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Nowości 2022 – STYCZEŃ-LUTY 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

 1. American psycho / Bret Easton Ellis ; tłumaczenie Jędrzej Polak.- Wydanie 4.- 

Kraków : Wydawnictwo Vis-àvis Etiuda, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Maklerzy giełdowi , Masowi zabójcy , Yuppie , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Sama powieść „American Psycho” to w tej chwili już w zasadzie powieść legenda, powieść ikona. Trudno pomi-

nąć ją w jakimkolwiek opracowaniu dotyczącym Xxwiecznej literatury. Skandalem była od początku. Już w cztery 

miesiące po złożeniu przez Ellisa ostatecznej wersji „American Psycho” w nowojorskich kręgach artystycznych 

zawrzało. Zaczęło się od tego, że kilka kobiet zatrudnionych w wydawnictwie odmówiło pracy nad książką,                  

w której z obsesyjną wręcz dokładnością opisuje autor dnie i noce masowego mordercy, 27-letniego przedsta-

wiciela nowobogackiej grupy yuppies. Jak pisał nieodżałowanej pamięci Zygmunt Kałużyński ta powieść to są 

szczyty twórczej wolności intelektualnej. Ta książka jest nawet w naszych czasach, które zniosły tyle jaskrawych 

rzeczy, tak rażąca, że nawet stary Kałużyński dawno nie czytał czegoś podobnego. Największy skandal wydaw-

niczy w Stanach Zjednoczonych.  

 

 2. Anioł z Warszawy : historia miłości i bohaterstwa Ireny Sendlerowej / Lea Kampe 

; tłumaczenie Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sendlerowa, Irena (1910-2008) , II wojna światowa (1939-

1945) , Getto warszawskie , Dzieci , Miłość , Ratowanie Żydów i pomoc Żydom 

(1939-1945) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 
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         Sygnatura:  WG-niem. 

         Nowości:  2022-02 

 

Ona niosła nadzieję najsłabszym, on dawał jej siłę. Warszawa, 1940 rok. Gdy naziści tworzą getto w okupowanej 

stolicy, Irena nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Dzięki wsparciu przyjaciół dziewczyna wyprowadza na 

aryjską stronę żydowskie dziecko - najpierw jedno, potem drugie, a później kolejne. Wie, jak wiele ryzykuje, ale 

każdego dnia wraca do getta. Bo za jego murami pozostał ktoś jeszcze, ktoś najbliższy sercu Ireny - Adam, miłość 

jej życia… Niezwykła historia Ireny Sendlerowej, jednej z największych bohaterek XX wieku, którą wreszcie 

możemy poznać taką, jaka była: pełną pasji, niezłomną i gotową do poświęceń. Poruszająca opowieść o sile 

charakteru i uczuciu, które rozkwitło w cieniu wojny. Dzięki swojej odwadze ocaliła tysiące dzieci. Czy uda jej się 

ocalić także miłość?  

 

 

 3. Bramy do Wieloświata : opowiadania i przewodnik po uniwersum / Anna 

Sokalska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021. 

(Opowieści z Wieloświata / Anna Sokalska ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Demony , Czarownice i czarownicy , Klątwa , 

Magia , Mitologia słowiańska , Rzeczywistość alternatywna , Stworzenia 

fantastyczne , Śledztwo i dochodzenie , Zemsta , Ślęża (góra) , Wieloświat (kraina 

fikcyjna) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Opowiadania i nowele , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

Zebrane w niniejszym tomie opowiadania odkrywają przed Czytelnikami historie, które jak jaskółki zwiastowały 

nadchodzącą burzę wieloświatowego konfliktu. Opatrzone krótkimi komentarzami autorki, pozwalają także lepiej 

zrozumieć, jak przez lata rozwijał się pomysł na uniwersum, które z pojedynczej opowieści rozrosło się do 

kilkutomowej historii o wielu wątkach i ponad dwudziestu wiodących postaciach. Nadto zamieszczone w zbiorze 

obszerne kompendium omawia mechanikę stworzonego świata, prawa metafizyki Zaświatów i Międzyświata, 

historie bóstw, istot demonicznych i anielskich. Objaśnia też ukrytą na kartach powieści wielokulturową symbo-

likę, rozciągającą się od elementów wierzeń Słowian, poprzez motywy biblijne, aż po inspiracje rodem z Azji. 

Niezależnie od tego, czy dopiero zamierzasz przekroczyć bramy do Wieloświata, czy znasz już niektóre z jego 

tajemnic – ta książka jest dla Ciebie.  

 

 

 4. Burza / Zuzanna Gajewska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Detektywi amatorzy , Kobieta , Przedsiębiorcy , 

Przedsiębiorstwo pogrzebowe , Tajemnica , Młynary (woj. warmińsko-mazurskie, 

pow. elbląski, gm. Młynary) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

Ewelina Zawadzka, właścicielka zakładu pogrzebowego w Młynarach, samotna matka czteroletniej Karoliny, 

wiedzie spokojne i stabilne życie - aż do dnia, gdy podczas gwałtownej burzy koło dawnego młyna wodnego 

zostaje znaleziona martwa kobieta, Marzena Tolak, blogerka, która niedawno wraz z rodziną zamieszkała w daw-

nym browarze. Policja podejrzewa zabójstwo, jednak sprawę przysłania śmierć kilkunastu osób w tragicznym 

wypadku autobusu, zgniecionego przez przewracające się w czasie nawałnicy drzewa.  Ciało  Marzeny  z  powodu 
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braku miejsc w elbląskim prosektorium trafia do zakładu Eweliny. Jest to początek zaskakującej serii wydarzeń, 

które bez reszty pochłaniają główną bohaterkę. Martwa kobieta nie była jej obca - znały się, spotykały, a feralnego 

popołudnia Ewelina opiekowała się córeczką denatki. Była też świadkiem dziwnych sytuacji, które ją niepokoiły. 

Zawiedziona brakiem postępów w policyjnym śledztwie Ewelina rozpoczyna samodzielne poszukiwania zabójcy. 

Na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice, a głównym przeciwnikiem jest upływający czas.  

