochrony. Jego ochrony. Rodzinne tajemnice i nowe fakty, które ujrzą światło dzienne, mogą sprawić, że ich 

dotychczasowe życie obróci się w proch. W tym całym bałaganie jedyną osobą, jakiej Melissa wydaje się ufać, 

jest Ian – mężczyzna, który poprzysiągł chronić ją za cenę własnego życia.  

 

 

21. Powrót / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgård.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze wojskowi , Miasta małe , Miłość , Powroty , Stres 

pourazowy , Szeryfowie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Ukrywający się przed światem lekarz oraz dwie kobiety, których sekrety zmienią jego życie… Trevor Benson 

nie zamierzał wracać do miasteczka New Bern w Karolinie Północnej. Głównie dlatego, że nie przewidywał, że 

zostanie straszliwie ranny w wypadku podczas misji wojskowej, na której był lekarzem. I że wtedy 

odziedziczona po dziadku stara chata wyda mu się idealnym schronieniem. Trevor nie przewidywał też, że                   

w New Bern znajdzie kogoś, kto poruszy mu serce. Kiedy jednak spotyka Natalie, zastępczynię miejscowego 

szeryfa, nie może tak po prostu o niej zapomnieć. Ale nawet gdy wydaje się, że Natalie odwzajemnia jego 

uczucia, nadal pozostaje zadziwiająco odległa… A Trevor zastanawia się, co kobieta ukrywa. Jego pobyt w New 

Bern dodatkowo komplikuje obecność ponurej nastolatki, Callie, która mieszka w przyczepie kempingowej przy 

drodze. Trevor ma nadzieję, że Callie wie coś o tajemniczej śmierci jego dziadka i za wszelką cenę próbuje 

wyciągnąć od niej wskazówki, które mogłyby rzucić na nią nowe światło. Nieustępliwa chęć poznania prawdy 

pozwoli Trevorowi zrozumieć prawdziwe znaczenie miłości i przebaczenia. I da mu ważną lekcję - o tym, że               

w życiu, aby iść naprzód, często musimy wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.  

 

 

22. Powrót do Gruzji / Anna Pilip.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Wybory życiowe , Gruzja , Osetia 

Południowa (Gruzja) , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Ana, Polka kierowana miłością do przystojnego gruzińskiego lekarza Giorgiego, po wielu perypetiach wraz                  

z córkami przenosi się na stałe do Gruzji. Tu układa sobie życie jako szczęśliwa żona ukochanego Gio. Okazuje 

się jednak, że w nowej ojczyźnie musi pokonywać kolejne przeciwności, które zsyła jej los. Czy wyzwania 

związane z prowadzeniem biznesu, bunt starszej córki Niny i tęsknota za utraconą przyjaźnią Timara to jedyne 

problemy, które Ana będzie musiała rozwiązać? Niespodziewany wyjazd Giorgiego na granicę z Osetią 

Południową staje się osią historii, w której Ana, wspólnie z tajemniczym Vano, mierzy się z okrucieństwem 

Osetyjczyków, do ostatnich kart powieści walcząc o szczęśliwy powrót męża do domu. Dla Any, znanej już 
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Czytelniczkom bohaterki powieści „Gruzińskie wino”, powrót do Gruzji okazuje się także odnalezieniem siebie. 

Czy będzie również spełnieniem marzeń?  

 

 

23. Przekłady dramatów. Cz. 1 / Jerzy Pleśniarowicz ; redakcja i opracowanie 

Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz.- Kraków : Bricolage Publishing Jan 

Pleśniarowicz, 2020. 

(Pisma Jerzego Pleśniarowicza / redakcja Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz 

; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Dramat (gatunek literacki) 

Sygnatura:  WG-82-2  

Nowości:  2021-01 

 

 

[Ze wstępu]: [...] w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ważną rolę w aktywności translatorskiej Jerzego 

Pleśniarowicza w Rzeszowie odegrały niepublikowane dotąd dramaty słowackie [...]. Przekłady dramatów 

wynikały z pasji teatralnych, radiowych, reżyserskich Tłumacza, wiązały się z jego pracą w Teatrze imienia 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ze współpracą z teatrami w Polsce i na Słowacji, z działalnością                           

w rzeszowskiej rozgłośni Polskiego Radia - ale też z podróżami na Słowację i do Czech, z poznawaniem 

dramatopisarzy i ludzi teatru ówczesnej Czechosłowacji. Niniejszy tom gromadzi siedem dramatów słowackich, 

przełożonych przez Jerzego Pleśniarowicza w Rzeszowie, w latach 1968-1977 [...]. Krzysztof Pleśniarowicz 

 

 

24. Róża północy / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Marzenna Rączkowska.- 

Wydanie 4.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Hindusi , Listy , Poszukiwania zaginionych , Indie , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Ze wspaniałych pałaców indyjskich maharadżów do majestatycznych angielskich rezydencji... Niezwykłe życie 

nadzwyczajnej dziewczyny, Anahity Chaval, od 1911 roku do dnia dzisiejszego... Sędziwa Hinduska, Anahita 

Chavel, w dniu setnych urodzin przekazuje prawnikowi manuskrypt, w którym opisała historię swojego życia. 

Młody Ari Malik, skoncentrowany na pracy i karierze, chowa babcine opowieści do szuflady. Po latach, 

spełniony w życiu zawodowym, ale rozczarowany życiem osobistym, sięga po wspomnienia Anahity. Podążając 

tropem tajemnic przeszłości, trafia z upalnych, kolorowych Indii do ponurej i mrocznej rezydencji Astbur                    

w angielskim hrabstwie Devon. Tam poznaje jej tajemniczego właściciela i... gwiazdę filmową z Hollywood. 

Mroczne sekrety, które kładą cieniem na historii szlachetnego rodu Astbury, połączą ich losy. Wielowątkowa, 

wzruszająca opowieść o ludziach zmagających się z historią. "Róża północy" jest bez wątpienia najbardziej 

wciągającą powieścią Lucindy Riley.  
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25. Ryzykowne decyzje / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

(Kobiety z odzysku / Izabella Frączyk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Przyjaźń , Relacja romantyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Od ostatnich perypetii Zuzki, Felicji i Gośki minęły 3 lata. Codzienne życie trzech sąsiadujących ze sobą rodzin 

płynie względnie spokojnym, utartym rytmem, ale jedynie do czasu, gdy jednej z przyjaciółek przytrafia się 

gorący romans. Zauroczona ognistym kochankiem kobieta całkowicie traci głowę, czym komplikuje życie 

zarówno sobie, jak i wszystkim wokół. Musi minąć wiele dni okupionych stresem i łzami, zanim sprawy jako 

tako się wyjaśnią. Niestety, na horyzoncie pojawi się wróg, który skomplikuje sytuację jeszcze bardziej. 

Kontynuacja bestsellerowej serii "Kobiety z odzysku". Ponowne spotkanie z przyjaciółkami przyniesie wiele 

niespodzianek, zwłaszcza że w ich szeregi wkroczy sympatyczna Agata -dziewczyna, która uciekła sprzed 

ołtarza. 

 

 

26. Sezon drugi / Max Czornyj.- Poznań : Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reality show , Tajemnica , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Chciwość prowadzi prosto do piekła. Powinniśmy to wiedzieć. Uwaga! Takiego reality show jeszcze nie było! 

Premiera już w najbliższy piątek. Tego nie możecie przegapić! Ewa dostaje zaproszenie do udziału w reality 

show, którego pierwszy sezon zakończył się tragedią. Dlaczego spośród tysięcy chętnych wytypowano właśnie 

ją? Co ma wspólnego z kobietą, która w nim wystąpiła? Co jest prawdą, a co fałszem w domu obserwowanym 

przez setki kamer? Oglądajcie uważnie drugi sezon. Obowiązuje tylko jedna zasada: bark zasad.  

 

 

27. Stary kuferek / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, copyright 2020. 

(Dwieście wiosen / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Gospodarstwo rolne , Prowincja , Rodzina , Śledztwo i 

dochodzenie , Polska , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-01 

 

 

Ostatni tom barwnej, pełnej emocji historii rodu Konarskich i Bogdanowiczów. Dwieście lat temu dziedzic 

Andrzej Konarski podarował swej młodszej siostrze Konstancji mały folwark w dolinie rzeki. Wokół 

gospodarstwa powstała niewielka osada, która w prawie niezmienionym stanie przetrwała okres zaborów, dwie 
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wojny światowe i lata komunizmu. Ludzie żyli tu sobie spokojnie, pomimo wielu dramatycznych wydarzeń                 

i zawirowań losu. Teraz jednak, za sprawą odgórnych decyzji o powstaniu zbiornika retencyjnego w dolinie, 

tutejszym mieszkańcom grozi wysiedlenie, a osadzie całkowita zagłada. Nestorka rodu Konarskich, Adela, 

samotna i bezradna wobec urzędniczych decyzji, z niepokojem patrzy w przyszłość. Co powinna zrobić, by nie 

tylko móc zakończyć długie życie w ukochanej dolinie, lecz także ocalić to jedyne miejsce na ziemi dla Matyldy, 

swej najmłodszej wnuczki, przyszłej właścicielki dawnego folwarku Konstancji? Sprawa wydaje się 

beznadziejna, zwłaszcza że Matylda Konarska, oskarżona o morderstwo, oczekuje w areszcie na proces…  

 

 

28. Szepty spoza nicości / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

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

Neonazizm , Ojcowie i córki , Pamięć autobiograficzna , Relacja romantyczna , 

Polska , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Seweryn Zaorski po raz ostatni wraca do Żeromic, by sprzedać dom i na dobre zostawić za sobą tragiczną 

przeszłość. Formalności trwają dłużej, niż powinny – i wszystko wskazuje na to, że ktoś z premedytacją chce 

zatrzymać go w okolicy. Tego samego dnia policja otrzymuje anonimową wiadomość, że w lasach Roztocza 

nieopodal miasteczka znajdują się poćwiartowane zwłoki brutalnie okaleczonego mężczyzny. Zaorski nie ma 

zamiaru się mieszać, ale kiedy o pomoc prosi go Kaja Burzyńska, nie potrafi odmówić. Spoza nicości zaczynają 

dochodzić szepty tych, którzy nie mieli prawa przemówić… 

 

 

29. Szofer / Peter Berling ; przełożyła Aldona Zaniewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Heydrich, Reinhard (1904-1942) , Nazizm , Okultyzm , 

Święty Graal , Francja , Niemcy , Szwajcaria , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

Rok 1929. Młody Szwajcar Max Wittacher dostaje się w kręgi ezoterycznych, wspierających nazistów 

poszukiwaczy Świętego Graala. Dzięki miłości do samochodów i umiejętnościom wykonywania masażu zostaje 

fizjoterapeutą i kierowcą Reinharda Heydricha. Po roku 1933 Max zostaje wplątany w spisek Himmlera                         

i francuskiego tajnego stowarzyszenia mający zapewnić SS moc Świętego Graala. Gdy w wyniku nazistowskich 

czystek zaczynają ginąć jego przyjaciele, a w końcu także matka, Wittacher orientuje się, z kim tak naprawdę ma 

do czynienia. "Szofer" to językowa maestria i fascynująca intryga wzbogacona rozległą wiedzą historyczną. 

Peter Berling, pokazując pełen ułudy świat nazistowskich ezoteryków, zmusza do refleksji nad stanem 

współczesnej kultury.  
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30. Szpulki losów / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Siostry jutrzenki / Renata Kosin ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmiałowscy (rodzina fikcyjna) , Amulety , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Szlachta , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-01 

 

 

Życie mieszkańców dworu w Przytulisku upływa pod znakiem zmian i miłosnych perypetii, które dla jednych 

skończą się szczęśliwie, dla innych nie. Pozostali realizują marzenia i ambicje w inny sposób, z dala od 

rodzinnego gniazda, niekiedy wbrew konwenansom i przyjętym obyczajom. Kończy się jedno, by mogło 

rozpocząć się drugie. Dawni i współczesni członkowie rodu Śmiałowskich podążają obranymi przez siebie 

ścieżkami z wiarą w lepsze jutro i nadzieją na miłość po kres. Uczuciowe rozterki i inne życiowe zawirowania 

nie ominą też Michaliny. Wszystko się jednak uspokoi, gdy do jej rąk trafią trzy rodzinne talizmany: srebrny 

wisior, guzik od kurtki Napoleona i tajemniczy zwitek lnianej przędzy. Stanowią dla niej rodzinną pamiątkę, nie 

wierzy zbytnio w ich cudowną moc. Mimo to zgodnie z rodzinną tradycją przekazuje dwa pierwsze dalej, 

natomiast ostatni zostawia sobie. Wkrótce zostaje poddana największej i najtrudniejszej życiowej próbie. Wtedy 

w sekrecie lnianych nitek dostrzeże ostatnią szansę na ratunek dla siebie i swojego dziecka.  

 

 

31. Świat się pomylił... / Łukasz Pietraszkiewicz.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Uczucia , Homoseksualizm , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Po ukończeniu liceum Alex, chłopak z małej miejscowości, stawiając wszystko na jedną kartę, postanawia 

wyjechać z kraju. Pracując w pubie w Londynie, poznaje Sylwię i Mikiego. Znajomość ta odkryje przed Alexem 

nowe, dotąd nieznane nawet jemu samemu oblicze. Na szczęście jego życiowo doświadczona przyjaciółka Laila 

stara się naprowadzać go na właściwy tor. Wyznaje mu, że zanim wyszła za mąż, była w związku z Sylwią, która 

prowadziła podwójne życie. Czy będzie więc w stanie uchronić Alexa przed nieuniknionym oparzeniem ktoś, kto 

sam spalał się w płomieniach zakazanego pożądania? Miki jest gejem. Od wielu lat przyjaźni się z Sylwią, ale 

również jest dobrze znany Laili i to nie do końca z tej najlepszej strony. Od pierwszego spotkania z Alexem 

zarzuca na niego swoje sidła, co napawa głównego bohatera niesmakiem. Jak heteroseksualny mężczyzna 

mógłby zakochać się w drugim mężczyźnie? Alex, Laila, Miki i Sylwia indywidualnie znajdują w sobie odwagę 

szukania prawdy. Razem mają do opowiedzenia niesamowitą historię, którą dane będzie Ci przeżyć razem                   

z nimi.  
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32. Tajemnicza śmierć Marianny Biel / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : 

Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Psy , 

Chorzów (woj. śląskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-01 

 

 

Co może zrobić zwolniony z pracy policjant? Może - jak Szymon Solański - przeprowadzić się do 

chorzowskiego familoka, przygarnąć ze schroniska psa, otworzyć agencję detektywistyczną i liczyć, że trafią mu 

się zlecenia ciekawsze niż śledzenie niewiernych małżonków. Zrządzeniem losu w piwnicy nowego lokum 

Solańskiego zostają znalezione zwłoki Marianny Biel, niegdysiejszej gwiazdy miejscowego teatru. Policja 

przyjmuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. Solański jest innego zdania. Postanawia pokazać dawnemu 

pracodawcy, że nie stracił policyjnego nosa. Z kundelkiem Guciem u boku rusza na poszukiwanie mordercy...  