 

 

 5. Cała ferajna / Robert Miękus, Janusz Petelski.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Przestępcy , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Trudno być gangsterem. Zwłaszcza kiedy jest się świeżo po zawale… Bosy, szef podwarszawskiego gangu, wraca 

do zdrowia, ale musi jeszcze odzyskać dawną pozycję w przestępczym światku. Czasem jednak łatwiej zapanować 

nad chłopakami „z miasta” niż nad własną rodziną. Wszak mafijna ferajna to także żony, kochanki, córki, syno-

wie… Oddzielenie „pracy” od życia prywatnego okazuje się niemożliwe, a wojna, którą rozpętuje Bosy, zbiera 

krwawe żniwo.  

 

 

 6. Córka / Anne B. Ragde ; przekład z języka norweskiego Ewa M. Bilińska, 

Karolina Drozdowska.- Sopot : Smak Słowa, 2020. 

(Saga rodziny Neshov / Anne B. Ragde ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neshov (rodzina fikcyjna) , Gospodarstwo rolne , 

Rodzeństwo , Norwegia , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2022-01 

 

Margido nie żyje. Torunn przejęła Biuro Pogrzebowe Neshov i jednocześnie próbuje uczynić stare, zaniedbane 

gospodarstwo swoim domem. Dla dziadka najważniejsze jest, aby nad Neshov w różnych wyjątkowych okolicz-

nościach powiewała flaga, zawsze w zgodzie z przepisami, postanowił więc zafundować Torunn nowy maszt, 

chorągiewkę i flagę. Po postawieniu masztu podwórko nabiera innego charakteru i po raz pierwszy w życiu 

Torunn zaczyna odczuwać prawdziwe zobowiązanie. Ale kiedy postanawia dopełnić dzieła i przyjmuje nazwisko 

Neshov, dla jej matki jest to cios w samo serce i budowany mozolnie przez lata dobry kontakt między nimi zostaje 

w jednej chwili zerwany. Na ferie jesienne do gospodarstwa ma przyjechać Erlend i cała jego duńska rodzina. 

Torunn trochę obawia się tej wizyty. Sytuacji nie poprawia fakt, że Kaj Roger przywozi Torunn dwa prosiaki, 

które jego zdaniem mogą uatrakcyjnić pobyt trójce dzieci Erlenda. Torunn nie chce mieć świń, ma dość Erlenda               

i nie chce mieć nic wspólnego z Kajem Rogerem. Ale tym razem przekona się, jaki naprawdę jest Erlend. I być 

może koniec końców okaże się, że Kaj Roger miał rację. W Córce Anne B. Ragde łączą się wszystkie wątki 

historii rodziny Neshov. To księga Torunn: powieść o kobiecie, która przez całe życie uciekała, aż w końcu zdo-

była się na odwagę, by wziąć odpowiedzialność, bronić tego, kim jest, i wybrać miłość.  
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 7. Czarna lista / Holly Seddon ; z angielskiego przełożył Szymon Kołodziejski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Płatni zabójcy , Śmierć małżonka , Ukryta sieć , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-02 

 

 

Gdy Greg, mąż Marianne, ginie w wypadku, kiedy jedzie rowerem do pracy, musi ona uporządkować pozo-

stawiony przez niego świat. Oszalała z rozpaczy, przeszukuje laptop męża. Czytanie jego dawnych mejli ją 

uspokaja. Przegląda też historię oglądanych przez niego stron. Pewnego dnia odkrywa, że Greg wchodził na strony 

dark web. Dlaczego szanowany pracownik organizacji charytatywnej i oddany mąż logował się na strony, które 

obrazują skrajne okrucieństwo ludzi? Strony, gdzie wszystko jest możliwe, wystarczy tylko podać cenę? Marianne 

bierze głęboki oddech i się loguje... Przeszukuje dane i odnajduje na liście ofiar zabójcy swoje nazwisko. Zaczyna 

się bać. Nie wie, czy Greg chronił ją, czy też należał do spisku osób, które chcą ją zamordować. Zgłębia ten świat, 

który tak wciągnął Grega. Podejrzewa, że mąż został zmuszony do robienia niemoralnych rzeczy, aby ją chronić. 

Że uległ szantażowi. Wdaje się w niebezpieczną rozgrywkę z mordercą, który otrzymał na nią zlecenie.   

 

 

8. Czas goryczy : Gdańsk 1968-2019 / Anna Sakowicz.- Warszawa : Wydawnictwo 

Poradnia K, copyright 2021. 

(Jaśminowa Saga / Anna Sakowicz ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaśmińscy (rodzina fikcyjna) , Kobieta , Marzec 1968 (Polska) 

, Rodzina , Sekrety rodzinne , Trudne sytuacje życiowe , Gdańsk (woj. pomorskie) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-01 

 

Anna Sakowicz w trylogii Jaśminowa Saga stworzyła barwną, wciągającą opowieść o zwykłej polskiej rodzinie             

w XX i XXI wieku. Dzieje rodu Jaśmińskich, mieszkających w Gdańsku i Warszawie, łączą się w niej nierozer-

walnie z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski. Akcja pierwszego tomu pt. Czas grzechu zaczyna się              

w trakcie pierwszej wojny światowej i rozwija w przełomowym okresie międzywojennym, aż do września 1939 

roku. W drugim tomie pt. Czas gniewu towarzyszymy Jaśmińskim w przeżywaniu okupacji niemieckiej i trudnych 

lat powojennych.  Wyczekiwany przez czytelników, porywający finał sagi pt. Czas goryczy przenosi nas do roku 

1968, gdy Polską wstrząsają wydarzenia marcowe. Siostry Jaśmińskie są coraz starsze, a na scenę wkracza 

młodsze pokolenie ze swoimi przeżyciami i dylematami. Historia rodziny urywa się w dramatycznym roku 2019, 

kiedy to podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z rąk zamachowca ginie prezydent Gdańska 

Paweł Adamowicz. Jaśminowa Saga to zapis zmian w polskim społeczeństwie i jego świadomości, niezwykłe 

świadectwo walki o wolność, prawa kobiet i równość płci, tolerancję obyczajową. Historia Jaśmińskich daje 

nadzieję i wskazówkę, że zawsze warto żyć w zgodzie ze sobą i wyznawanymi przez siebie wartościami.  
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 9. Czas powrotów / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

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

Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

NA PODLASIU WRESZCIE W PEŁNI ROZKWITA WIOSNA. Iwona i Leszek na jakiś czas muszą zamienić się 

rolami. Starsza pani poświęca się pracy zawodowej, a jej mąż musi przejąć wszystkie obowiązki związane                      

z zajmowaniem się domem. Zawsze wszystko podstawiano mu pod nos, teraz jednak musi nauczyć się przygo-

towywać domowe obiady i posiąść wiele innych, tajemniczych dotąd, umiejętności. Natomiast córka Leszka, 

Małgorzata, powoli odnajduje spokój i stara się pogodzić z przeszłością. Tymczasem Lena mimo wielu przeciw-

ności losu z werwą i zapałem dalej prowadzi uroczą cukiernię. Wszak musi pokazać dzieciom, że wszystkie 

kłopoty można przezwyciężyć. NIC NIE JEST STRASZNE, GDY WOKÓŁ NAS SĄ KOCHAJĄCA RODZINA 

I PRAWDZIWI PRZYJACIELE. DZIĘKI NIM ZAWSZE MOŻNA ODNALEŹĆ SIŁĘ I SZCZĘŚCIE.  