 

 

33. Uczynkiem i zaniedbaniem / Mariusz Kanios.- [Tarnobrzeg] : Wydawnictwo Piąte 

Marzenie, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Poszukiwania zaginionych , 

Spowiedź , Uprowadzenie , Wychowankowie domów dziecka , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Z domu dziecka pod Sandomierzem znika siedmioletni Szymek. Policja przeczesuje okolicę, a w tym samym 

czasie u księdza Piotra spowiada się człowiek twierdzący, że ma związek z zaginięciem chłopca i zamierza zabić 

człowieka. Duchowny chciałby pomóc dziecku jednocześnie nie łamiąc tajemnicy spowiedzi. Śledczy nie wierzą 

księdzu, który mówi, że jest niewinny, ale niczego nie wyjaśnia. A czas ucieka, morderca wciąż działa...  

 

 

34. Valeria w lustrze / Elísabet Benavent ; z języka hiszpańskiego przełożyła Iwona 

Michałowska-Gabrych.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Przyjaźń , Rozwód , Trudne sytuacje 

życiowe , Madryt (Hiszpania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Valeria jest w emocjonalnym kołowrotku. Właśnie opublikowała swoją powieść i boi się krytyki. Rozwodzi się  

z Adrianem i nie jest to łatwe. Jednocześnie nie wie, czy chce wejść w związek z Victorem. I podczas gdy 

Valeria boi się, płacze, cieszy się, marzy i krzyczy, pędząc na życiowym rollercoasterze, jej przyjaciółki również 

nie mogą narzekać na nudę. Lola nie wie, co zrobić z Sergiem i czuje się samotna. Carmen walczy o zrozumienie 

Borjy, jej chłopaka i starego kolegi z pracy. Z kolei Nerea budzi się każdego ranka z mdłościami.  
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35. W błogiej nieświadomości / JP Delaney ; tłumaczenie Anna Dobrzańska.- 

Kraków : Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Noworodek , Postępowanie sądowe , Rodzicielstwo , 

Wychowanie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Pewnego dnia Pete Riley otwiera drzwi nieznanemu człowiekowi. Ten przedstawia się jako Miles Lambert                     

i oznajmia, że dwuletni Theo − syn Pete’a i jego partnerki Maddie − nie jest ich dzieckiem. Pete i Maddie 

oddaliby wszystko, aby ta druzgocąca wiadomość okazała się nieprawdziwa, jednak badania ją potwierdzają.                

W jednej chwili spokojne i ułożone życie pary zamienia się w koszmar. Wszystko, co dotychczas Pete i Maddie 

uważali za oczywiste, okazuje się fałszem. Są jednak zbyt wstrząśnięci, by zauważyć niebezpieczeństwo, które 

dopiero nadchodzi… Jakie sekrety kryje posiadłość Lambertów? Czy Pete i Maddie mogą sobie ufać? Jaką cenę 

zapłacą za bezpieczeństwo swojej rodziny?  

 

 

36. Wartało / napisał: Marcin Kołodziejczyk.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Miasta małe , Prowincja , Relacje międzyludzkie , 

Polska (część wschodnia) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Małe miasto o złej porze roku. Rdza. Zawiść. Chciwość. Wietrznie. Biało-czarno. Zero szacunku. Miasteczko 

zdziczałe, odcięte od świata. Rządzące się brakiem praw. Złowieszcze. Rozpolitykowane. Korodujące. Jak wór 

pełen rupieci z różnych epok. Jak stara i złośliwa maszyna zabawka dysząca tuż przed upadkiem. 

Podtrzymywana tylko naiwną ludzką nadzieją. Pewnej samotnej jesiennej nocy do miasteczka przyjeżdża 

człowiek, który ucieka przed samym sobą. Ma poważną misję, ale wolałby o niej zapomnieć. Jednak tego, co 

zobaczy w miasteczku, zapomnieć się nie da. Pierwszy w Polsce złowieszczy sriler psychologiczno-polityczny 

dziejący się w kieszonkowym środowisku. Nie mów, że ta książka nie jest dla ciebie, skoro jest o nas 

wszystkich. Przetrwać to jedno, ale co dalej? Wartało by przeczytać.  

 

 

37. Wróbel w getcie / Kristy Cambron ; przekład Aleksandra Gietka-Ostrowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Getta żydowskie , 

Holokaust , Miłość , Niesłuszne skazanie , Opieka nad dziećmi , Żydzi , Stany 

Zjednoczone (USA) , Czechy , Terezín (Czechy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-02 
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Poruszająca opowieść o miłości i rodzinie w najmroczniejszych czasach Gdy Kaja Makovsky dowiaduje się, że 

niemiecki terror dociera do Pragi, opuszcza Wielką Brytanię, żeby ratować swoją żydowską rodzinę. Kiedy jest 

już u celu, ucieczka okazuje się niemożliwa, a piekło wojny staje się jej bolesną codziennością. Kobieta trafia do 

getta w Terezinie, gdzie poznaje dziewczynkę, która niespodziewanie odmieni jej życie. Kilkadziesiąt lat później 

Sera James i William Hanoverowie, bohaterowie „Motyla i skrzypiec”, w trakcie bajkowego ślubu zostają 

brutalnie rozdzieleni - mężczyzna zostaje oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił, a teraz grozi mu 

dziesięć lat więzienia. Sera postanawia zrobić wszystko, aby uratować swojego męża i ich wspólną przyszłość. 

Losy dwóch kobiet, które dzielą dziesiątki lat, zostaną niespodziewanie połączone historią tajemniczej 

dziewczynki ocalonej z Holokaustu. „Wróbel w getcie” to opowieść o tym, że nawet w najmroczniejszych czasach 

nie można tracić nadziei.  

 

 

38. Wyspa kobiet morza / Lisa See ; z angielskiego przełożyła Joanna Hryniewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nurkowie , Przyjaźń , Sekrety rodzinne , Czedżu 

(Korea Południowa ; wyspa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Najnowsza powieść utrzymującej się na szczycie listy bestsellerów „New York Timesa” pisarki Lisy See, autorki 

Herbacianej dziewczyny, opowiada o kobiecej przyjaźni i rodzinnych sekretach na małej koreańskiej wyspie.                

W tej pięknej, głębokiej powieści odmalowano świat postawiony na głowie, w którym to kobiety rządzą                       

i wykonują niebezpieczną pracę fizyczną, a mężczyźni opiekują się dziećmi. To klasyczna opowieść Lisy See, 

podejmująca temat kobiecej przyjaźni i przemożnych sił, które ją kształtują. Wyspa kobiet morza przedstawia 

czytelnikom gwałtowne, zapadające w pamięć pływaczki z Jeju i dramatyczną historię, która określa ich życie.  

 

 

39. Zaginiona kronika / Jacek Ostrowski.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Dziennikarze , Tajemnica , Płock (woj. 

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

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Niektóre tajemnice nigdy nie powinny zostać odkryte. Dziennikarz Jacek Krawczyk wchodzi w posiadanie 

tajemniczego sztyletu, co uruchamia nieoczekiwaną machinę wydarzeń. Tymczasem w Watykanie kardynałowie 

wpadają w panikę. Przeprowadzają dochodzenie i okazuje się, że zaginione dawno temu dokumenty są tak 

ważne, że w razie ich ujawnienia mogą zachwiać pozycją Kościoła. Jaki związek z poszukiwanymi 

dokumentami ma sztylet? Z kim przyjdzie zmierzyć się Jackowi w walce o prawdę oraz własne życie? Jacek 

Ostrowski udowadnia, że każda jego kolejna książka jest jeszcze lepsza!  
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40. Zero zahamowań czyli Filolog słucha piosenek / Michał Rusinek ; współpraca 

Joanna Barańska ; [rysunki Jacek Gawłowski].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Disco polo , Humor , Muzyka rozrywkowa , Język polski , 

Piosenka polska , Stylistyka , Tematy i motywy , Rap , Heavy metal , Analiza i 

interpretacja , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2021-02 

 

 

Wyobraźmy sobie, że z podręczników szkolnych znikają wiersze Adama Mickiewicza, a na ich miejscu 

pojawiają się teksty utworów śpiewanych przez Zenka Martyniuka czy zespołu Ich Troje. Co poeta chciał w nich 

powiedzieć? I co się dzieje, gdy te teksty wpadną w niepowołane ucho filologa, który w dodatku lubuje się                     

w tropieniu pypciów językowych? Dowiedzą się Państwo, czytając ten zbiór felietonów: co nam mówią piosenki 

disco polo ; jak się śpiewa o seksie ; o czym mówią piosenki serialowe , co można znaleźć w rapie i gatunkach 

pokrewnych ; czym pobrzmiewają piosenki patriotyczne ; o czym charczą heavymetalowcy ; co słychać                      

w piosence popularnej.  

 

 

41. Zimowe serca / Anna Wolf.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Przyjaźń , Tajemnica , Wypadki drogowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Erick Walker nie wierzy w cuda. A jednak pewnego zimowego dnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, zdarzyło 

się coś niezwykłego. Nieznajoma uratowała Ericka, kiedy jego samochód zsunął się ze skarpy prosto do rzeki.  

Nie wiedział, że była to Tara Willson, matka dwóch nastoletnich córek, która po rozstaniu z mężem borykała się 

z problemami finansowymi. W dodatku nie ufała ludziom, a w szczególności przedstawicielom płci męskiej.  

Kiedy rok później, przed kolejnym Bożym Narodzeniem, przypadkowo się spotykają, Tara nie rozpoznaje 

Ericka. On z kolei nie ma pojęcia, że to kobieta, której zawdzięcza życie.  Świąteczny cud czy nie, tych dwoje się 

zaprzyjaźnia, nie przypuszczając, że Tara tak bardzo potrzebuje przyjaciela. Jej były mąż będzie chciał się 

zemścić za to, że od niego odeszła. Jednak Roger nie podejrzewa, że w życiu dawnej żony pojawił się ktoś nowy 

– mężczyzna z tonącego samochodu. Mężczyzna, który ma na koncie wiele złych uczynków.  

 

 

42. Zjadacz czerni 8 / Katarzyna Grochola.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nadzieja , Tęsknota , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-02 
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W tej powieści historie bohaterów łączą się we wzór, który dla nich pozostaje nierozpoznany, a mimo to ma 

sens, jak wiele sytuacji, miejsc i zdarzeń w naszym życiu. Miłość nie jest jednowymiarowa. Nie sprowadza się 

tylko do tęskniących za czułym dotykiem kochanków. Jest szansą na człowieczeństwo. A jeśli podejmiemy 

próbę zrozumienia drugiego człowieka, może zdarzyć się cud.  
 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. (Nie)pełnosprawny turysta : wybrane zagadnienia teorii i praktyki turystyki 

społecznej / pod redakcją Józefa Partyki i Benedykta Wojcieszaka ; [zespół autorski: 

Aneta Józefczak, Zbysław Kaczmarek, Krzysztof Kaganek, Maciej Maśliński, 

Bogumiła Moskal, Zbigniew Orłowski, Antoni Szczuciński, Michał Urban, 

Benedykt Wojcieszak, Dominika Zawadzka].- Warszawa : Wydawnictwo PTTK 

"Kraj", 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z niepełnosprawnością , Turystyka socjalna , Polska , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-338.48 

 Nowości:  2021-01 

 

 

CZĘŚĆ 1. TEORETYCZNE ZAGADNIENIA TURYSTYKI SPOŁECZNEJ;  CZĘŚĆ 2. PRAKTYCZNE 

ZAGADNIENIA TURYSTYKI SPOŁECZNEJ. 

 

 

2. A propos niczego : autobiografia / Woody Allen ; przełożył Mirosław P. Jabłoński.- 

Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Allen, Woody (1935- ) , Aktorzy amerykańscy , Film 

amerykański , Pisarze amerykańscy , Reżyserzy amerykańscy , Scenarzyści filmowi 

amerykańscy , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Allen W.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Szczery, soczysty i błyskotliwy autoportret jednego z największych artystów naszych czasów! Z wyjątkową 

gawędziarską pasją Allen prowadzi nas od dzieciństwa i młodości na Brooklynie, przez pracę scenarzysty          

w programie Sida Ceasara i komika stand-upowego, aż po pierwsze próby aktorsko-reżyserskie i rozkwit – 



19 
 

trwającej sześćdziesiąt lat – kariery w przemyśle filmowym. Na kartach tej niecodziennej autobiografii wielkie 

nazwiska mieszają się z błahostkami, naiwne zachwyty z bagażem życiowych doświadczeń, a kino ma godnego 

rywala w postaci muzyki jazzowej. Ta intymna i często humorystyczna historia znajduje się na listach 

bestsellerów takich czasopism, jak „New York Times”, „USA Today”, „Los Angeles Times” i „Publishers 

Weekly”.  

 

 

3. Amerykańska księżniczka : prawdziwa historia kopciuszka / Annejet van der Zijl ; 

przekład Alicja Oczko.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tew, Allene (1872-1955) , Bankierzy , Prowincja , 

Amerykański sen , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Tew A.  

Nowości:  2021-02 

 

 

Pięć małżeństw. Dwójka dzieci. Miliony na koncie Jak córka bankiera z małego miasta zdobyła fortunę i została 

księżniczką? Wyrwała się z prowincjonalnego miasteczka, zdobyła uznanie amerykańskiej socjety i została 

księżniczką ratującą holenderską rodzinę królewską przed wyginięciem. Brzmi jak bajka albo scenariusz komedii 

romantycznej? A jednak takie było życie Allene Tew. Kobiety, która mieszkając w Stanach Zjednoczonych, 

uzyskała książęcy tytuł, a dzięki kolejnym małżeństwom zdobywała niezależność w świecie zdominowanym 

przez mężczyzn. Historia o Kopciuszku nie zawsze musi być bajką. Podobnie jak życie u boku księcia.                            

A pieniądze, chociaż szczęścia nie dają, mogą być przepustką do wolności i życia na własnych zasadach.   

 

 

4. Andrzej Grabowski - jestem jak motyl / Andrzej Grabowski, Paweł Łęczuk, Jakub 

Jabłonka.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grabowski, Andrzej (1952- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana 

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

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Barwna i z gawędziarskim talentem napisana autobiografia jednego z najbardziej wszechstronnych polskich 

aktorów. Choć nazywa siebie „pierwszym komediantem kraju” i kokieteryjnie stwierdza, że „oprócz tego 

Ferdka, to chyba niewiele w życiu zagrał”, Andrzej Grabowski dobrze zna swoje różnorodne możliwości. 

Występował w kabarecie, grał w wielu w filmach i spektaklach teatralnych, nagrał cztery płyty z piosenkami 

(sam też je pisze), jest także jurorem w „Tańcu z gwiazdami”. Dodatkowo okazuje się doskonałym 

gawędziarzem, w jego historii jest miejsce na śmiech, smutek, wódkę, piękne kobiety, nostalgię i sztubackie 

wygłupy. Opowieść o dzieciństwie w rodzinnej Alwerni uzmysławia, że po ponad sześćdziesięciu latach 

niesforny chłopak z małego miasteczka wciąż w Grabowskim siedzi i ma się całkiem dobrze. Niezwykła 

wrażliwość aktora, skrywana za żartami komedianta, doskonale wybrzmiewa między wierszami opowieści                     

o jego życiu. „Gdyby pan Grabowski w Stanach Zjednoczonych był tak popularny i rozpoznawalny, jak jest                    

w Polsce, latałby na plan własnym odrzutowcem albo helikopterem. Grałby tylko w najlepszych produkcjach. 

Tylko tu, w Polsce, może się zdarzyć to, że przez udział w serialu Świat według Kiepskich jest eliminowany                 

z innych produkcji.” Odparował Jerzy Bogajewicz, reżyser filmu „Boże Skrawki”, gdy podczas festiwalu 

filmowego w Gdyni zapytano go, jak mógł zaangażować człowieka, grającego w kretyńskim serialu?  
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5. Andrzej Seweryn : ja prowadzę! / rozmawiają Arkadiusz Bartosiak, Łukasz 

Klinke.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seweryn, Andrzej (1946- ) , Aktorzy polscy , Reżyserzy 

polscy , Film polski , Teatr polski , Polska , Wywiad rzeka 

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

Nowości:  2021-01 

 

 

 

Wywiad rzeka z Andrzejem Sewerynem. Z jednym z najwybitniejszych polskich aktorów rozmawiają Arkadiusz 

Bartosiak i Łukasz Klinke. Wśród poruszanych tematów znajdują się zarówno zagadnienia dotyczące świata 

teatru i filmu, polityki, a także życia prywatnego. Aktor opowiada między innymi o wspomnieniach                                

z dzieciństwa, młodości i początkach pracy artystycznej. Pasjonująca lektura dla wszystkich wielbicieli teatru                 

i filmu.  

 

 

6. Ból ostry / pod redakcją Jerzego Wordliczka, Jana Dobrogowskiego.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ból , Leki przeciwbólowe , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

I. Patofizjologia ostrego bólu: Mechanizmy powstawania ostrego bólu ; Patomechanizm bólu trzewnego ; 

Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy ; Znieczulenie/analgezja a odpowiedź ustroju na uraz ; Ból ostry, 

zagadnienia psychologiczne ; II. Wybrane zespoły ostrego bólu: Ból pooperacyjny ; Ból pourazowy ; Ból 

porodowy (analgezja porodu) ; Ostry ból w narządzie ruchu ; Ostry ból w intensywnej terapii ; Ostry ból                    

w chorobach wewnętrznych ; Ostry ból w chorobie nowotworowej (bóle przebijające) ; Ból pooperacyjny                      

u dzieci ; Ból pourazowy u dzieci ; III. Leczenie ostrego bólu: Farmakoterapia ostrego bólu ; Techniki 

znieczulenia przewodowego w uśmierzaniu ostrego bólu ; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe a blokady 

centralne ; Analgezja sterowana przez chorego (PCA) ; Interakcje leków przeciwbólowych w terapii ostrego bólu 

; Techniki neuromodulacji w bólu ostrym ; Zastosowanie tramadolu w uśmierzaniu ostrego bólu. 

 

 

7. Brytyjska monarchia od kuchni / Adrian Tinniswood ; przekład Grażyna Waluga.- 

Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwór (grupa osób) , Gospodarstwo domowe , Monarchia , 

Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410) 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Wiadomości z życia brytyjskiej rodziny królewskiej wciąż podbijają media, miliony osób na całym świecie 

codziennie śledzą z zaciekawieniem wszystkie doniesienia zza bram Buckingham Palace. Monarchowie nie 
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gotują. Nie ubierają się samodzielnie, nie nalewają sobie picia ani nie ścielą łóżka. Podobno przyszły władca 

Królestwa, jego posiadłości i terytoriów, nawet nie wyciska sobie sam z tubki pasty do zębów, gdyż zadanie to 

należy do jednego z czterech jego kamerdynerów, który nakłada pastę na królewską szczoteczkę ze zdobionego 

srebrnego dozownika. Oficjalnie zdementowano za to inną słynną legendę o "rozpieszczaniu członków rodziny 

królewskiej", zgodnie z którą każdego ranka przed księciem Walii stawiano siedem gotowanych jaj 

uszeregowanych według ich twardości, każde opatrzone cyfrą oznaczającą liczbę minut gotowania, tak aby mógł 

każdego spróbować i wybrać najbardziej mu odpowiadające. Nawet obecnie tysiące osób czuwają codziennie 

nad maksymalnym komfortem zaledwie kilkorga osób z rodziny królewskiej. Co ciekawe, z czasem liczba 

pracowników rosła - dwór Elżbiety II zatrudnia dziś bowiem blisko 1200 osób, podczas gdy jej babka, królowa 

Wiktoria miała ich "zaledwie" 921.  

 

 

8. Ciepły dotyk Arktyki / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo Bila, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Arktyka (region) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(9)  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Latem Arktyka zaprasza do swojego domu słońce, które dotyka ciepłem spojrzeniem skostniałą ziemię. 

Zakwitają kwiaty, przylatują ptaki i topnieją lodowce. Odsłania się niesamowite, ciepłe oblicze Lodowej Krainy.  

 

 

9. Czym jest życie? : biologia w pięciu krokach / Paul Nurse ; przełożyła Aga Zano.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biochemia , Dobór naturalny , Ewolucja , Genetyka , 

Komórka (biologia) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-57  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Życie jest wokół nas, bogate i różnorodne. To naprawdę cud. Ale co to właściwie znaczy żyć i jak decydujemy, 

co jest życiem, a co nie? Po całym życiu poświęconym nauce laureat Nagrody Nobla, sir Paul Nurse, jeden                    

z czołowych naukowców na świecie, podjął wyzwanie zdefiniowania tego, czym jest życie. Dzięki temu powstał 

ten przewodnik, napisany z wielką przenikliwością, dowcipem i wdziękiem, który zabiera czytelników w podróż 

po pięciu filarach biologii – komórkę, gen, ewolucję poprzez dobór naturalny, życie jako chemię i życie jako 

informację – i pokazuje, jak biologia zmieniła siebie i jak zmienia świat, a także ujawnia, dokąd zmierzają 

współczesne badania. Przypomina naukowców, którzy poczynili się do najważniejszych odkryć i pokazuje 

własne laboratorium, aby dać poczuć dreszczyk emocji związany z odkryciami naukowymi. Aby przetrwać 

wszystkie wyzwania, przed którymi stoi ludzkość – wzrost liczby ludności, pandemie, niedobory żywności, 

zmiany klimatyczne – musimy najpierw zrozumieć, czym jest życie. Dziś zrozumienie życia jest bardziej pilne, 

niż kiedykolwiek. Ludzka aktywność silnie oddziałuje na klimat i ekosystemy, doprowadza je do granic 

wytrzymałości, pcha na skraj nieodwracalnej katastrofy. By mieć szansę stawić czoło wyzwaniom potrzebna jest 

wiedza i Paul Nurse wychodzi temu naprzeciw.  
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10. Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym : skuteczność i 

zagrożenia / Joanna Karbowska-Berent.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. 

(Rozprawa Habilitacyjna / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drobnoustroje , Grzyby , Ochrona i konserwacja , Papier , 

Zwalczanie , Rozprawa habilitacyjna 

Sygnatura:  WG-02  

Nowości:  2021-02 

 

 

I. WSTĘP ; II. STAN ZAGADNIENIA; III. CELE PRACY ; IV. MATERIAŁY I METODY BADAŃ; V. 

WYNIKI; VI. DYSKUSJA; VII. WNIOSKI. 

 

 

11. Dla sprawy / G. K. Chesterton ; przełożyła Jaga Rydzewska.- Warszawa : Fronda 

PL, [2013]. 

(Fides & Ratio) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apologetyka , Chrześcijaństwo , Esej 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

"Dla sprawy" to jedna z najważniejszych książek w dorobku G.K. Chestertona, wybitnego angielskiego pisarza                

i publicysty. Jest w niej dowcip i humor, ale też wojowniczość, bo zawarte w niej eseje miały być z założenia 

polemiczne i kontrowersyjne. Chesterton, idąc pod prąd modnych idei, wyjaśnia, dlaczego porzucił 

protestantyzm, dlaczego świecki światopogląd nie wystarcza dla stworzenia cywilizacji, a także dlaczego 

konformizm jest dziś nazywany odwagą, a bezmyślność stanowi typową cechę współczesności.  

  

 

12. Drzazga : kłamstwa silniejsze niż śmierć / Mirosław Tryczyk.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Pogromy Żydów , Świadomość społeczna , 

Żydzi , Jedwabne (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Jedwabne) , Radziłów (woj. 

podlaskie. pow. grajewski, gm. Radziłów) , Szczuczyn (woj. podlaskie, pow. grajewski, 

gm. Szczuczyn) , Trzcianne (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Trzcianne) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2021-02 

 

Dziadkowie brali udział w zbrodniach. Rodzice milczeli. Wnuki muszą o tym opowiedzieć, by ich dzieci tego nie 

powtórzyły. Mirosław Tryczyk odkrył, że jego dziadek, ten sam, któremu uwielbiał siadać na kolanach, uwikłany 

był w zbrodnie na niewinnych osobach. Jak się uporać z taką prawdą? Autor rusza w Polskę śladem osób sobie 

podobnych. Które odkryły grzechy przodków i szukają języka, by o nich opowiedzieć. Trudno przyznać się do 

tego, że nie radzimy sobie z prawdą o naszej historii, o naszych najbliższych. Jak kochać tych, którzy zabijali? 

To książka o ludziach, którzy mają odwagę pamiętać i nie chcą już milczeć. Bo wyparte poczucie winy jest jak 

drzazga, która jątrzy ranę.  
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13. Dygat Pan / Lidia Sadkowska-Mokkas.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dygat, Stanisław (1914-1978) , Pisarze polscy , Biografia 

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

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

 

„Nie czuję się pisarzem na co dzień. Właściwie cieszę się, bo szalenie bym dużo tracił”. Stanisław Dygat był 

wizualnie oraz osobowościowo bujny i dorodny. Odziedziczył najciekawsze cechy polskich i francuskich 

przodków. Psychologicznie skomplikowany, utkany z paradoksów. Wielowarstwowy, nieuchwytny, wielo-

krotny. Dla każdego inny. Tylu pasji, wrażeń, zdarzeń, marzeń, namiętności, uczuć, znajomości nie uniósłby 

żaden człowiek. Niezawodny przyjaciel i humorzasty złośnik. „Zakonspirowany wulkan”. Mężczyzna o duszy 

dziecka. Ofiara nieczułego systemu politycznego, ale również skłonności do idealizacji, przeczuleń, 

nadwrażliwości. Niesłusznie nieco zapomniany błyskotliwy prozaik i felietonista. Urzeczony kinem autor 

scenariuszy oraz dialogów filmowych. Sposobem myślenia i pisania wyprzedzający czas. Suwerenny 

intelektualnie. Prawie nieskażony socrealizmem. Nieukłuty przez „czerwonego pająka”. Mało brakowało,                       

a stałby się ikoną peerelowskiej popkultury. Część obyczajowa, nieustannie powielana przez kolorowe 

magazyny czy plotkarskie portale, dawno przerosła to, co pozostawił po sobie jako prozaik. Może za mocno 

utożsamiał się z rolą Stworzyciela? Po niemal półwieczu literackiego niebytu wychodzi z cienia. Nie skrywa się 

za najlepiej „napisaną” i wyreżyserowaną postacią – Kaliną. Ukazuje się w pełnej krasie.  

 

 

14. Dym : powszechna historia palenia / redakcja Sander L. Gilman, Zhou Xun ; 

przekład. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska.- Kraków : Towarzystwo Autorów i 

Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Palenie tytoniu , Tytoń , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2021-01 

 

 

PALENIE W HISTORII I KULTURZE; PALENIE W LITERATURZE I SZTUCE; PALENIE, PŁEĆ                         

I ETNICZNOŚĆ; PALENIE: "PALĄCY TEMAT". 

 

 

15. Dziennik Reni Spiegel / Renia Spiegel ; [przekład posłowia, uwag i komentarzy: 

Magdalena Iwińska].- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Spiegel, Renia (1924-1942) , Getta żydowskie , Holokaust , 

Nastolatki , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Rodzeństwo , Tęsknota , 

Zakochanie , Życie codzienne , Żydzi , Przemyśl (woj. podkarpackie) , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2021-02 
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Odnaleziony po 70 latach w jednej z nowojorskich skrytek bankowych i opublikowany przez amerykańskiego 

Penguina pamiętnik "polskiej Anny Frank" okazał się prawdziwą sensacją. Jego autorka, Renia Spiegel, polska 

Żydówka, została zastrzelona w 1942 roku przez niemieckiego żołnierza. Miała wówczas niespełna 18 lat. 

Dziewczynka zaczęła prowadzić dziennik jako piętnastolatka. Mieszkała wtedy z młodszą siostrą Arianą                        

u dziadków w Przemyślu. Opisywała wojenną codzienność, pełną dramatycznych zdarzeń - ucieczkę przed 

nalotami bombowymi, znikanie kolejnych żydowskich rodzin czy tworzenie getta. Jej zapiski przywołują 

tęsknotę za matką, od której obie siostry zostały odseparowane. Ale Renia pisze też i o tym, o czym piszą 

wszystkie nastolatki: o pierwszej miłości (do Zygmunta Schwarzera), słodkich pocałunkach, przytacza zabawne  

i błahe historie, wyraża zachwyt przyrodą. Nastoletnie egzaltacje mieszają się ciągle z grozą śmierci, natchnione 

wiersze z opisami dramatycznej, wojennej rzeczywistości. Dziennik Reni Spiegel to wstrząsające świadectwo 

epoki i jeden z najbardziej poruszających dokumentów czasu wojny. Niniejsze wydanie uzupełnione jest 

posłowiem i komentarzami Elżbiety (Ariany) Bellak - siostry Reni Spiegel.  

 

 

16. Dziewczyny z wypiekami / Małgorzata Nagat & Agata Stankiewicz.- Warszawa : 

Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciasta , Ciastka i ciasteczka , Książka kucharska , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Dziewczyny z wypiekami sprawią, że Twój świat będzie wyjątkowo słodki. Agata i Małgosia uwielbiają słodkie 

wyzwania. Z pasją przygotowują przysmaki na wszelkie okazje i nikt nie potrafi oprzeć się ich propozycjom. 

Urodziny, rodzinne spotkania, bożonarodzeniowy lub wielkanocny obiad to tylko kilka spośród wielu okazji, 

które możesz ukoronować przepysznymi deserami autorstwa Sugar Lady i Candy Gold. W tej książce znajdziesz 

wszystkie przepisy na torty z programu „Dziewczyny z wypiekami”, ale nie tylko! Lawendowy crème brûlée, 

brownie z solonym karmelem, sernik dyniowy? A może pistacjowe trufle z kardamonem? Lub gruszkowo-

miętowy strudel z nutą pomarańczy?  

 

 

17. Dzika rzecz : polska muzyka i transformacja 1989-1993 / Rafał Księżyk.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrkultura , Muzycy polscy , Muzyka polska , Muzyka 

rozrywkowa , Rock , Zespoły muzyczne , Życie muzyczne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

„Chaos się nadyma, by wypluć sens" - śpiewał Lech Janerka w 1985 roku, a zaledwie kilka lat później przyszła 

transformacja, która skonfrontowała z chaosem całe społeczeństwo. Nadejściu wolności towarzyszył niepokój. 

Niepewność jutra na jednych działała wyzwalająco, innych paraliżowała. W muzyce niezwykły czas przełomu 

wywołał eksplozję i jak w soczewce skupił najciekawszych undergroundowych artystów i najdziwniejsze 

alternatywne zjawiska. Apteka, Armia, Brygada Kryzys, Houk, Izrael, Kazik, Kinsky, Kormorany, Max & 

Kelner, T. Love. Schyłek festiwalu w Jarocinie i pierwsze rave'y. Wiejskie komuny i miliardowe kontrakty. 

Queerowi wokaliści, oświeceni punkowcy, początki hip-hopu. Pionierskie teledyski, nowatorskie audycje 

radiowe, legendarne kluby i przełomowe koncerty. Rafał Księżyk przeprowadza nas przez pierwsze lata 
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transformacji, koncentrując się na undergroundzie, który umiał cieszyć się wolnością i z natury był z chaosem za 

pan brat.  