 

 

 10. Desperatki / Weronika Wierzchowska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powstanie styczniowe (1863-1864) , Ucieczki , 

Zemsta , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

Wiosna 1863 roku. Nad zbiorową mogiłą spotykają się Izabella - szlachcianka opłakująca syna, Wiesia – zło-

dziejka z Powiśla, która w tej samej powstańczej bitwie straciła brata, oraz Anna - córka profesora, która pogrze-

bała narzeczonego. Motywowane rozpaczą i chęcią zemsty trzy desperatki zawiązują mroczne przymierze i prze-

prowadzają zamach. Przebiega on jednak inaczej, niż to sobie zaplanowały... Ze ścigających stają się ściganymi,              

a ich droga wiedzie przez powstańcze obozy i austriackie więzienia. Aby ratować własną skórę, będą gotowe 

popłynąć aż za ocean. Jak zakończy się wędrówka Izy, Anny i Wiesi? To niezwykła historia zdesperowanych 

kobiet, zmuszonych do ucieczki na koniec świata. Być może będzie tam na nie czekać szczęście, które pojawi się 

w najmniej spodziewanej postaci…   

 

 

 11. Dom Beaty / Anna Kucharska.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, 2020. 

(Seria Bieszczadzka / Anna Kucharska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Miłość , Powroty , Śmierć bliskiej osoby , Trauma , 

Bieszczady (góry) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Wetlina (woj. podkarpackie, 

pow. leski, gm. Cisna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 
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Czym jest dom? Czy to tylko miejsce zamieszkania lub tymczasowego pobytu? Czy może "dom" to coś więcej? 

Może to miejsce wypełnione miłością i uśmiechami? A może "dom" nie jest nawet drewnianą lub murowaną 

konstrukcją? Beata Polska, trzydziestopięciolatka z bagażem doświadczeń, będzie musiała odpowiedzieć sobie na 

to pytanie. Kiedy los niespodziewanie, nie pytając jej o zdanie, zmusza kobietę, aby powróciła do ojczyzny, ta 

jeszcze nie wie, że w rodzinnej Wetlinie dostanie szansę na odnalezienie samej siebie. Szansę na nowe, pełniejsze 

i szczęśliwsze życie. Tylko czy Beata odważy się z niej skorzystać? Czy okrutne wspomnienia z przeszłości                  

w końcu uwolnią ją od siebie? Beata kieruje się w swoim życiu przede wszystkim strachem. To ten lęk kazał jej 

szesnaście lat temu opuścić familijne strony i podążyć tam, gdzie nikt jej już nie znajdzie - do Stanów Zjedno-

czonych. Naiwna wiara, że zostawiając za sobą ojczyznę, zostawi też demony przeszłości, okazuje się krucha                   

i kobieta bardzo szybko przekonuje się, że ucieczka z danego miejsca nie oznacza ucieczki przed samą sobą. 

Jednak kiedy strach przed nieznanym ściska ją za gardło, nie potrafi postąpić inaczej, jak po raz kolejny uciec. 

Ostatecznie pewne uczucia okażą się silniejsze niż dławiący kobietę lęk. Wszystko przez Michała Jaworskiego, jej 

pierwszą nastoletnią miłość. Odkąd spotyka go w Wetlinie, jej życie zaczyna się zmieniać jak w kalejdoskopie. 

Czy istnieje miłość, która jest lekiem na całe zło? I czy istnieje dom, który nie ma konkretnego namacalnego 

adresu, ale jest czymś, co wzywa do siebie z wielką, niewyobrażalną siłą? "Dom Beaty" to książka, która odpo-

wiada na te pytania. To opowieść o tym, że warto pokonać swoje lęki, aby nareszcie móc doświadczyć praw-

dziwego szczęścia.   

 

 

 12. Dwie lewe ręce / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matylda Dominiczak (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby po 

rozwodzie , Poszukiwania zaginionych , Pracodawcy , Prywatni detektywi , Polska , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Matylda ma dość pracy u Salomei Gwint. Odchodzi z agencji i rozpoczyna działalność na własny rachunek. 

Pierwsze zlecenie wydaje się proste. Ma odnaleźć eksmęża klientki. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie 

fakt, że jej klientką została Salomea Gwint. Matylda jest pewna, że sprawa ma drugie dno, nie przypuszcza jednak, 

że była szefowa wepchnie ją pod rozpędzony pociąg. Ale, jak od dawna wiadomo, pieniądze nie śmierdzą…  

 

 

 13. Dwudzieste siódme miasto / Jonathan Franzen ; z języka angielskiego przełożył 

Witold Kurylak.- Wydanie 3.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykański sen , Hindusi , Miasta , Policjanci , 

Przedsiębiorcy , Spisek , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Prominentni biznesmeni, fałszywe grupy terrorystyczne, prostytutki, zbuntowane nastolatki – Franzen portretuje 

społeczność miasta bez powodzenia starającego się odzyskać rolę ważnego centrum amerykańskiego handlu                    

i postępu. Lata 80. XX wieku. Saint Louis, wyimaginowane 27. pod względem wielkości miasto w USA, które              

w znacznej mierze przypomina to prawdziwe, leżące nad rzeką Missisipi. Miasto obciążone mitem amerykań-

skiego  snu  i  powiązanych  z  nim  wartości  oraz  problemów.  Martin   Probst,  wzorowy  obywatel,  szanowany 
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przedsiębiorca i budowniczy słynnego Gateway Arch, wraz z piękną żoną i wspaniałą córką mieszka na uroczym 

przedmieściu. Jednak z chwilą gdy władze decydują się zatrudnić na stanowisku komendanta policji charyzma-

tyczną Dżammu, młodą kobietę z Indii, jego życie diametralnie się zmienia. Wraz z Dżammu w mieście pojawia 

się grupa wpływowych Hindusów o wielkich ambicjach politycznych, którzy zaczynają infiltrować miejskie 

urzędy. Nowa komendantka szybko zdobywa popularność, zatrudniając w policji rekordową liczbę czarnoskórych 

i doprowadzając do poprawy statystyk policyjnej walki z przestępczością. Niezbędny do realizacji celów nowej 

komendantki Probst staje się obiektem jej intryg, a kiedy próbuje się temu przeciwstawić, zaczynają się brutalne 

naciski…  

 