 

 

18. Encyklopedia schronisk tatrzańskich / Janusz Konieczniak.- Wydanie 2., 

rozszerzone i zaktualizowane.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" 

Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schroniska górskie , Tatry (góry) , Encyklopedia 

Sygnatura:  WG-728.8(438) 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

 

19. Gawędy o wilkach i innych zwierzętach / Marcin Kostrzyński.- Wydanie nowe 

uzupełnione.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etologia , Wilk , Ludzie a zwierzęta , Zwierzęta leśne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-630  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Tak pięknie i wzruszająco o polskich zwierzętach jeszcze nikt nie pisał! Wychowany w rodzinie myśliwych nie 

wyobrażał sobie życia bez polowań, dopóki nie zrozumiał, że euforia po strzale jest radością z zabójstwa. 

Strzelbę zamienił na aparat fotograficzny, a jego miejscem na ziemi stał się drewniany dom w środku lasu, do 

którego zaprosił potrzebujące pomocy zwierzęta. Zyskał sympatię milionów Polaków, gdy udało mu się wyrwać 

z rąk myśliwych rannego w wypadku wilka i uratować mu życie. Do jakiej zabawy małym wilczkom był 

potrzebny kabel USB? Czym posmarować kamerę, aby zrobić idealne ujęcie uroczej lisiej rodzinie? Jak rozrabiał 

dziczy Gang Krzywego Ryjka? Ile czasu potrzeba, żeby pozyskać zaufanie jeleni? Gawędy o wilkach i innych 

zwierzętach Marcina Kostrzyńskiego to nie tylko zabawne i pełne nadziei historie, które z zapartym tchem 

przeczytają zarówno dorośli, jak i starsze dzieci. To także przykład wielkiej miłości do polskiej przyrody                          

i przejmujący apel o zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa.  

 

 

20. Harcerstwo w Bieszczadach : studia i materiały / pod redakcją Janusza Wojtyczy ; 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Komisja Historyczna Chorągwi 

Krakowskiej ZHP.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy". Centralny Ośrodek 

Turystyki Górskiej PTTK, 2018. 

(Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; t. 

29) 

 

Hasła przedmiotowe:  Harcerstwo , Bieszczady (góry) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-329 

Nowości:  2021-01 
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STUDIA: Teodor Gąsiorowski - Od Bieszczadów "cywilizowanych" do Bieszczadów "dzikich" 1939−1950 ; 

Mieczysław Rokosz - Początki turystyki w Bieszczadach po II wojnie światowej ; Janusz Wojtycza, Krzysztof 

Wojtycza - Krakowscy harcerze i harcerki w Bieszczadach, w latach pięćdziesiątych ; Wojciech Biedrzycki - 

Zimowe wyprawy harcerzy krakowskich w Bieszczady w latach 1958−1962 ; Ewa Fogelzang-Adler - "Polsce 

Ludowej na 30. urodziny". Pierwsze lata harcerskiej "Operacji Bieszczady-40" (1974−1976) ; Marcin 

Perzanowski - Gdy w bieszczadzkiej puszczy zapomniano o puszczaństwie czyli o metodzie harcerskiej i jej 

stosowaniu w Centralnej Operacji ZHP Bieszczady-40 ; Sławomir Sprawski - "Ostoja" Kręgu Białej Podkładki     

w Suchych Rzekach i harcerstwo starsze lat osiemdziesiątych ; Julian Wacław Kurek - Przemyscy harcerze                    

w Bieszczadach w latach 1959−1963 ; Kazimierz Puc, Janusz Wojtycza - Kurs podharcmistrzowski, drużyna 

instruktorska, a obecnie Krąg Instruktorów-Seniorów "Powsinogi Bieszczadzkie" 1959-2016 ; Tadeusz 

Perzanowski - Władze państwowe i Kościół wobec ZHP w okresie trwania centralnej operacji programowej ZHP 

Bieszczady-40. WSPOMNIENIA: Andrzej Jaczewski - Wspomnienie ; Barbara Morawska-Nowak - Moje 

wędrówki po Bieszczadach w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych ; Witold Kucharski - Reminiscencje 

bieszczadzkie. 

 

 

21. Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start / Anita Janeczek-Romanowska, 

Mikołaj Marcela.- Warszawa : Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wychowanie przedszkolne , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-373.2  

Nowości:  2021-01 

 

 

 

W jakim wieku posłać dziecko do przedszkola i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? Czy warto inwestować 

w zajęcia dodatkowe? O co pytać wychowawców w przedszkolu? Jak znaleźć dla dziecka równowagę między 

nauką a zabawą? To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice każdego z maluchów. A może 

najważniejsze jest to, aby najpierw uświadomić sobie, że życie to nie wyścig. Że tak naprawdę nie ma w nim 

żadnego startu, ani tym bardziej żadnej mety. Dopiero zbudowanie bliskiej relacji ze swoim dzieckiem pozwala 

skutecznie wspierać je w procesie uczenia się, zgodnie z jego naturalnymi potrzebami. Rewolucyjna książka 

psycholog dziecięcej Anity Janeczek-Romanowskiej i eksperta od metod nauczania Mikołaja Marceli to 

najlepsza inwestycja w rozwój twojego dziecka. Oprócz szeregu praktycznych przedszkolnych porad                              

i podsumowania najnowszych badań naukowych, nie pozwala nam zapomnieć kluczowej prawdy: najważniejsze, 

z czym może wystartować w życiu dziecko to szczęśliwe dzieciństwo! 

 

 

22. Kobiety z obrazów / Małgorzata Czyńska.- Wydanie pierwsze w tej edycji.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarstwo europejskie , Malarstwo meksykańskie , 

Malarze , Modelki i modele , Tematy i motywy , Europa , Meksyk , Esej 

Sygnatura:  WG-75  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Ekscentryczna Dora Maar, niezależna Victorine Meurent, tajemnicza Lisa del Giocondo czy twardo stąpająca po 

ziemi Catherine Bolnes – to tylko niektóre z kobiet kryjących się za dziełami wielkich mistrzów. Tamara 

Łempicka w czasach największej biedy za sprzedawane obrazy kupowała diamentowe bransoletki. Frida Kahlo 
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nawet przykuta do wózka inwalidzkiego i dręczona bólem brała udział w manifestacjach politycznych. Emilie 

Flöge przez ponad dwadzieścia lat prowadziła zakład krawiecki, ubierając najzamożniejsze wiedenki. Gala Dali 

twardo kierowała karierą męża, rozkochiwała też w sobie przeróżnych artystów, często doprowadzając ich do 

szaleństwa. Antoinette de Wateville o względy i miłość Balthusa musiała rywalizować z własnym bratem,            

a zaledwie siedemnastoletnia Wally Neuzil dla Egona Schielego porzuciła pracę modelki u Gustawa Klimta.  

Małgorzata Czyńska udziela im głosu, ukazuje je już nie przez pryzmat ich związków z wielką sztuką, lecz jako 

osoby z krwi i kości, pełne obaw i emocji, żywe i zaskakująco prawdziwe. Choć pochodziły z różnych czasów, 

krajów i sfer, zostały uwiecznione na obrazach, które wywarły trwały wpływ na światową sztukę i przeniknęły 

do zbiorowej świadomości. Muzy wielkich artystów zachwycały nieprzeciętną urodą, imponowały odwagą, 

gorszyły bezwstydnością. Często były nie mniej fascynujące od płócien, na których je utrwalono. 

 

 

23. Kontrole fiskusa / [autor: Agnieszka Smolarczyk ; redaktor prowadząca: Anna 

Wojda].- Warszawa : Gremi Media, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola skarbowa i podatkowa , Polska , Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

I. Z pomocy w czasie epidemii trzeba się rozliczyć ; II. Jest kilka zasad, o których trzeba pamiętać ; III. 

Urzędnicy przyjdą z kontrolą ; IV. Postępowanie podatkowe ; V. Kontrola celno-skarbowa ; VI. Podatnik nie jest 

bezradny, czyli co może zrobić ; VII. Zanim pójdziemy do sądu ; VIII. Akty prawne: Ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325) - wyciąg. 

 

 

24. Konwicki : cudzoziemiec tranzytowy / Lidia Sadkowska-Mokkas.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konwicki, Tadeusz (1926-2015) , Pisarze polscy , Biografia 

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

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

Tadeusz Konwicki - genialny mistyfikator życia, wodzący czytelnika ze swadą i urokiem po ostępach oraz 

zagajnikach swojej wyobraźni, dążący nieustannie poprzez kreowane światy do sensu i prawdy. Już za życia stał 

się legendą. Był czas, kiedy każda jego kolejna książka stała się literackim wydarzeniem, wywoływała burzliwą 

dyskusję. Gdy po raz pierwszy, tym razem w oficjalnym obiegu, ukazała się "Mała apokalipsa", bestseller 

czasów PRL, powieść w jednym z warszawskich punktów sprzedano bezpośrednio z ciężarówki. I tylko jednego 

dnia na stołecznych ulicach osiągnęła rekordowy pułap 5 tysięcy egzemplarzy. Sukces, o jakim możne tylko 

pomarzyć każdy współczesny autor. "Konwicki. Cudzoziemiec tranzytowy" to pierwsza próba biograficznego 

spojrzenia na życie oraz twórczość autora, wnikliwy i czuły zapis kondycji niezwykłego człowieka, pisarza, 

którego biografia najpełniej odzwierciedla najbardziej dramatyczne doświadczenia Polski i Polaków.  
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25. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce / [autorzy: Emilia Piechota i 

inni ; redaktor prowadząca: Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na listopad 2020 

roku.- Warszawa : Gremi, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cudzoziemcy , Pozwolenia administracyjne , Prawo pobytu , 

Zatrudnienie cudzoziemców , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.5 

Nowości:  2021-01 

 

Niniejsze opracowanie prezentuje przepisy prawa w zakresie wybranych procedur imigracyjnych dotyczących 

uzyskiwania odpowiednich dokumentów uprawniających cudzoziemców do przebywania na terytorium Polski 

oraz wykonywania przez nich pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. W opracowaniu poruszono też 

kwestie legalizacji pobytu i pracy obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Szwajcarii, jak również obywateli państw trzecich. Autorzy nie skupiają się tylko na rozwiązaniach prawnych, 

ale także podają praktyczne przykłady i wskazówki dotyczące wybranych procedur i postępowań imigracyjnych. 

Wskazują sytuacje, na które warto zwrócić szczególną uwagę, a które w praktyce przysparzają dużo wątpliwości. 

Prezentują także wzory wybranych dokumentów i wniosków oraz opisują przykładowe konsekwencje grożące za 

niewywiązywanie się z obowiązków, które nakłada na pracodawców i cudzoziemców prawo imigracyjne                      

w Polsce.  

 

 

26. Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania / Adam 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunty i powstania chłopskie , Chłopi , Opór (postawa) , 

Poddaństwo , Reforma rolna , Szlachta , Świadomość narodowa , Władza , Wyzysk , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)  

Nowości:  2021-01 

 

 

 

R. I. DWA NARODY. MITY O PANOWANIU I NIEWOLI; R. II. POCZĄTKI (DO XIV W.); R. III. 

MELIORATIONE TERRE (DO 1520 R.); R. IV. PRZYKRĘCANIE ŚRUBY. 1520-1768; R. V. KONIEC 

NIEWOLI 1768-1864; R. VI. KAPITALIZM NA PERYFERIACH 1864-1944; R. VII. PRL. WYZYSK W IMIĘ 

PARTII 1944-1989; ZAKOŃCZENIE. PRZEMOC I EMANCYPACJA ; JAK TRZEBA NAPISAĆ LUDOWĄ 

HISTORIĘ POLSKI? ESEJ O METODZIE. 

 

 

27. Między swobodą a zakazem czyli O bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni 

turystycznej / pod redakcją naukową Andrzeja Stasiaka i Jolanty Śledzińskiej.- 

Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Prawo , Ryzyko , Turystyka , Polska , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2021-01 
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Rozdział 1. BEZPIECZNA TURYSTYKA - ZAGADNIENIA TEORETYCZNO-TERMINOLOGICZNE; 

Rozdział 2. PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TURYSTYCE; Rozdział 3. RYZYKO W TURYS-

TYCE; Rozdział 4. BEZPIECZNA TURYSTYKA W PRZYRODZIE; Rozdział 5. ORGANIZACJA BEZPIE-

CZNYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH. 

 

 

28. Modelki z Dubaju / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński Media, 2021. 

(Niewolnicy / Marcin Margielewski ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Handel kobietami , Modelki i modele , 

Prostytucja , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , Dubaj 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2021-01 

 

 

Szokująca opowieść dziewczyny, która doświadczyła piekła prostytucji w Dubaju. Autor bestsellerów                             

o sekretach krajów arabskich powraca z nową, wstrząsającą historią. Marzą o pracy w modelingu albo o ślubie                 

z arabskim księciem. Lecą do Dubaju i zostają… prostytutkami. W miejscu gdzie prostytucja jest surowo karana, 

choć równie powszechna jak piasek na pustyni, nie mówi się o niej wprost. Nazywa się je modelkami. Tak jest 

ładniej. To wolą klienci, tak wolą one same. Marcin Margielewski tym razem zagląda za kulisy 

bliskowschodniego seksbiznesu i za sprawą jednej z dziewczyn, która w nim pracowała, pokazuje, co dzieje się 

poza przyjęciami na luksusowych jachtach i orgiami w wystawnych pałacach. Jakie koszmary przeżywają 

„modelki”, gdy nikt nie widzi. To opowieść o przebiegłych metodach handlarzy prostytutkami, o pułapkach, 

jakie zastawiają na dziewczyny, i o koszmarach, jakie one przeżywają. O cenie, jaką płaci się za marzenia                         

i naiwność, ale też o kobiecości, która dla jednych bywa przekleństwem, a dla innych niedoścignionym 

marzeniem.  

 

 

29. Neurochirurg / Jay Jayamohan ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jayamohan, Jay , Dzieci , Lekarze a pacjenci , Neurochirurdzy 

, Neurochirurgia , Nowotwory mózgu , Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2021-02 

 

 

Istnieją dwa sposoby na otwarcie głowy dziecka: elegancki i na szybko. Ja zazwyczaj golę włosy, nacinam skórę 

skalpelem a potem wypalam sobie drogę do kości za pomocą elektrycznego żegadła. Jest to powolna, precyzyjna 

metoda, która niemal nie pozostawia blizny, ale zajmuje dość dużo czasu. Czasu, którego - jak przypomina mi 

ciągły sygnał alarmu na monitorze pracy serca - nie mam. W swojej pasjonującej i chwilami rozdzierającej serce 

książce, Jayamohan opisuje wzloty i upadki pracy na sali operacyjnej. Neurochirurg opowiada o tym, jak 

znajduje w sobie siłę do dalszej pracy. Chociaż los nie raz rzuca go na kolana, zawsze podnosi się po porażce                

i stawia czoła kolejnemu wyzwaniu. „NEUROCHIRURG” JEST ŻYWYM, PASJONUJĄCYM OPISEM 

PRACY I ŻYCIA JAYAMOHANA. TO PORTRET CZŁOWIEKA ZDETERMINOWANEGO, BY OCALIĆ 

TAK WIELE ISTNIEŃ, JAK TYLKO TO MOŻLIWE.  
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30. Niemożliwe nie istnieje / Kilian Jornet ; tłumaczenie z języka katalońskiego 

Barbara Bardadyn.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jornet, Kilian (1987- ) , Alpiniści , Biegacze górscy , 

Narciarze , Himalaje (góry) , Mount Everest (góra) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Kilian Jornet doprowadził swoje ciało do granic wytrzymałości, doznał wielu kontuzji, a każdy kolejny jego 

wyczyn to balansowanie na granicy życia i śmierci. Dwa razy w ciągu tygodnia wbiegł na Mount Everest bez 

butli tlenowej. Na swoim koncie ma też rekordy w biegu na Mount Blanc, Denali czy Aconcaguę.                               

W skyrunningu Kilian osiągnął prawie wszystko. Z pozorną lekkością dokonał tego, co wydawało się 

niemożliwe. Ale nic nie jest dziełem przypadku: od dzieciństwa trenował ciało i umysł, by być doskonale 

przygotowanym zarówno na sukces, jak i porażkę. W intymnej i szczerej do bólu książce Kilian Jornet dzieli się 

doświadczeniem, zaraża pasją i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Historia jego życia inspiruje i zachęca 

do spełniania marzeń, nawet jeśli wydają się one nierealne, a przede wszystkim pokazuje, co znaczy miłość do 

gór. Moje usta powiedziały „kocham cię”, choć tak naprawdę chciały wymówić „przepraszam”. Wyrzucałem                

z siebie kolejne słowa, próbując się usprawiedliwić: „Nie przejmuj się”, „Będę na siebie uważał”… Wiedziałem 

jednak, że nie mam żadnej wymówki, która zabrzmiałaby dla niej rozsądnie. Rozpoczynałem przygodę, która 

mogła zakończyć się moją śmiercią na najwyższym ziemskim szczycie.  

 

 

31. Niewidzialna ręka / Maciej Wasielewski.- Warszawa : Wielka Litera, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zimiński, Maciej (1930-2013) , Niewidzialna ręka (program 

telewizyjny) , Dziennikarze , PRL , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

 

Oto opowieść o Macieju Zimińskim – nauczycielu, który poprawiał rzeczywistość. I który pokazał, co potrafi 

człowiek. Jako redaktor popularnego w PRL „Świata Młodych”, w setkach tysięcy dzieciaków rozbudziła chęć 

pomagania. Zorganizowana przez niego akcja „Niewidzialna ręka” miała na celu niesienie pomocy osobom 

starszym, chorym i wszystkim, którzy pomocy oczekiwali. Niewidzialni działali w ukryciu i nie przyjmowali 

zapłaty. Pozostawiali jedynie ślad, bilet albo kartkę z odciśniętą w atramencie dłonią.  

 

 

32. Nomadland : w drodze za pracą / Jessica Bruder ; przełożyła Martyna Tomczak.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Migracje wewnętrzne , Osoby w wieku starszym , Praca 

czasowa , Problemy społeczne , Robotnicy , Zatrudnienie , Stany Zjednoczone (USA) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2021-02 
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Ich oszczędności wyparowały po kryzysie w 2008 roku lub z powodu różnych życiowych wypadków. Zamiast 

przejść na zasłużoną emeryturę, żegnają się z wygodnym życiem przedstawicieli klasy średniej, które wiedli 

dotąd. Sprzedają domy, bo nie mogą ich już utrzymać, przesiadają się do kamperów, przyczep, vanów czy 

pikapów i ruszają w drogę. Jeżdżą od stanu do stanu w poszukiwaniu dorywczej pracy – na kempingach, przy 

zbiorach owoców i warzyw, w centrach logistycznych Amazona. Dla wielu firm to pracownicy doskonali. Są 

wytrwali, odpowiedzialni, doświadczeni, bardzo zdeterminowani. Przywożą ze sobą cały swój dobytek, 

zmieniając postoje przyczep w efemeryczne miasteczka robotnicze, które pustoszeją, kiedy kończy się praca. 

Nigdzie nie zostają wystarczająco długo, żeby stworzyć związek zawodowy. Niektórzy uważają ich za 

bezdomnych, ale koczownicy nowej ery nie lubią tej łatki. Mówią o sobie: bezmiejscowi. Twierdzą, że wyrwali 

się z niewoli czynszów, świadomie wypisali z zepsutego, demoralizującego systemu. Wielu nauczyło się cieszyć 

nową wolnością. Nawiązują przyjaźnie, dzielą się doświadczeniami, pomagają sobie nawzajem. Czas zapiąć 

pasy! Dzięki Jessice Bruder możemy dołączyć do nomadów i wyruszyć na włóczęgę po innej Ameryce.  

 

 

33. Okudżawa / Dmitrij Bykow ; przełożył Michał B. Jagiełło.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okudżawa, Bułat (1924-1997) , Intelektualiści , Literatura 

rosyjska , Piosenkarze rosyjscy , Poeci rosyjscy , Rosja , ZSRR , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Okudżawa B. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

„Okudżawa” Dmitrija Bykowa to pierwsza w Polsce obszerna biografia rosyjskiego śpiewającego poety (obrażał 

się, gdy nazywano go bardem). Chociaż od lat sześćdziesiątych piosenki Okudżawy (1924–1997) cieszą się               

w Polsce niezmiennym powodzeniem, prawie nic nie wiemy o życiu ich autora. Sam starał się mówić o nim jak 

najmniej. A jest to życiorys tragiczny, będący odzwierciedleniem całej epoki porewolucyjnej Rosji od lat represji 

stalinowskich po epokę "zastoju" Breżniewa i upadek ZSRR. Rozstrzelany ojciec, matka dwukrotnie skazana na 

łagier i zesłanie, wojna, szykany, cenzura, bezustanne zmaganie się z nagonką "prawdziwych partyjnych 

patriotów" na poezję, która tylko broniła prawa człowieka do bycia uczciwym, niezależnym i myślącym… 

Kilkanaście piosenek, od lat znanych polskiemu słuchaczowi, nie oddaje tragizmu losów ich twórcy, 

rozpaczliwie broniącego swojego człowieczeństwa w nieludzkim ustroju. Tę lukę wypełnia ponad sto wierszy, 

po raz pierwszy prezentowanych w książce Bykowa - wielu z nich nigdy nie publikowano nawet w Rosji, 

zachowały się tylko w rękopisach, przechowywanych przez przyjaciół Okudżawy. Niech więc biografia poety 

wzbogaci naszą wiedzę o nim i o Rosji, a Czytelników umocni w przekonaniu, że „trzy siostry”, wierne 

towarzyszki twórczości Okudżawy – Wiara, Nadzieja i Miłość – zawsze zwyciężają.  

 

 

34. Parlamentaryzm europejski / Ryszard M. Małajny.- Warszawa : Wydawnictwo 

Sejmowe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola parlamentarna , Parlament , Prezydenci , Rząd 

(organ państwowy) , Sądownictwo konstytucyjne , Władza państwowa , Europa , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-324/328 

Nowości:  2021-01 

 

 

R. I. PARLAMENTARYZM - POJĘCIE I TYPOLOGIA; R. II. PODZIAŁ WŁADZY; R. III.; R. IV. ZAKRES 

WŁADZY PRAWODAWCZEJ LEGISLATYWY; R. V. PARLAMENTARNE HAMULCE USTROJOWE; R. 
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VI. ZAKRES WŁADZY EGZEKUTYWY; R. VII.  JUDYKATYWA - SĄD KONSTYTUCYJNY; R. VIII. 

KONKLUZJE. 

 

 

35. Piękne i niebezpieczne : arystokratki polskiego wywiadu / Jerzy Rostkowski.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maciesza, Władysława (1888-1967) , Mańkowska, 

Klementyna (1910-2003) , Skarbek-Giżycka, Krystyna (1915-1952) , Arystokracja , 

Kobieta , Wywiad polski , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-327.84  

Nowości:  2021-01 

 

W działaniach wywiadów na całym świecie kobiety bardzo często odgrywały pierwszoplanową rolę, a nazwiska 

najsłynniejszych agentek na trwałe zapisały się w historii wszystkich znanych służb specjalnych zajmujących się 

szpiegostwem. Jerzy Rostkowski przypomina w swojej nowej pasjonującej książce niezwykłe, zdeterminowane  

i bezkompromisowe kobiety wywodzące się z kręgu arystokracji i bogatego ziemiaństwa, damy wywiadu, które 

podczas drugiej wojny światowej działały dla dobra ojczyzny i każdego dnia ryzykowały życie – Władysławę 

Srzednicką-Macieszę, Krystynę Skarbek, Klementynę Mańkowską i wiele innych. Każda historia to materiał na 

scenariusz filmowy!  

 

 

36. Powróćmy do marzeń : droga ku lepszej przyszłości / Papież Franciszek w 

rozmowie z Austenem Ivereighem ; [tłumaczenie Paulina Guzik].- Kraków : Dom 

Wydawniczy "Rafael", copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek (papież ; 1936- ) , Duchowość katolicka , 

Rozważania i rozmyślania religijne , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272-732.2  

Nowości:  2021-01 

 

 

„Świat znalazł się w momencie próby. Nie ma powrotu do świata sprzed pandemii” – ogłasza w swojej 

programowej książce papież Franciszek i kreśli autorski plan ułożenia się społeczeństw po kryzysie związanym  

z koronawirusem.  

 

 

37. Prawdziwe oblicze Boga : Całun Turyński w świetle najnowszych badań 

naukowych / Jan S. Jaworski.- Warszawa : Fronda, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jezus Chrystus , Całun Turyński , Elektrochemia , Syndologia 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-27  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Całun Turyński. Tajemnicze płótno: dla jednych największa relikwia chrześcijaństwa dla innych - 

średniowieczny falsyfikat. Mimo upartych prób racjonalistów, nie udało się odtworzyć sposobu, w jaki utrwalił 
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się na płótnie wizerunek tajemniczego Mężczyzny z Całunu. Badacze słynnej grupy STURP nie odkryli                       

w badanych fragmentach tkaniny żadnych farb ani pigmentów. Zmiany zaobserwowane we włóknach 

sugerowały, że płótno poddawano licznym procesom fizycznym i chemicznym, które mogły być wywołane 

laboratoryjnie, ale nie tłumaczyły powstania obrazu na Całunie. W naszej książce przedstawione zostały wyniki 

badań naukowych, które miały miejsce już po 2010 roku. Obejmują one analizę struktury mikroskopowej 

próbek, ich budowę krystalograficzną i molekularną oraz skład atomowy. Zadziwiające, że zastosowanie 

najnowocześniejszych i subtelnych technik fizykochemicznych ujawnia wciąż nowe a zaskakujące ślady na 

płótnie Całunu. A one, wbrew oponentom, doskonale pasują do twierdzenia, że owinięto tym płótnem ciało 

Jezusa zdjętego po męce z Krzyża, zgodnie z opisem Ewangelii. Sensacje wzbudziły prace profesora Giulio 

Fantiego z Uniwersytetu w Padwie, opublikowane w 2017 roku. Fanti wykazał, że jest absolutnie niemożliwe, by 

ktoś dysponujący zasobami wiedzy i techniki średniowiecznej, był w stanie dokonać tak genialnego fałszerstwa.  

Wielka relikwia, świadek Męki i Zmartwychwstania ujawnia wciąż coraz więcej tajemnic. To nauka pozwala 

nam spojrzeć z bliska w prawdziwe oblicze Boga.  

 

 

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

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

[2020]. 

(Poradnik Prawny ; 2) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2021-01 

 

 

1. NOWE PRAWO W DOBIE KORONAWIRUS; 2. WAŻNE PRZEPISY DLA KIEROWCÓW; 3. CO 

KAŻDY KIEROWCA POWINIEN WIEDZIEĆ; 4. JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKO-

TYKÓW; 5. PUNKTY KARNE ; USTAWA Z 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM. 

 

 

39. Przecież ich nie zostawię : o żydowskich opiekunkach w czasie wojny / pod 

redakcją Magdaleny Kicińskiej i Moniki Sznajderman.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Opiekunki i 

opiekunowie dziecięcy , Żydzi , Polska , Esej , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2021-02 

 

 

Beata Chomątowska, Sylwia Chutnik, Patrycja Dołowy, Magdalena Kicińska, Karolina Przewrocka-Aderet, 

Karolina Sulej, Monika Sznajderman, Agnieszka Witkowska-Krych. To była z gatunku tych oczywistych, tych, 

które pewnego dnia przychodzą do głowy i budzą zdziwienie: dlaczego nie wcześniej? Dlaczego dopiero teraz 

pomyślałyśmy o tym, by przywołać pamięć o żydowskich kobietach, które w czasie wojny poświęciły się opiece 

nad osieroconymi lub chorymi dziećmi i tak często, nie próbując się ratować, były z nimi aż do końca? 

Oddajemy w Państwa ręce książkę, w której osiem autorek napisało o kilkunastu z nich. Wśród bohaterek są 

kobiety lepiej i  słabiej znane, są też takie, o których nie wiemy niemal niczego, znamy tylko imię, skrawek 

życia. Wybór, jakiego dokonaliśmy, nie  wyczerpuje oczywiście tematu. Chcielibyśmy, by książka była tylko 

strażą przednią i by w ślad za nią powstały dalsze, poświęcone jeszcze innym spośród tych, o których nie wolno 

nam zapomnieć. Redaktorki 
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40. Przestrzenie deziluzji : dwudziestowieczne modele dzieła teatralnego / Krzysztof 

Pleśniarowicz.- Kraków : Bricolage Publishing, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Teatr , Teoria teatru , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-792 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

Książka proponuje czytelnikowi klarowny model refleksji nad dziełem sztuki teatru, jest podsumowaniem 

dwudziestowiecznej wiedzy na ten temat, swoistą syntezą konsekwencji i osiągnięć współczesnego 

autonomizmu teatralnego. Krzysztof Pleśniarowicz wyznacza antynomię mieszczącą się wyłącznie w ramach 

dzieła teatralnego: iluzja/deziluzja - zamiast opozycji dziś już generalnie zdezaktualizowanej: pomiędzy dziełem 

literackim (dramatem) a aliterackim dziełem teatralnym (spektaklem). Oferuje czytelnikowi pozycję dojrzałą, 

przemyślaną, doskonale i prosto napisaną, a w naszej teatrologii - nowatorską. Z recenzji profesor Dobrochny 

Ratajczakowej  

 

 

41. Przystanek Warszawa : subiektywny przewodnik literacki / Lidia Sadkowska-

Mokkas.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura polska , Życie literackie , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Opowieść o ludziach pióra - poetach i pisarzach, którzy w Warszawie odnosili sukcesy, ale także ponosili 

porażki. Dojrzewali, nabywali życiowych doświadczeń, zawierali przyjaźnie. Przeżywali chwile radosne, a także 

momenty trudne. Mieli swoje ulubione miejsca: uliczki, skwery, kawiarnie. Dla niektórych z nich Warszawa 

była rodzinnym miastem, dla innych stanowiła swoistą "ziemię obiecaną", do której przyjechali pełni nadziei na 

lepsze jutro. Warszawa w różny sposób wpisała się w ich biografie. Dziesięcioro bohaterów, dziesięć opowieści, 

dziesięć odsłon miasta. Podróż nie tyle przez epoki literackie, ile przez konkretne miejsca. Niektórych z nich już 

nie ma. Inne zmieniły się nieodwracalnie. Świat uczuć i emocji, któremu autorka próbuje nadać wymiar 

uniwersalny.  