 

 14. Dziewięć losów / Danielle Steel ; tłumaczenie Grzegorz Nowak.- Kraków : 

Między Słowami, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Małżeństwo , Matki i córki , Miłość , Podróże , Śmierć 

rodzica , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-02 

 

 

Mary Margaret dorastała w cieniu żałoby. Jej ojciec, nieustraszony pilot sił powietrznych, zginął, gdy dziewczy-

nka miała dziewięć lat. Matka Mary, usiłując poskładać złamane życie, ostrzegała córkę przed zbyt śmiałymi 

mężczyznami. Dziewczyna nauczyła się za wszelką cenę unikać ryzyka. Za radą matki Mary zrezygnowała                   

z magii pierwszej miłości do chłopca zbyt szalonego, by dać jej poczucie bezpieczeństwa. Wybrała małżeństwo              

z dobrym, statecznym mężczyzną i znalazła szczęście jako żona i matka. Aż zdarzyła się tragedia… Teraz Mary 

postanawia stawić czoła lękom. Wyrusza w szaloną podróż z San Francisco do Rzymu, Paryża i Monako. Ale 

kiedy na swojej drodze spotyka tego przyprawiającego o dreszcz mężczyznę, którego przez lata próbowała 

zapomnieć, kobieta jest przerażona. Szaleńczy pęd do miłości może zakończyć się katastrofą… Ale Mary nie wie, 

że los zaskoczy ją w najbardziej zdumiewający sposób, gdy sama będzie balansować między niebezpieczeństwem 

a odwagą, między rozwagą a miłością.   

 

 

 15. Estrogen / Magda Stachula, Alicja Sinicka, Klaudia Muniak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Luna - Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Kucharze , Kariera , Osoby zaginione , 

Miłość , Polska , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

Utalentowany kucharz i celebryta - duma rodziny - Michał Jurczyk nie pojawia się w odcinku emitowanego na 

żywo kulinarnego show, które pokochała cała Polska. Na puste miejsce w jury spoglądają one: Daria, Patrycja                

i Michalina. Kobiety kochające go do szaleństwa. Kobiety tak samo go nienawidzące. Narzeczona planująca ślub, 

porzucona była dziewczyna i - żyjąca wiecznie w cieniu brata - siostra bliźniaczka. Która z nich najbardziej 

pragnęła, żeby zniknął?   
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16. Kryptonim "Frankenstein" / Przemysław Semczuk.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Knychała, Joachim (1952-1985) , Seryjni zabójcy , Śląsk , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Joachim Knychała, seryjny morderca kobiet, zaczyna terroryzować Śląsk w połowie lat 70. Dorasta w poczuciu 

własnej inności, jako dziecko Polaka i Niemki, przez babkę nazywane "polskim bękartem". W wieku osiemnastu 

lat zostaje oskarżony o gwałt i trafia do więzienia, z którego powraca już jako inny człowiek, przeświadczony                    

o podstępnej i prowokatorskiej naturze kobiet. Choć w domu jest dobrym mężem i ojcem, a w pracy wzorowym 

górnikiem, co jakiś czas zmienia się w brutalnego mordercę, który krąży po okolicy, polując na bezbronne ofiary. 

Zbeletryzowaną historię Knychały czyta się niczym trzymający w napięciu kryminał. "Kryptonim "Frankenstein"" 

to także barwny obraz przesiąkniętego alkoholem i przemocą robotniczego Śląska lat 70. i 80.  

 

 

 17. Marionetka / Paulina Jurga.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Uprowadzenie , 

Rosja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

 

Przekroczenie granic doprowadziło do zdarzeń, które Marta chciałaby wymazać z pamięci. Jednak przelana krew 

nie daje o sobie zapomnieć. Dziewczyna musi pozbyć się dręczących ją wyrzutów sumienia i stawić czoła 

kolejnym przeciwnościom losu. Nie może już liczyć na swojego strażnika, a gra toczy się o coś więcej niż tylko             

o jej życie: porwana została jej przyjaciółka Karolina. Jedynym sposobem, aby ją uratować i by przetrwać w bez-

względnym rosyjskim świecie, wydaje się pewien przerażający układ… Czy Marta się na niego zdecyduje? Czy 

ścieżki jej i Nikołaja ponownie się skrzyżują? I czy złożone jej obietnice zostaną dotrzymane?  

 

 

 18. Matnia / Paulina Jurga.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Uprowadzenie , 

Rosja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

Los nie jest dla Marty łaskawy. Wszystko wskazuje na to, że na zawsze będzie musiała pożegnać się ze swoją 

polską tożsamością, a imię i nazwisko Marta Małecka zobaczy ostatni raz na dokumentach  podpisywanych  przed 
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ślubem, do którego została zmuszona. Przetrzymywana i pilnowana przez Rzeźnika, wynajętego przez jej przysz-

łego męża, nie ma żadnych szans na ucieczkę. Coraz bardziej się miota, próbując wyzwolić się z matni. Pojawia 

się jednak ktoś z przeszłości, przy kim jej serce zaczyna bić szybciej... Czy zdoła jej pomóc? Czy Marta znajdzie 

w sobie tyle siły, by walczyć? I czy uda się jej przerwać śmiertelny krąg zemsty?  

 

 

 19. Morderstwa w Somerset / Anthony Horowitz ; przełożył Maciej Szymański.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edytorzy , Pisarze , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

JEDEN DAM ZA SMUTEK, ZA RADOŚĆ MOŻE DWA. Susan Ryeland, redaktorka londyńskiego 

wydawnictwa, otrzymuje wydruk najnowszej powieści autora cyklu bestsellerowych kryminałów. TRZY DAM 

ZA DZIEWCZYNĘ, CZTERY ZA CHŁOPAKA. Wszystko jest jak trzeba - spokojna wieś, ofiary zbrodni, 

prywatny detektyw - tyle że wcale nie o to chodzi. KTO DA PIĘĆ ZA SREBRO? KTO SZEŚĆ ZA ZŁOTO DA? 

Bo sednem tej historii jest coś zupełnie innego, niż się wydaje. I SIEDEM ZA TAJEMNICĘ, O KTÓREJ CICHO-

SZA!  

 

 

 20. O poezji i recytacji, o dramacie i teatrze / Jerzy Pleśniarowicz ; redakcja i 

opracowanie Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz.- Kraków : Bricolage 

Publishing Jan Pleśniarowicz, 2021. 

(Pisma / Jerzy Pleśniarowicz ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dramat (rodzaj) , Podróże , Literatura , Teatr , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4  

Nowości:  2022-01 

 

CZĘŚĆ I: O POEZJI I LITERATURZE. ROZMOWY, NOTATKI, ESEJE 1936-1939; CZĘŚĆ II: O RECYTA-

CJI. PRACA NAD ŻYWYM SŁOWEM; CZĘŚĆ III: O DRAMACIE, CZĘŚĆ IV: O TEATRZE. 

 

 

 21. Pomiędzy / Paweł Radziszewski.- Kraków  : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Bagna , Cyganie , Inność , Las , Realizm 

magiczny , Rodzina , Wsie , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 
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Na początku był las, w którym obóz rozbijał kolorowy cygański tabor. W podszytej bagnem gęstwinie Cyganie 

nikomu nie przeszkadzali, mogli więc na chwilę się zatrzymać. Las należał do Hrabiego, który przegrał go                    

w karty, żeby mieć szczęście w miłości. Zamieszkał w nim młody fornal z Cyganką i niedźwiedziem, który 

pomógł im zbudować dom pod garbatą gruszą. W tym domu urodziła się Pola, która pokochała cygańskiego króla 

i z miłości do niego wyszła za innego. Przybysz ujarzmił bagno, a Cyganie wykopali obraz, który chodził po wsi. 

Syn Poli grał na akordeonie pięknie jak Cygan, a jej wnuk, odkąd zgubił się w rowach, miał różne oczy. Każdy             

z nich szukał swojej drogi przez życie, grzęznąc w błocie i błądząc we mgle. "Pomiędzy" to historia opowiedziana 

przez płonące korzenie starych drzew, w której cygańskie bajki przeplatają się z codziennością, a realizm magicz-

ny z groteską. Bohaterowie mają marzenia, które czasami się spełniają, tylko inaczej, niż to sobie wyobrażali. To 

opowieść o tym, że prawda bywa nie do zniesienia, nawet jeśli się w nią nie wierzy, i o tym, że czasami dzieją się 

cuda, które nie są ani dobre, ani złe, tylko takie pomiędzy.  

 

 

 22. Powrót / Kazimierz Orłoś.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

 

Piękno natury, niepowtarzalność chwili, świat przedstawiony. Wyjątkowe literackie świadectwo życia w Polsce od 

lat 50. XX wieku do dzisiaj. Po dwóch tomach opowieści biograficznych Kazimierz Orłoś powraca do opowiadań. 

Tym razem wędrówki pamięci obejmują między innymi Mazury, Bieszczady oraz warszawskie i podmiejskie 

szlaki. Tom zawiera opowiadania dotąd niepublikowane oraz teksty poprawione przez autora, które ukazały się 

kiedyś na łamach pism literackich i stołecznych dzienników. Dziś wybrzmiewają wyraźnie, przynoszą wiele 

wspomnień i emocji.   

 

 

 23. Projekt Riese / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe: COVID-19 , Projekt Riese , Rzeczywistość postapokaliptyczna 

, Trzęsienie ziemi , Tunele , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-01 

 

 

Riese. Największy projekt nazistowskich Niemiec, którego przeznaczenie wciąż pozostaje nieznane. Niegdyś być 

może podziemne miasto, arka przetrwania lub fabryka, w której pracowano nad bronią jądrową – dziś atrakcja 

turystyczna w Górach Sowich. Odwiedzić postanawia ją pięcioro ludzi, zupełnie nieświadomych tragedii, która 

ma ich spotkać. Podczas eksploracji tuneli dochodzi do trzęsienia, a stropy ulegają zawaleniu, odcinając turystów 

od świata i pozbawiając ich szans na ratunek. Robią wszystko, by przeżyć, powoli uświadamiając sobie, że na 

powierzchni wydarzyło się coś, co sprawiło, że znany im świat przestał istnieć… I ŻE TO ONI MOGĄ BYĆ 

JEDYNYMI, KTÓRZY PRZETRWALI KATAKLIZM.  
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 24. Raport o końcu świata / Jarosław Sokół.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2021. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Kostrzewa (postać fikcyjna) , Broń chemiczna , Nazizm 

, Przestępcy wojenni , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Polska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Lato 1945. Adam Kostrzewa, aspirant przedwojennej policji, musi odszukać zbrodniarza wojennego, który zna 

jedną z największych tajemnic III Rzeszy. Jego tropem podąża także sowiecki komendant miasta oraz brytyjski 

wywiad. Stawką w wyścigu jest nowy kształt powojennego świata. Dla Kostrzewy to ostatnia szansa na powrót do 

zwyczajnego życia.  

 

 

 25. Raport zza mgły / Piotr Durak ; [fotografie Piotr Durak].- Krosno : Oficyna 

Wydawnicza RuthenicArt, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

 

 

 26. Rozkwit magii / Nora Roberts ; przełożyła Magdalena Rabsztyn-Anioł.- Warszawa 

: Wydawnictwo Edipresse, copyright 2021. 