 

 

42. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami / redakcja naukowa Władysław 

Filar, Grzegorz Lew.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 

copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Controlling , Kontrola wewnętrzna , Rachunkowość 

zarządcza , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-657 

Regionalia:  Rzeszów - Politechnika - studenci - a płaca - 21 w , Rzeszów - studenci 

- a płaca - 21 w 

Nowości:  2021-01 
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System controllingu w przedsiębiorstwie ; Rentowność jako system upadłości podmiotów gospodarczych ; 

Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach ; Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna jako 

narzędzia przybliżające przedsiębiorstwo do realizacji celów ; Obrót materiałowy ; Oczekiwania studentów 

kierunków ekonomicznych Politechniki Rzeszowskiej dotyczących miesięcznego wynagrodzenia brutto                   

w zależności od miejsca zamieszkania - analiza wyników badań empirycznych ; Analiza kosztów działalności                

w jednostce gospodarczej na przykładzie firmy Makarony Polskie S.A. - wybrane zagadnienia ; Chmura 

obliczeniowa jako forma outsourcingu usług IT ; Aktywa finansowe - Uznawanie, wycena bieżąca i bilansowa, 

przeszacowanie, przekwalifikowanie ; Ustalenie różnic kursowych od transakcji wyrażonych w walutach obcych 

; Nierejestrowane i zarejestrowane podmioty gospodarcze jako uczestnicy szarej strefy ; Pojęcie klasyfikacji                   

i istota kosztów w strukturze rachunkowości ; Ocena przez biegłego rewidenta zdolności badanej jednostki do 

kontynuacji działalności ; Ustalenie i ewidencja odroczonego podatku dochodowego metodą zobowiązań 

bilansowych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości ; Inwestycje 

krótkoterminowe w przedsiębiorstwach handlowych. 

 

 

43. Rahim : ludzie z tylnego siedzenia / Salbert/Corso.- Kraków : Wydawnictwo 

SQN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  3-X-Klan (zespół muzyczny) , Kaliber 44 (zespół muzyczny) 

, Paktofonika (zespół hip-hopowy) , Pokahontaz (zespół hip-hopowy) , Hip-hop 

(muzyka) , Muzyka polska , Producenci muzyczni , Raperzy polscy , Polska , 

Autobiografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Rahim  

Nowości:  2021-02 

 

Nie zawsze musisz prowadzić. Czasami ważniejsze jest to, kto z tobą jedzie. RAHIM, współzałożyciel 

legendarnej Paktofoniki i Pokahontaz, ojciec i szara eminencja wytwórni MaxFloRec, po raz pierwszy opowiada 

szczerze o swoim życiu, hip-hopie, dorastaniu na Śląsku, spełnianiu marzeń i budowaniu muzycznej kariery. Od 

pierwszych bitów klejonych na amidze 1200 w rodzinnym mieszkaniu w Mikołowie, przez nagrywki z 3-X-

KLANem, Kalibrem 44 i fenomenalny sukces Paktofoniki, aż po solową karierę, powstanie Pokahontaz, 

niecodzienne kolaboracje i własną wytwórnię MaxFloRec. Ta książka to wyczerpująca opowieść o miłości, 

przyjaźni, pakcie przy dźwiękach głośnika, a także nieuczciwych wydawcach i dzikim muzycznym rynku lat 90, 

w którym albo byłeś twardy, albo zostawałeś pożarty i kończyłeś z długami. Przeczytasz w niej o kulisach pracy 

nad kultową „Kinematografią”, śmierci przyjaciela, szaleństwie, które nastało po premierze filmu „Jesteś 

bogiem”, budowaniu własnej muzycznej tożsamości, pożegnaniu z przeszłością, o honorze i zaczynaniu 

wszystkiego od nowa, a także o Pokahontaz, nowych brzmieniach, promowaniu młodych artystów i całkowicie 

nowych projektach. To szczera spowiedź i podsumowanie ponad 20 lat życia pełnego muzyki, ciekawych 

opowieści, spotkań i ludzi. To książka faceta, który dużo osiągnął, jednocześnie nigdy nie zapominając o tych, 

których ma wokół siebie. I o osobach, które pomagały mu tworzyć i nieustannie przeć naprzód. O tych 

wszystkich, którzy są tacy jak on. O ludziach z tylnego siedzenia.  

 

 

44. Restrukturyzacja zatrudnienia 2020 / [autorzy: Sławomir Paruch, Karolina 

Kanclerz, Ilona Zacharska, Michał Bodziony ; redaktor prowadząca: Joanna 

Kalinowska].- Stan prawny na 1 września 2020 roku.- Warszawa : Gremi, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Restrukturyzacja przedsiębiorstwa , 

Zatrudnienie , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-01 
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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. 

 

 

45. Rodzic w firmie / [autorzy: Patrycja Zawirska, Krzysztof Gąsior, Grzegorz 

Ruszczyk, Andrzej Orzechowski, Marta Rogocz, Monika Aniszewska, Mariusz 

Pigulski ; redaktor prowadząca: Joanna Kalinowska].- Stan prawny na 15 września 

2020 r.- Warszawa : Gremi, [2020]. 

(Poradnik Prawny ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Rodzicielstwo , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2021-01 

 

CZĘŚĆ 1: I. Szczególne przywileje pracownicze kobiet w ciąży ; II. Uprawnienia związane z karmieniem piersią 

; III. Jakich prac i w jakich warunkach nie można zlecać pracownicom ciężarnym lub karmiącym piersią ; IV. 

Czas pracy rodziców i kobiet w ciąży ; V. Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę ; VI. 

Urlopy i zwolnienia związane z rodzicielstwem ; VII. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 

lub wychowawczym ; VIII. Opieka nad dzieckiem do lat czterech ; IX. Zakaz dyskryminacji z uwagi na 

rodzicielstwo. CZĘŚĆ 2: I. Wynagrodzenie pracownicy w ciąży za czas nieobecności związanej z badaniami ; II. 

Wynagrodzenie za wolne na dzieci w wieku do 14 lat oraz za czas karmienia piersią ; III. Dodatek wyrównawczy 

; IV. Ustalamy wymiar zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego ; V. Gdy opiekun łączy urlop rodzicielski                      

z pracą ; VI. Rozliczenie składkowo-podatkowe za pracownika, który w miesiącu ma zasiłek macierzyński                  

i należności ze stosunku pracy ; VII. Wynagrodzenie za pracę po powrocie do pracy po urlopach rodzicielskich ; 

VIII. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ; IX. Ubezpieczenia zusowskie u przebywających na urlopach rodzicie-

lskich. 

 

 

46. Rozliczanie dochodów i świadczeń dla pracowników w 2020 roku / [autorzy: 

Joanna Świerzyńska i inni ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan 

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

(Poradnik Prenumeratora ; nr 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Delegowanie pracowników , Podatek dochodowy od osób 

fizycznych , Prawo podatkowe , Świadczenia pracownicze , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2021-01 

 

I. ODDELEGOWANIA Z I DO POLSKI; II. ZMIANY W PIT - PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W 

STOSOWANIU ISTOTNYCH NOWYCH REGULACJI SYSTEMOWYCH; III. ŚWIADCZENIA DLA 

PRACOWNIKÓW. 
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 47. Starostowie Polski międzywojennej : portret zbiorowy / Janusz Mierzwa.- 

Wydanie 2.- Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Starosta , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

I. POCZĄTKI; II. ŚRODOWISKA; III. GEOGRAFIA URZĘDOWANIA; IV. NOMINACJA I PRZENIE-

SIENIE; V. ZADANIA URZĘDU STAROŚCIŃSKIEGO; VI. OCENA STAROSTÓW I PERSPEKTYWY 

ROZWOJU ICH KARIER ZAWODOWYCH; VII. URZĄD STAROŚCIŃSKI I STAROSTA A BEZPIE-

CZEŃSTWO PUBLICZNE; VIII. STAROSTA A POLITYKA; IX. STAROSTA POZA SŁUŻBĄ; X. "BYŁY 

STAROSTA". POZA RESORTEM I NA EMERYTURZE. 

 

 

48. Szlak Maryjny Światło ze Wschodu : [przewodnik] / [teksty: Franciszek Mróz, 

Agata Chmura, Agata Hanula, Magdalena Kędzierska, Tomáš Paľo ; tłumaczenia: 

Translation Cafe ; redakcja Magdalena Kędzierska ; redakcja map Piotr Pietroń ; 

opracowanie graficzne Diana Kruszelnicka ; zdjęcia Tomasz Trulka, Tomáš Paľo].- 

Rzeszów : Województwo Podkarpackie. Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej ; Kraków : 

realizacja Wydawnictwo Compass, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cerkwie , Kościoły i kaplice , Kult maryjny , Sanktuaria 

maryjne , Szlak Maryjny "Światło ze Wschodu" , Szlaki pielgrzymkowe , Szlaki 

turystyczne , Preszów (Słowacja ; okolice) , Województwo małopolskie (1999- ) , 

Województwo podkarpackie (1999- ) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2021-01 

 

Kult maryjny i jego znaczenie w symbolice Kościoła ; POLSKA: Województwo małopolskie, Województwo 

podkarpackie - Sanktuaria z koronowanymi na prawie papieskim wizerunkami Matki Bożej, Pozostałe miejsca 

kultu maryjnego ; SŁOWACJA - KRAJ PRESZOWSKI: Obiekty rzymskokatolickie, Obiekty greckokatolickie, 

Obiekty prawosławne. 

 

 

49. Szyszynka : siedziba duszy i wiecznej młodości : jak osiągnąć stan oświecenia, 

głębokiego spokoju i rozbudzić intuicję / Stefan Limmer, Birgitt Täuber-Rusch ; 

[tłumaczenie Małgorzata Rzepka].- Wydanie 1. - dodruk.- Białystok : Studio 

Astropsychologii, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Jakość życia , Medycyna niekonwencjonalna , 

Szyszynka , Zjawiska paranormalne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2021-02 
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Masz wrażenie, że brakuje Ci energii, jesteś wyczerpany, a rzeczywistość wydaje się nie mieć sensu? Nie 

możesz odzyskać wewnętrznego spokoju, a do tego cierpisz na jakąś chorobę? Za ten stan braku równowagi               

w organizmie odpowiada zablokowana szyszynka. Autorzy publikacji dzielą się skutecznymi technikami                     

i radami na jej detoks, odwapnienie i usunięcie blokad. Dzięki temu odzyskasz dobre samopoczucie i pobudzisz 

ją do prawidłowego działania. Przywrócisz rytm snu i uwolnisz się od bezsenności, a także zapewnisz 

prawidłowe wydzielanie melatoniny i serotoniny. Rozbudzisz intuicję, doświadczysz jasnosłyszenia, telepatii                 

i osiągniesz stan oświecenia. Odkryj nowy wymiar świadomości!  

 

 

50. Świat bez głowy : portret Janusza Głowackiego / Iza Bartosz ; zdjęcia Czesław 

Czapliński.- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głowacki, Janusz (1938-2017) , Pisarze polscy , Scenarzyści 

filmowi , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Biografia 

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

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Ta książka to wspomnienie o pisarzu, które zrodziło się z tęsknoty przyjaciół. Kazimierz Kutz, opowiadając                 

o przyjaźni z Głowackim, mówi, że zawsze wydawała mu się wieczna: "Nigdy się ze sobą nie spoufalaliśmy, nie 

wyobrażam sobie, żeby Głowa mógł mnie dotknąć. Byliśmy po prostu chłopakami z jednej drużyny, szefami 

gangu. On był pięknym człowiekiem, prawym, przyzwoitym i uczciwym wobec siebie i innych. Bardzo go 

kochałem". Daniel Olbrychski wspomina, że Janusz zawsze mówił cicho, jakby przez zaciśnięte wargi, i trzeba 

było być blisko niego, żeby usłyszeć, że coś właśnie "smacznie skomentował". "On fantastycznie się bawił, 

umiał żyć pięknie, nie marnował czasu towarzysko. Mówił zawsze w sposób wyważony i celny, tak jakby                  

w myślach najpierw zapisywał, co chce powiedzieć, i sprawdzał później, jak to będzie brzmiało". Głowackiego 

kochało się nie za to, co zrobił albo napisał, ale za to, jaki był.  

 

 

51. Tajny agent : moje życie wśród narkoterrorystów / Edward Follis, Douglas 

Century ; tłumaczenie Agnieszka Szurek.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2015. 

(Mundus : historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Follis, Edward , Handel narkotykami , Przestępczość 

zorganizowana , Zwalczanie , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-01 

 

"Tajny agent" to przejmujące, jedyne w swoim rodzaju świadectwo osoby znajdującej się w samym centrum 

wydarzeń, mówiące o daleko posuniętej i niepokojącej współpracy między handlarzami narkotyków                             

a organizacjami terrorystycznymi. Odznaczony wieloma medalami agent odsłania mroczną sztukę prowadzenia 

tajnych operacji, posługując się fałszywą tożsamością. W ciągu prawie trzydziestu lat pracował na pięciu 

kontynentach. Był tajnym agentem w Kairze i Paryżu, Bangkoku i Jerozolimie, Kabulu i Ciudad Juárez. Zdołał 

przeniknąć w głąb struktur organizacji przestępczych współczesnego świata. Odkrył potężnych narkotykowych 

bossów i miliarderów, kierujących działaniami największych i najbardziej niebezpiecznych organizacji 

terrorystycznych: Al-Kaidą i Hezbollahem, Zjednoczoną Armią Szanów z Tajlandii czy meksykańską federacją 

karteli narkotykowych. W intrygujący sposób opowiada o pracy w agencji wywiadowczej DEA, która                         

w ostatnim czasie stała się wyspecjalizowaną jednostką walczącą z narkoterroryzmem.  
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52. Terapie relaksu : mogą zmienić twoje życie / Elżbieta Graboś.- [Rzeszów] : 

Elżbieta Graboś, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Techniki relaksacyjne , Umysł , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

"Zapraszam Cię, drogi Czytelniku, do mojego świata, cudownej krainy ciszy i spokoju. Aby wejść do tego 

magicznego świata, wystarczy zamknąć oczy, rozluźnić ciało i umysł i uruchomić swoją wyobraźnię. Pozwala to 

na uaktywnienie prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za relaks i sen, ale nie tylko. Książka ta jest zbiorem 

sposobów, metod i technik relaksacyjnych i relaksacyjno-koncentrujących, które mogą być terapią. Nie zastąpią 

one działania zalecanego przez lekarza, ale mogą być wspomożeniem leczenia oraz rekonwalestencji. Są jak 

duchowa apteczka "Pierwszej pomocy", która nie powinna zawierać rzeczy zbędnych i w której łatwo jest 

wszystko znaleźć. No i być zawsze pod ręką. [...] [Ze wstępu Autorki] 

 

 

53. Tradycyjna biesiada polska : 1001 pomysłów na udane przyjęcie / [autorzy 

tekstów i wyborów: Piotr Adamczewski i 5 innych ; redaktor prowadzący: 

Krzysztof Żywczak].- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon : Klub Miłośników 

Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura stołu , Kuchnia polska , Obyczaje i zwyczaje , 

Przyjęcia okolicznościowe , Savoir-vivre , Święta , Życie codzienne , Polska , 

Poradnik , Pieśń i piosenka biesiadna , Kolędy i pastorałki , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-02 

 

Mówi się, że my, Polacy, równie szybko otwieramy swoje serce przed nowo poznanymi osobami, jak barek                   

i lodówkę przed gośćmi. A biesiadowanie jest niemal naszym sportem narodowym! Niezależnie od tego, czy 

wolisz huczne przyjęcia rodzinne, czy kameralne spotkania z przyjaciółmi - ta książka pomoże ci zorganizować 

udaną imprezę. Znajdziesz w niej 1001 porad dla miłośników dobrej zabawy. "Tradycyjna biesiada polska", czyli 

encyklopedia dobrej zabawy, to: setki przepisów na smaczne potrawy, propozycje zabaw i gier towarzyskich, 

podpowiedzi, jak uatrakcyjnić spotkania towarzyskie, praktyczne porady dla organizatorów domowych przyjąć, 

tradycyjny śpiewnik biesiadny i świąteczny, zabawne przyśpiewki, tylko szczere toasty na wszystkie okazje.  