(Kroniki Tej Jedynej / Nora Roberts ; [3]) 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Magia , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Zjawiska paranormalne , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-01 

 

Po tym, jak pandemia nazwana apokalipsą zniszczyła cywilizację, na świecie rozpowszechniła się magia, a Fallon 

Swift od dziecka poznawała jej zasady. Młoda kobieta nie zazna spokoju, dopóki nie uwolni ludzi, których rząd 

lub fanatyczni Wojownicy Czystości od lat odczłowieczają, bez ustanku ich ścigając bądź zamykając w labo-

ratoriach. Fallon pragnie uratować nawet tych, którzy ze strachu lub słabości są współwinni tego zła - o ile, 

oczywiście, sami tego zechcą. Umocniona więzią, która połączyła ją z walczącym u jej boku Duncanem, Fallon 

zdołała już uratować mnóstwo zmiennokształtnych, elfów i zwykłych ludzi. Teraz musi pomóc im uśmierzyć ból, 

jak również ponownie odkryć w sobie światło i wiarę. Bo choć od czasu narodzin jest Tą Jedyną, to nadal jest 

jedna. A mając stawić czoła dawnej nemezis, postanawiając zdobyć bastion przeciwnika i podążając za swoim 

przeznaczeniem - by wreszcie przywrócić mistyczną tarczę, która ongiś chroniła wszystkich - będzie potrzebowała 

za sobą armii...   
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 27. Rozmowy z przyjaciółmi / Sally Rooney ; przełożył Łukasz Witczak.- Warszawa 

: Wydawnictwo WAB, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Pisarze , Przyjaźń , Studenci , 

Trójkąt miłosny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2022-01 

 

 

Mieszkająca w Dublinie Frances ma dwadzieścia jeden lat i chłodny umysł obserwatorki. Jest studentką i począt-

kującą pisarką; ze swoją najlepszą przyjaciółką i byłą dziewczyną Bobbi występuje na slamach poetyckich. 

Przypadkowa znajomość z Melissą, popularną dziennikarką, której mąż Nick jest aktorem, otwiera im drzwi do 

świata pięknych domów, hałaśliwych przyjęć i wakacji w Bretanii. Gdy Frances i Nick niespodziewanie zbliżają 

się do siebie, błyskotliwa i stroniąca od uczuć Frances musi po raz pierwszy zmierzyć się ze swoimi słabościami. 

 

 

 28. Słownik rodzinny / Natalia Ginzburg ; przełożyła Anna Wasilewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Filtry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginzburg, Natalia (1916-1991) , II wojna światowa (1939-

1945) , Pisarze , Redaktorzy , Rodzina , Żydzi , Włochy , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

"Słownik rodzinny" to arcydzieło i klasyka literatury światowej. Wydany w 1963 roku, zdobył najbardziej 

prestiżową włoską nagrodę, Premio Strega; do końca XX wieku miał we Włoszech pięćdziesiąt cztery edycje                    

i nadal pozostaje na liście lektur szkolnych. Ta niezwykła kronika dokumentuje życie zasymilowanej żydowskiej 

rodziny w czasach nasilającego się faszyzmu, drugiej wojny światowej i wreszcie po upadku Mussoliniego. 

Oczami małej Ginzburg z jednej strony podglądamy ojca tyrana, dziecinną matkę i czwórkę wyobcowanych, 

melancholijnych dzieci, z drugiej przypatrujemy się plejadzie historycznych postaci, które zbierały się w ich 

elitarnym domu.   

 

 

29. System diabła : blog z piekła rodem / Paweł Lisicki.- Warszawa : Fronda PL, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blog , Człowiek , Diabeł , Krytyka społeczna , 

Społeczeństwo , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

 

Jak ja was nienawidzę, synowie Adama. Was, małp, które uzurpują sobie prawo do bycia najbardziej ukochanymi 

istotami Wielkiego Łaskawcy. Odzyskałem wreszcie kontrolę nad światem. Mam go w garści i nikt mnie już nie 

wykiwa. Nadeszły radosne chwile oczekiwania na kapitulację. Na przybycie posłańca, który przyniesie białą flagę. 
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Lada moment zatriumfuję. Doprowadziłem do tego, że małpy ukochały zniewolenie. Pantokrator dał im wolną 

wolę, a ja znalazłem sposób, żeby się jej wyrzekli. Wolność zastąpili wygodą. Mogę nimi sterować i mani-

pulować. Sami myślą o sobie jak o zwierzętach. Zabiłem w nich duszę. Są teraz konstruktorami własnego 

zatracenia. Zbliża się najważniejszy moment w historii świata. Nieubłaganie nadchodzi moje zwycięstwo. 

Zaczynam więc robić notatki z moich działań, aby służyły pomocą w diabelskich uczelniach. To jest blog wszech 

czasów. My, diabły, kochamy technologię i uwielbiamy nowinki. A po zwycięstwie nie będzie już niczego nowe-

go. Przecież idziemy do boju po to, żeby było jak dawniej. Zanim pojawiła się małpa zwana człowiekiem. Diabeł   

 

 

 30. Tylko matka / Roy Jacobsen ; przełożyła Iwona Zimnicka.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ingrid Barrøy (postać fikcyjna) , Dzieci , Kobieta , 

Macierzyństwo , Osoby zaginione , Wyspy , Norwegia , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-02 

 

 

Po długiej podróży przez Norwegię Ingrid w końcu wróciła do Barrøy. Życie się ustabilizowało, ale wojna nadal 

rzuca długie cienie na cały kraj. Wkrótce na maleńką wyspę przypływa pięcioletni Mathias. Jego ojciec znika                 

w tajemniczych okolicznościach, a Ingrid decyduje się przygarnąć dziecko. Życie zaczyna się teraz toczyć wokół 

nowego mieszkańca. Tymczasem odcięta od świata Ingrid z listów od przyjaciół dowiaduje się, jak dramatyczne 

zmiany zachodzą właśnie w powojennej Norwegii. Co powinna zachować dla siebie, a o czym odważy się 

powiedzieć bliskim?   

 

 

 31. W cieniu wierzb  / Sylwia Kubik.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przebaczenie , Trudne sytuacje życiowe , Żuławy 

Wiślane (równina) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-02 

 

 

 

Na wybaczenie i na miłość nigdy nie jest za późno. Czy Ewa i Kamil znajdą w sobie odwagę, by się o tym 

przekonać? W końcu nadeszło lato pachnące sianem i zbożem. Dla jednych czas odpoczynku i zabawy, dla innych 

ciężkiej pracy – i zmierzenia się z problemami. Ewa przekonała się, że uciekanie przed przeszłością sprowadza na 

nią tylko nieszczęścia. Jej marzenia posypały się jak domek z kart. Musi więc zacząć od nowa budować swoją 

przyszłość, tym razem na porządnych fundamentach. Tylko czy można odzyskać utracone zaufanie i dobre imię? 

Czy można definitywnie zamknąć przeszłość? "W cieniu wierzb" to trzeci tom historii Ewy, w którym ponownie 

zajrzysz do kuchni Rozalii i zachwycisz się żuławskimi pejzażami. Zanurzysz się w opowieść o sile miłości, na 

którą nigdy nie jest za późno. Takiej, która potrafi rozkwitnąć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.  
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 32. W pogoni za Cassandrą / Lisa Kleypas ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

(Wallflowers / Lisa Kleypas ; cz. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Ludzie bogaci , Małżeństwo , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-02 

 

Magnat kolejowy Tom Severin jest wystarczająco bogaty i potężny, by móc zaspokoić każde swoje pragnienie. 

Wszystko i wszyscy są na jego rozkazy, znalezienie żony nie powinno więc stanowić problemu. Niestety, 

rzeczywistość okazuje się o wiele bardziej skomplikowana - jego wybranka, lady Cassandra Ravenel, piękna i bys-

tra arystokratka, jest zdeterminowana, by wyjść za mąż z miłości. Tylko że to uczucie jest jedyną rzeczą, jakiej nie 

może jej dać… Chociaż bezwzględny Tom Severin niewątpliwie zainteresował Cassandrę, to życie u jego boku             

w świecie, gdzie liczy się jedynie wygrana, nie jest już tak zachęcającą wizją. Gdy jednak reputacja dziewczyny 

legnie w gruzach, propozycja mężczyzny okazuje się wybawieniem. Severin jest pewien, że zdobył to, czego 

chciał – ale czy na pewno? Jest jedna lekcja, której jeszcze musi się nauczyć od swojej narzeczonej: nigdy nie 

lekceważ rodziny Ravenelów. Pogoń za ręką Cassandry może niedługo dobiec końca... ale pogoń za jej sercem 

dopiero się zaczyna. 

 

 

 33. Willa pod jodłami / Bogna Ziembicka.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Willa pod jodłami / Bogna Ziembicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Kraków (woj. 

małopolskie ; okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

 

Jaga i Mela są siostrami, których drogi z różnych powodów rozeszły się jakiś czas temu. Teraz jednak Jaga                    

w jednej chwili traci swój szczęśliwy świat – zdradza ją ukochany, musi odejść z pracy. Wyjeżdża z Krakowa do 

wiejskiego letniego domu i próbuje zacząć wszystko od nowa. Tymczasem jej siostra, Mela, ceniona chirurg, 

powoli przekonuje się, że nie każdy mężczyzna to drań. Gdy prawie udaje się jej ułożyć sobie życie, siostra prosi 

ją o pomoc. Drogi Jagi i Meli po raz wtóry splotą się w pięknym podkrakowskim domu, zwanym przez 

miejscowych Willą pod Jodłami. Kobiety przekonają się, jak ważna jest przyjaźń. Zrozumieją, że największym 

darem, jaki można otrzymać od innego człowieka, jest życzliwość i zrozumienie. Wiele rzeczy popycha człowieka 

do działania: ambicja, bieda, żądza, strach, nienawiść, zazdrość. Ale najsilniejszym bodźcem jest miłość.  

 

34. Wiosenne porządki / Anna Kucharska.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, 

2021. 

(Seria Bieszczadzka / Anna Kucharska ; t. 2) 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorcy , Rodzina , Rozterki miłosne , Właściciele 

gospodarstw agroturystycznych , Włosi , Wybory życiowe , Polańczyk (woj. 

podkarpackie, pow. leski, gm. Solina) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-01 
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Aleksandra Kryszkiewicz wraz z rodzicami prowadzi agroturystykę w Polańczyku. Kocha Bieszczady i swoje 

zajęcie. Gdy tylko ma wolną chwilę, chodzi nad Zalew Soliński i tam w swoim tajemnym zaułku rozmyśla lub po 

prostu delektuje się ciszą. Ponadto pisze powieść, której zakończenie spędza jej sen z powiek. Z wiernym kotem 

Luckiem na kolanach i psem Szarikiem obok nogi lubi siadywać w ogrodowej altanie, gdzie pachną pnące się 

róże. Kiedy do pensjonatu przyjeżdżają siostra Oli wraz z mężem i dziećmi, a także przystojny Marco, przyjaciel 

szwagra, życie dziewczyny zaczyna nabierać rumieńców. Nabiera ich jeszcze więcej, gdy w rodzinnej miejsco-

wości pojawia się Karol, nieco arogancki, ale atrakcyjny biznesmen z Krakowa. W życiu Aleksandry, tak jak co 

roku w pensjonacie, następują skrupulatne wiosenne porządki. Kurz w postaci przykrych, traumatycznych wspom-

nień musi w końcu zostać starty. Czy Ola pozwoli, aby ktoś szczególny jej w tym pomógł? Czy namówi swoje 

serce, by zaufało i po raz kolejny zakochało się po bieszczadzku?   

 

 

 35. Za rok o tej porze / Katarzyna Grabowska.- Chorzów : Videograf, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Przestępczość zorganizowana , 

Relacje międzyludzkie , Uczucia , Zemsta , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

W świetle noworocznych fajerwerków, przy blasku walentynkowych świec, w słońcu i w deszczu, pod 

rozgwieżdżonym niebem i wśród choinkowych lampek. Czasami miłość pojawia się w najmniej odpowiednim 

momencie... Jola, która nigdy nie zaznała rodzinnego ciepła, w związku z Marcinem, policjantem z łódzkiej 

komendy, odnalazła stabilizację i bezpieczeństwo. Zrezygnowała z własnych pragnień, aby podporządkować się 

wymagającemu partnerowi. Nie marzyła o miłości,będąc pewną, że to, co otrzymała od losu, wystarczy jej do 

szczęścia. Marcin stał się dla niej centrum wszechświata i tak miało być już zawsze. Przypadkowe spotkanie na 

balu sylwestrowym, krótki taniec i skradziony pocałunek o północy odmieniają życie Joli. Od tej pory nie może 

przestać myśleć o przystojnym, tajemniczym Andrzeju, który pojawił się tak nagle i sprawił, że jej serce zaczęło 

szybciej bić. Kim jest Andrzej? Po co przyjechał do Polski? Dlaczego tak bardzo zależało mu na przenosinach ze 

stołecznej komendy do Łodzi? Czy miłość do kobiety stanie mu na drodze do realizacji celu? Kobieta uwikłana              

w związek z dwoma mężczyznami. Poczucie obowiązku walczące z uczuciem. Zdrada, namiętność, zemsta,                 

a wszystko to wplecione w gangsterskie porachunki i rozgrywające się w łódzkich plenerach.  