 

 

54. Ulgi i wsparcie dla firm / [autorzy: Adam Wacławczyk i inni ; redaktor 

prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na maj 2020 roku.- Warszawa : 

Gremi, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse przedsiębiorstwa , Finansowanie , Pomoc publiczna , 

Ulgi podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2021-01 
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I. Pomoc publiczna ; II. Definicja działalności badawczo-rozwojowej ; III. Ulga podatkowa B+R ; IV. IP Box ; 

V. Decyzja o wsparciu (Polska Strefa Inwestycji) ; VI. Dotacje ; VII. Preferencje podatkowe a informowanie                 

o schematach podatkowych ; VIII. Łączenie zachęt podatkowych ; IX. Centra badawczo-rozwojowe a przywileje 

podatkowe ; X. Ulgi i zachęty w związku z pandemią COVID-19. 

 

 

55. Ulica 3 maja w Rzeszowie : archeologia, historia, archeometria, kafle piecowe, 

antropologia, radiologia, odontologia, katalog / [redaktorzy Joanna Rogóż, Hubert 

Mącik ; redaktor prowadzący Joanna Berdowska ; tłumaczenie na j. angielski Borys 

Zakrzewski].- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja 

Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia fizyczna , Archeometria , Architektura polska 

, Badania archeologiczne , Ceramika , Kafle , Kości , Miasta , Naczynia , 

Odontoskopia , Osadnictwo , Paleopatologia , Radiologia , Szkliwo (powłoka) , 

Ulica 3 Maja (Rzeszów) , Zabytki archeologiczne , Zęby , Rzeszów (woj. 

podkarpackie) , Praca zbiorowa 

   Sygnatura:  WG-902/904 

   Nowości:  2021-02 

 

Paweł Kocańda, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk: Dzieje ulicy 3 Maja w Rzeszowie w świetle badań 

archeologicznych ; Hubert Mącik: Ulica 3 Maja w XVII-XX wieku ; Joanna Trąbska, Barbara Trybalska: 

Tajemnice rzeszowskich warsztatów glazurniczych w świetle badań archeometrycznych ; Paulina Gorazd-

Dziuban, Paweł Kocańda, Judyta Nawrot-Bukowiec: Wybrane przykłady kafli piecowych z badań na ulicy                     

3 Maja w Rzeszowie ; Joanna Rogóż: Cmentarz - grób - szkielet. Badania antropologiczne szczątków kostnych 

dawnych mieszkańców Rzeszowa ; Wiesław Guz, Adrian Truszkiewicz: Radiologia - prześwietlić przeszłość ; 

Marta Kurek: Badania szlifów zębowych ; Paweł Kocańda: Wybrane zabytki z badań na ulicy 3 Maja. 

 

 

56. Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym / Paweł Piotr 

Falenta.- Stan prawny na 30 kwietnia 2020 r.- Toruń : Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Czynności operacyjne , Inwigilacja , Policja , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2021-02 

 

 

I. INWIGILACJA W KONTEKŚCIE WYBRANYCH UNORMOWAŃ KONSTYTUCJI RP ; II. 

UPRAWNIENIA POLICJI - ZAKRES CZYNNOŚCI I STATUS POLICJANTA: 1. Zakres podstawowych 

uprawnień Policji, 2. Istotne zasady wykonywania zawodu policjanta, 3. Policjant jako funkcjonariusz publiczny, 

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta ; III. UPRAWNIENIE POLICJI O CHARAKTERZE 

OPERACYJNYM: 1. Kontrola procesowa w postępowaniu karnym, 2. Kontrola operacyjna sensu stricte                     

w ustawie o Policji, 3. Pozostałe uprawnienia Policji o charakterze operacyjnym, 4. Pozostałe wybrane 

uwarunkowania prawne związane z kontrolą operacyjną ; IV. ANALIZA ZMIAN PRAWNYCH METODĄ 

FONTES: 1. Ustawa inwigilacyjna, 2. Ustawa antyterrorystyczna ; V. ANALIZA ORZECZNICZA WPROWA-

DZONYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH. 
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57. W urzędzie i sądzie : jak załatwiać sprawy / [autorka Aleksandra Gniazdowska ; 

redaktor prowadząca Anna Wojda].- Stan prawny: czerwiec 2020 r.- Warszawa : 

Gremi Media, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postępowanie administracyjne , Postępowanie sądowe , 

Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2021-01 

 

 

I. Jak działają urzędy ; II. Jak wygląda odmrażanie sądów ; III. Ruszyły terminy ; IV. Co zrobić, gdy się 

spóźniliśmy lub nie dopilnowaliśmy sprawy ; V. Ułatwienia dla podatników w czasie epidemii ; VI. ZUS otwiera 

drzwi dla interesantów ; VII. Rejestracja auta w wydziałach komunikacji ; VIII. Dobry czas na wycinkę drzew ; 

IX. Po pożyczkę do pośredniaka ; X. Wzory formularzy. 

 

 

58. Walentynowicz : Anna szuka raju / Dorota Karaś, Marek Sterlingow.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Walentynowicz, Anna (1929-2010) , NSZZ "Solidarność" , 

Działacze społeczni , Robotnicy , Gdańsk (woj. pomorskie) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Walentynowicz A. 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Prywatna historia kobiety legendy - Anny Walentynowicz. Uparta i ambitna. Zawsze w centrum wydarzeń,                   

w centrum polskiej historii. Tam, gdzie czuje się ważna. „Przodująca spawaczka”, „Bohaterka Sierpnia ’80”, 

„Symbol Solidarności”. „Walentynowicz. Anna szuka raju” to owoc rzetelnego, biograficznego śledztwa. Dorota 

Karaś i Marek Sterlingow dotarli do nigdy nie publikowanych archiwalnych nagrań i dokumentów. Odwiedzili 

rodzinę Anny w Ukrainie, skłonili do zwierzeń jej syna, Janusza Walentynowicza. Rozmawiali z przyjaciółmi                

i przeciwnikami Anny: Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Hanną Krall, Krzysztofem 2, agentem, który 

zaważył na relacjach Anny z Wałęsą. Przeczytali w IPN-ie teczki związane z opozycją. "Walentynowicz. Anna 

szuka raju" to nie tylko rzetelne biograficzne śledztwo, ale wciągająca opowieść o kobiecie, której życie było 

nierozerwalnie związane z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej Polsce.  

 

 

59. Wędrować każdy może : poradnik turysty seniora / pod redakcją Jolanty 

Śledzińskiej i Andrzeja Wielochy ; [zespół autorski: Barbara Zygmańska, Maciej Z. 

Maśliński, Kajetan Gawarecki, Jolanta Śledzińska].- Warszawa : Wydawnictwo 

PTTK "Kraj", 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka piesza , Poradnik 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2021-01 

 

 

1. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć ; 2. Formy turystyki dostępne dla wszystkich ; 3. Z kim wędrować? ; 4. 

Przygotowanie do wędrówki ; 5. Dzień na trasie ; 6. Jak się nie zgubić ; 7. Podstawy bezpieczeństwa ; 8. Sprzęt ; 
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9. Kultura na szlaku ; 10. Zdobywamy odznaki ; 11. Wybrane aspekty medyczne ; 12. Cudze chwalcie, swoje 

poznajcie. 

 

 

60. Wybieram rower! : poradnik młodego turysty / pod redakcją Jolanty Śledzińskiej 

i Andrzeja Wielochy ; [zespół autorski Andrzej Kaleniewicz, Rafał Kowalczuk, 

Marian Kotarski, Jolanta Śledzińska].- Warszawa : Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2021-01 

 

 

1. Bakcyl bicykla, czyli wstęp ; 2. Historia (rowerowym) kołem się toczy ; 3. Wybór roweru oraz dodatków ; 4. 

Savoir-vivre, czyli jak się zachowywać? ; 5. Przezorny zawsze zabezpieczony... ; 6. Dura lex, sed lex, czyli 

kodeks drogowy i inne... ; 7. Mapy i nawigacja satelitarna ; 8. Sztab, czyli jak planować wycieczki? ; 9. Jak 

ubierać się na rower ; 10. Co i jak jeść i pić, żeby dojechać ; 11. Rowerzysta to nie wielbłąd, czyli co i jak... ; 12. 

Jazda na rowerze w różnych warunkach... ; 13. Proste naprawy w terenie ; 14. Jak dbać o rower, żeby długo 

służył? ; 15. Transport roweru ; 16. Z dzieckiem na rowerze ; 17. Jeździmy po mieście ; 18. Nasz styl, czyli 

technika jazdy ; 19. Polska - rajem dla rowerzystów ; 20. Korzystajmy ze szlaków turystycznych ; 21. Gdzie na 

rower? ; 22. Odznaki turystyki kolarskiej ; 23. W Polskę jedziemy ; 24. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

 

 

61. Wybieram wędrowanie : poradnik młodego turysty / pod redakcją Jolanty 

Śledzińskiej i Andrzeja Wielochy ; [zespół autorski: Jolanta Śledzińska, Wojciech 

Wierba, Paweł Zań, Barbara Zygmańska].- Wydanie 3.- Warszawa : Zarząd Główny 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego : Wydawnictwo PTTK 

"Kraj", 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2021-01 

 

I. Wędrówka ; II. Organizacje ułatwiające uprawianie turystyki ; III. Przygotowanie do wyjazdu ; IV. Ekwipunek 

; V. Dzień na trasie ; VI. Orientacja w terenie ; VII. Łyk meteorologii ; VIII. Niebezpieczeństwa ; IX. Szlaki 

turystyczne ; X. Zdobywamy odznaki ; XI. Kultura i ekologia na szlaku ; XII. Pierwsza pomoc ; XIII. 

Smacznego, czyli kuchnia na szlaku. 

 

 

62. Wywracanie kultury : o dandysach, hipsterach i mutantach / Rafał Księżyk.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne ; Warszawa : Filmoteka Narodowa - Instytut 

Audiowizualny, 2018. 

(Seria Dwutygodnik.com) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Kontrkultura , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2021-02 
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Trzeba sobie radzić, stwierdza autor. A skoro uwiera nas i osacza kultura, można ją wywrócić. Tylko jako to 

zrobić? I za jaką cenę? Podpowiedzi dostarcza ten błyskotliwy esej, którego bohaterowie na szok nowoczesności 

odpowiadają szykiem. Książyk nawiguje swą książką po luce między dyskursem humanistycznym a pop-

kulturową mitologią i próbuje przyjrzeć się tradycji i użyteczności takich zjawisk jak sztuka drażnieni, mit 

błyskawiczny, narcyzm kompensacja, patafizyka, ironiczny konformizm, dryfowanie, psychogeografia, 

przechwycenie, rytmanalizm, cool i Neo-HooDoo. "Wywracanie kultury" odległe jest jednak od teoretyzowania. 

Skupia się na perspektywie życia codziennego, a wszystko ogniskuje się wokół trzech figur niedocenionych 

bohaterów nowoczesności: dandys, hipstera i mutanya.  

 

 

63. Z Bieszczadów do Francji : 1966-1973 / Witold Mołodyński.- Ustrzyki Dolne ; 

[Kolbuszowa Dolna] : Grafmar, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mołodyński, Witold (1928- ) , Architekci polscy , Polacy za 

granicą , Bieszczady (góry) , Francja , Sanok (woj. podkarpackie ; okolice) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-01 

 

 

Wiadomość o nowej pracy pana Witolda przyjąłem z radością, albowiem jego wcześniejsze wspomnienia 

(Bieszczadzkie okupacje. 1939-1945 i Z pamięci bieszczadnika) bardzo wysoko cenię, zarówno jako 

wartościowe źródło historyczne, jak i doskonałą lekturę dla każdego miłośnika historii regionu. Jest to 

prawdziwa historia regionu widziana oczyma człowieka, który uczestniczył aktywnie w powojennym procesie 

zagospodarowania Bieszczadów i Pogórza, jednocześnie przy tym opisie zachował właściwy dystans. Być może 

wpłynął na to fakt późniejszej emigracji pana Witolda. Życie na obczyźnie i możliwość porównania realiów 

Polski z lat sześćdziesiątych z krajami zachodniej Europy dały mu podstawy dla wyważonych ocen.  Maciej 

Augustyn [Z "Od Autora"]: W części pierwszej opisuję organizację Rejonowej Pracowni Urbanistycznej (RPU) 

w Sanoku, projektowanie 40 wiosek i wyznaczanie terenów budowlanych w niezwykle trudnych do 

zagospodarowania pustkowiach bieszczadzkich (lata 1959-1965). Drugi okres rozpoczyna się Uchwałą 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie o rozwiązaniu RPU w Sanoku, zwolnieniem z pracy i moim 

wyjazdem w Alpy Francuskie.  Witold Mołodyński 

 

 

64. Z dala od cesarza : podróże po obrzeżach Chin / David Eimer ; tłumaczenie 

Michał Szymonik.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 

2015. 

(Mundus : ludzie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eimer, David , Podróżnictwo , Chiny , Literatura 

podróżnicza angielska 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2021-01 

 

"Szczyty gór wysoko, cesarz daleko” – głosi stare chińskie przysłowie, dając do zrozumienia, że kontrola władz 

nad obszarami przygranicznymi Państwa Środka jest wątła, a ingerencja niemile widziana.  Na tych terenach, 

położonych z dala od ogromnych miast pokroju Pekinu i Szanghaju, kultura Hanów, dominującej grupy etnicznej 

w kraju, ściera się z tradycjami mniejszości etnicznych. Ich członkowie zamieszkują na niestabilnych obszarach  

i nieprzychylnie patrzą na próby kontroli ze strony chińskich władz. David Eimer przemieszcza się statkami, 

pociągami i pieszo docierając do najsłabiej poznanych rejonów Chin, w miejsca, których przeciętny człowiek nie 
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ma najmniejszych szans zobaczyć. Pełna mocnych wrażeń wędrówka przez pustynie, dżungle, góry Tybetu, aż 

po granice z Koreą Północną pozwala ujrzeć współczesny obraz słabo znanych rejonów tego ogromnego kraju.  

 

 

65. Zarządzanie jakością w logistyce / Dominik Zimon.- Warszawa : CeDeWu, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka gospodarcza , Zarządzanie jakością , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005.51 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

 

 

Rozdz. 1. JAKOŚĆ I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA; Rozdz. 2. 

JAKOŚĆ W LOGISTYCE ZAOPATRZENIA; Rozdz. 3. JAKOŚĆ W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI; Rozdz. 4. 

JAKOŚĆ W LOGISTYCE PRODUKCJI. 

 

 

66. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Grzegorz Zimon.- 

Warszawa : CeDeWu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse przedsiębiorstwa , Przedsiębiorstwo , Zarządzanie 

strategiczne , Monografia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-01 

 

 

 

1. KAPITAŁ OBROTOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE; 2. PODSTAWOWE SKŁADNIKI KAPITAŁU 

OBROTOWEGO; 3. WSKAŹNIKI I METODY OCENY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM; 4. 

STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM. 

 

 

67. Zginęli za polską sprawę : mniejszość polska na Zaolziu 1870-2015 / 

[opracowanie] Marek A. Koprowski.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mniejszości narodowe , Polacy za granicą , Zaolzie , 

Antologia , Pamiętniki  i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2021-01 

 

 

Zaolzie - kraina polsko-czeskich sporów, nieco zapomnianych, ale wciąż żywych. "Zginęli za polską sprawę" to 

kolejny tom relacji mieszkańców Zaolzia o trudnych losach Polaków, zamieszkujących ten skrawek Śląska 

Cieszyńskiego. Książka oddaje w szczególności hołd tym, którzy ginęli na Zaolziu za polską sprawę. Ginęli 

podczas II wojny światowej głównie dlatego. że byli Polakami. Także dlatego, że chcieli, aby ten „skrawek ziemi 

nad Olzą” należał do Polski. Lata powojenne nie były dla Polaków na Zaolziu łatwiejsze. W czasach komunizmu 

zmuszano ich do wstępowania do kołchozów, ponieważ ziemie te stały się częścią Czechosłowacji. Rozpoczął 
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się także proces systematycznej czechizacji. Czesi nakłaniali Polaków do wyrzekania się swojej narodowości, 

między innymi oferując im w zamian lepsze stanowisko albo pracę w ogóle...  

 

 

68. Zmierzch demokracji : zwodniczy powab autorytaryzmu / Anne Applebaum ; 

przełożył Piotr Tarczyński.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Węgry , 

Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-321.7  

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Zdobywczyni nagrody Pulitzera wyjaśnia dlaczego elity w demokracjach na całym świecie zwracają się w stronę 

nacjonalizmu i autorytaryzmu. Od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po Europę kontynentalną i nie 

tylko, liberalna demokracja jest zagrożona a autorytaryzm rośnie w siłę. W "Zmierzchu demokracji" Anne 

Applebaum, wielokrotnie nagradzana historyczka komunizmu i badaczka współczesnej polityki, która jako jedna 

z pierwszych z grona amerykańskich dziennikarzy alarmowała o tendencjach antydemokratycznych na 

Zachodzie, wyjaśnia mechanizmy powstania autokracji i nacjonalizmu na gruncie nowoczesnych demokracji, 

tworząc analizę zmiany, która wstrząsa dzisiejszym światem. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Węgier, Polski oraz innych państw ukazuje jak rosną w siłę despotyczni przywódcy – korzystając                

z politycznych sojuszników, biurokratów i medialnych gwiazd, które torują im drogę do władzy. Opisuje także 

wielu nowych zwolenników nieliberalizmu, którzy wykorzystując narzędzia takie jak teorie spiskowe, 

polaryzacja polityczna oraz media społecznościowe doprowadzają do zmian społecznych. „Zmierz demokracji” 

to także wnikliwe i poruszające spojrzenie na drogę i warunki powrotu do wartości demokratycznych.  

 

 

69. Żołnierze wyklęci : wspomnienia i relacje. T. 2 / Marek A. Koprowski.- Wydanie 

1. w tej edycji.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 2017. 

 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Procesy 

polityczne , Prześladowania polityczne , Służba bezpieczeństwa , Więźniowie 

polityczni , Żołnierze wyklęci , Polska , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-01 

 

Konspiracyjne Wojsko Polskie: Stanisław Nowak - Z bandyckiej rodziny ; Wolność i Niezawisłość: Helena 

Krasińska - Będziemy dzwonić do Londynu ; Wolność i Niezawisłość: Zygmunt Witek - Zaczęliśmy "chodzić"  

z "Zaporą" ; Wolność i Niezawisłość: Wacław Szacoń - W kontrwywiadzie WiN ; Konspiracyjne Wojsko 

Polskie: Zbigniew Leopold Kuciewicz - O prawdę historyczną ; Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość: 

Marian Sobczyk - W partyzantce u "Rysia" ; Armia Krajowa - Narodowe Siły Zbrojne: Zbigniew Matysiak - Ty 

amerykański wróg jesteś! ; Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość: Wiesław Jeżewski - Chłopcze, ty musisz 

się uczyć! ; Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość: Jerzy Krusenstern - Coś po nas zostanie ; Armia Krajowa 

- Wolność i Niezawisłość: Maksymilian Mieczysław Jarosz - Synu, ratuj się! ; Wolność i Niezawisłość: 

Bolesław Ogrodniczuk - To była banderowska wieś ; Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość: Roman 

Domański - Zaszkodziły ci dwie literki - AK ; Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość: Stanisław Maślanka - 

Ostatni kawałek ziemi wołyńskiej. 
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70. Życie towarzyskie mózgu : 21 powodów, by być z ludźmi / Urszula Dąbrowska.- 

Warszawa : Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Jakość życia , Relacje 

międzyludzkie , Szczęście , Więź społeczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Wydaje się, że mózg to nieczuła maszyna do liczenia - biologiczny komputer. Nic bardziej mylnego! Mózg jest 

bardzo towarzyski, emocjonalny i prospołeczny. Mózg lubi się śmiać, plotkować, spotykać ze znajomymi                      

i budować więzi. Mózg jest w najlepszej formie, gdy otaczają go... inne, życzliwe mózgi. Nauka to potwierdza 

na wiele sposobów. Lekarze, psychologowie, neuronaukowcy, a nawet ekonomiści są zgodni: człowiek to istota 

społeczna, empatyczna i altruistyczna. Z tej książki dowiesz się m.in., że: życzliwe kontakty międzyludzkie to 

klucz do zdrowia, szczęścia i długowieczności, przyjaźnie są bezcenne, więzi rodzinne konieczne, a znajomości 

bardzo pomocne, kawa z przyjaciółką to nie strata czasu, ale inwestycja w dobrostan (twój i jej), wspólny 

śmiech, przytulanie i wygłupy to lek na stres od Matki Natury, pomocna dłoń sprawia, że wspinaczka pod górę 

(prawdziwą i metaforyczną) staje się lżejsza. Wszyscy to do pewnego stopnia wiemy, ale warto to sobie jeszcze 

raz jasno powiedzieć: człowiek potrzebuje innych. I nawet, jeśli uważasz się za osobę w pełni samowystarczalną 

i nietowarzyską, to twój mózg ma na ten temat zupełnie inne zdanie.  

 

 
 

 

Film 

 
 
 

1. 25 lat niewinności : sprawa Tomka Komendy / reżyseria Jan Holoubek ; 

scenariusz Andrzej Gołda.- Warszawa : Kino Świat, [2021]. 
 
 

Hasła przedmiotowe:  Komenda, Tomasz , Niesłuszne skazanie , Pomyłki sądowe , 

Procesy sądowe , Sądownictwo , Śledztwo i dochodzenie , Uniewinnienie , 

Więziennictwo , Polska , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1671/DF 

Nowości:  2021-02 
 
 

 

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" - debiut reżyserski Jana Holoubka - to poruszający dramat 

sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu 

Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 

nastolatki. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak 

to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość? Tomasz 
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Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został 

zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział               

w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, 

zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się 

prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. 

Fabularny debiut reżyserski Jana Holoubka - zdobywcy Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", autora głośnego 

serialu "Rojst", został doceniony i obsypany nagrodami na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych, 

a w polskich kinach obejrzało go ponad 700 tys. widzów.  

 

 

2. Małe szczęścia... / [reżyseria Daniel Cohen ; scenariusz Daniel Cohen, Olivier 

Dazat].- Warszawa : Galapagos, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Pisarze , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Szczęście , Francja , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1672/KF 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Kochająca życie czterdziestokilkuletnia Lea (Bérénice Bejo) pracuje w centrum handlowym. Jest szczęśliwą 

żoną Marca (Vincent Cassel), konserwatysty, sprzedawcy nie bardzo wierzącego we własne siły. Karine 

(niezrównana Florence Foresti) jest zatrudniona w firmie reklamowej, wiedzie udane życie z Francisem 

(François Damiens) i dwójką dzieci. Swoją najlepszą przyjaciółkę Leę uważa za niepoprawną marzycielkę. Coś 

jednak burzy spokój tej czwórki. Lea niespodziewanie ogłasza, że próbuje swoich sił jako pisarka, co wyzwala 

lawinę nieoczekiwanych zdarzeń i emocji. Do nowego pomysłu żony nie jest przekonany nawet Francis. Nagły 

przypływ kreatywności Lei powoduje, że Karine także decyduje się zostać pisarką, jej mąż też odkrywa swoje 

zdolności. Kiedy jedno z wiodących wydawnictw zainteresuje się książką Lei, okaże się, że przed nią wielki 

sukces. Czy przyjaciele i mąż będą w stanie udźwignąć te zmiany?  

 

 

3. Mowa ptaków / reżyseria Xawery Żuławski, Piotr Kielar ; scenariusz Andrzej 

Żuławski.- Warszawa : Galapagos, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Relacje międzyludzkie , Społeczeństwo , 

Wykluczenie społeczne , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1673/DF 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Bohaterami "Mowy ptaków" są ludzie funkcjonujący na marginesie społeczeństwa - nauczyciel historii, którego 

poglądy odstają od dominującej narracji, bezrobotny polonista, sprzątaczka, kwiaciarka, kompozytor cierpiący na 

trąd i licealistka przygotowująca swój pierwszy film. Muszą oni poradzić sobie w świecie, w którym 

bezmyślność i podążanie za tłumem stają się dominującą postawą. Film jest niezwykłą opowieścią o wyklu-

czeniu i alienacji we współczesnej Polsce i szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność 

próbuje się zepchnąć w niebyt. Zrealizowany na podstawie scenariusza Andrzeja Żuławskiego ekranowy dialog 

pomiędzy ojcem i synem, nie pozwoli o sobie zapomnieć przez długie miesiące.  
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4. Pętla / reżyseria Patryk Vega ; scenariusz Olaf Olszewski, Patryk Vega, Grzegorz 

Barłog.- Warszawa : Kino Świat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kostecki, Dawid (1981-2019) , Centralne Biuro Śledcze , 

Agencje towarzyskie , Klienci pracowników seksualnych , Korupcja , Policjanci , 

Prostytucja , Przestępczość zorganizowana , Szantaż (prawo) , Województwo 

podkarpackie (1999- ) , Film fabularny , Sensacja 

Sygnatura:  WG-F/1670/S , WG-F/1674/S 

Nowości:  2021-02 

 

Patryk Vega powraca do "służb specjalnych" i "Pitbulla", odsłaniają kulisy "afery podkarpackiej" - kryminalno-

seksualnego skandalu, którego akta liczą przeszło 160 tomów. Film pokazuje prawdziwą historię siatki klubów 

nocnych kontrolowanych przez oficera CB ŚP, która stała się elementem gry ukraińskich i rosyjskich służb 

specjalnych poprzez seks-taśmy z udziałem polityków, celebrytów, duchownych i innych osób z pierwszych 

stron gazet. 

 

 

5. Pojedynek na głosy / reżyseria Peter Cattaneo ; scenariusz Rachel Tunnard, 

Rosanne Flynn.- Warszawa : Best Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Śpiew , Współzawodnictwo , Zespoły 

muzyczne , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1675/KF 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że "piosenka jest 

dobra na wszystko". Na jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate (Kristin Scott Thomas) 

oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Horgan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywa-

lizują o sympatię śpiewających koleżanek. Kate to miłośniczka znanych klasyków, Lisa natomiast czerpie 

inspiracje z pierwszych miejsc list przebojów. Ich wzajemne uszczypliwości i sprzeczki zdają się nie mieć końca, 

co niekorzystnie wpływa na atmosferę w zespole. Jeśli Kate i Lisa nie znajdą wspólnej nuty porozumienia, ich 

wymarzony występ w Royal Albert Hall stanie pod znakiem zapytania.  

 

 

6. Skandal. Ewenement Molesty / reżyseria i scenariusz Bartosz Paduch.- Warszawa 

: Best Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Molesta Ewenement (zespół hip-hopowy) , Hip-hop 

(muzyka) , Muzyka rozrywkowa , Zespoły muzyczne , Polska , Film dokumentalny , 

Film muzyczny 

Sygnatura:  WG-F/1676/M 

Nowości:  2021-02 

 

 

Ursynowskie blokowiska, w połowie lat 90-tych. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej 

wody zakłada skład Mistic Molesta, jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy 

nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip - hopową a oni sami staną się głosem młodego 

pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity i... dobrze się bawić. Na ich pierwszą płytę - 
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"Skandal" - nie trzeba było długo czekać. Chuligański rap w ich wykonaniu trafia na półki sklepowe i od razu 

staje się hitem! Molesty słuchali wszyscy a ich teksty stały się dla młodych ludzi wyznacznikiem wartości 

moralnych. Zdolne dzieciaki dorosły, a ich drogi się rozeszły. Jak teraz dają sobie radę na muzycznym rynku i w 

życiu? Co pozostało z dawnych ideałów? Czy wiedzieli, że tak będzie? Ten film to wehikuł czasu, który przenosi 

nas do lat, gdzie wszystko było proste a kumple byli kimś więcej, niż rodzina.  

 

 

7. Sposób na świętego / reżyseria, scenariusz Eshom Nelms, Ian Nelms.- Warszawa : 

Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Święty Mikołaj , Boże Narodzenie , Płatni zabójcy , Film 

fabularny , Film akcji , Fantastyka , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1677/S 

Nowości:  2021-02 

 

 

 

Kiedy jesteś dzieckiem, Boże Narodzenie to moment, którego wyczekujesz z utęsknieniem przez cały rok. Nic 

więc dziwnego, że gdy Billy (Chance Hurstfield) zamiast wymarzonego prezentu znajduje w gwiazdkowej 

skarpecie bryłę węgla, jego rozczarowanie i ból są ogromne. Święty Mikołaj (Mel Gibson), który w ten sposób 

traktuje dzieci, zasługuje na ukaranie. Nastolatek decyduje się wynająć płatnego mordercę (Walton Goggins), by 

ten wytropił Gwiazdora i odpłacił mu pięknym za nadobne.  

 

 

8. Uczciwy złodziej / reżyseria Mark Williams ; scenariusz Steve Allrich, Mark 

Williams.- Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Korupcja , Rozbój , Wybory życiowe , 

Złodzieje , Stany Zjednoczone , Film fabularny , Film akcji , Dramat filmowy 2DBN 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1678/K 

Nowości:  2021-02 

 

 

Tom Carter (Liam Neeson) od lat jest zmorą niewielkich banków rozproszonych na amerykańskiej prowincji. 

Choć ukradł blisko 9 milionów dolarów, jego tożsamość pozostaje nieodgadniona. Kiedy jednak poznaje Annie 

(Kate Walsh), zakochuje się bez pamięci. Pod jej wpływem decyduje się zerwać z dotychczasowym zajęciem                     

i pójść na układ ze ścigającym go FBI. W zamian za prawo do nowego, uczciwego życia, chce zwrócić 

zrabowane pieniądze. Nie podejrzewa, że stróże prawa postanowią wykorzystać zaistniałą sytuację, by zagarnąć 

fortunę i posłać go za kratki. Postawiony pod ścianą, zmuszony będzie zawalczyć o wymarzoną przyszłość                   

u boku ukochanej kobiety.  

 
 