 

 

 36. Życie od nowa / Charlotte Roth ; z niemieckiego przełożyła Magdalena Jatowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Muzycy , Niemcy 

(naród) , Polska , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-02 

 

 

Nowa wspaniała powieść historyczna autorki bestsellerów Charlotte Roth, osadzona w międzywojennym Sopocie. 

Kipi tu radość życia i panuje beztroski nastrój lata. Czworo przyjaciół: Lore, Gundi, Julius i Erik zabawiają 

turystów skocznymi rytmami i chwytliwymi melodiami, marząc o wielkiej karierze muzycznej. Wkrótce 

rzeczywiście odnoszą  sukces i mogą  przemierzać  morza  na  pokładzie  luksusowego  okrętu  Wilhelm  Gustloff.  
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Trudno im jednak zaakceptować to, że czasy bardzo się zmieniły. Gundi zakochuje się w śpiewaku Tadku, ale 

wtedy właśnie Hitler napada na Polskę i Tadek dołącza do ruchu oporu. Czy oznacza to koniec wielkiej miłości? 

Po latach młoda Wanda wyrusza na poszukiwanie tego, co zostało z ich marzeń.   

 

 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 1. A bodaj ci nóżka spuchła, czyli Co nas śmieszyło i śmieszy / rozmawiają Jerzy 

Bralczyk i Michał Ogórek ; [rysunki Karyna Piwowarska].- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Komizm , Kultura , Literatura , Obyczaje i zwyczaje , 

Polacy , Tematy i motywy , Polska , Rozmowa 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2022-02 

 

 

Rozmowa rzeka znanej i lubianej pary Jerzy Bralczyk - Michał Ogórek. Z czego śmieją się Polacy, a co było zaba-

wne dla starożytnych Greków? Autorzy mówią o humorze narodowym, regionalnym, środowiskowym, zawodo-

wym, charakterystycznym a to dla profesorów, a to dla aktorów, a to dla Pana Boga. Od polityki do piosenki, od 

kabaretu do komedii - i z powrotem, cały czas w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co nam daje humor, jakie 

potrzeby zaspokaja. Co nas śmieszy dzisiaj, a co śmieszyło kiedyś, jak się nasze poczucie humoru zmienia                   

w czasie i odbija w kulturze, literaturze, piosence, obyczaju, języku. Bralczyk i Ogórek wracają do własnych 

młodych lat i dzieciństwa, by cytować to, co śmieszyło kiedyś, a dzisiaj już nie przejdzie. Wszystko jest okraszone 

niezwykłą znajomością literatury, filmu i kabaretu. Wyborna lektura.  

 

 

2. Akcja bilans 2021 / [autorzy Paweł Mróz i inni ; redaktor prowadząca Julita Karaś-

Gasparska].- Stan prawny na grudzień 2021 roku.- Warszawa : Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilans księgowy , Prawo bilansowe , Prawo podatkowe , 

Rachunkowość , Sprawozdawczość finansowa , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2022-01 

 

I. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK - PODSTAWY PRAWNE, ZASADY; II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO; III. PODATKOWE KWESTIE ZWIĄZANE Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBROTOWEGO; 

IV. ZAMKNIĘCIE ROKU Z ORGANIZACYJNEGO I BIZNESOWEGO PUNKTU WIDZENIA. 
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 3. Bauman : biografia / Izabela Wagner ; [Polish translation by Izabela Wagner].- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bauman, Zygmunt (1925-2017) , Filozofowie , Komunizm , 

Nowoczesność , Postmodernizm , Profesorowie , Socjolodzy , Żydzi , Polska , Wielka 

Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-316.2 

Nowości:  2022-02 

 

Głośna międzynarodowa biografia Zygmunta Baumana przetłumaczona na kilka języków w końcu w Polsce. 

Profesor Izabela Wagner przyjrzała się życiu jednego z najwybitniejszych polskich – i światowych – intelek-

tualistów. Jako pierwsza dotarła do niepublikowanych wcześniej zapisków Baumana, które odsłaniają jego nowe 

oblicze. Zygmunt Bauman – dla jednych socjolog, pisarz, światowej sławy twórca teorii płynnej nowoczesności. 

Dla innych – postać w najlepszym razie kontrowersyjna, zdrajca, który aktywnie kładł fundamenty pod budowę 

opresyjnego systemu. Z Polski uciekał dwukrotnie, raz tuż po wybuchu II wojny światowej, potem znów w roku 

1968. Dwukrotnie ucieczka wymuszana była nasilającymi się nastrojami antysemickimi i przemocą, która za nic 

miała życie, dokonanie i tożsamość Baumana. Mimo towarzyszących mu od najmłodszych lat przeciwności, 

Bauman zdołał zdobyć wykształcenie, a następnie zbudować karierę akademicką. Z uniwersytetu został usunięty 

przez tę samą władzę, której podobno tak gorliwie służył. Bronił idei, w które wierzył, a jego dzieła, niekiedy 

dojmująco pesymistyczne, zawsze miały w sobie pewnego rodzaju czułość i nadzieję. Izabela Wagner drobiaz-

gowo analizuje kolejne wydarzenia z życia Baumana, próbując odgadnąć, kim tak naprawdę był. Z dziesiątek czy 

setek dokumentów, zeznań i świadectw wyłania się obraz nie tylko człowieka wyjątkowego, lecz także tego, jak 

my – jako polskie społeczeństwo – z tą wyjątkowością się obchodzimy.   

 

 

 4. Bez glutenu, pszenicy i nabiału : kuchnia domowa / Antoinette Savill ; 

[tłumaczenie Katarzyna Skawran].- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo RM, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta bezglutenowa , Dieta bezmleczna , Potrawy dietetyczne 

, Książka kucharska 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-01 

 

100 przepisów dla osób z nietolerancją glutenu i białka mleka krowiego. Kiedy trzeba przejść na dietę 

bezglutenową i bezmleczną, przygotowywanie posiłków staje się nie lada wyzwaniem. Musisz gotować dla całej 

rodziny i dodatkowo przyrządzać niealergizujące jedzenie dla jednej osoby. Pomyśl - znacznie łatwiej jest 

gotować to, co będzie smakowało wszystkim domownikom! Nie martw się, jeśli nie masz wprawy ani bogatego 

repertuaru dań. W tej książce znajdziesz pomysłowe i nowoczesne przepisy na najróżniejsze potrawy z kuchni 

całego świata. Z łatwością urozmaicisz nimi swój codzienny jadłospis. Może w letni dzień masz ochotę na zieloną 

minestrę? A w zimowy wieczór postawisz na stole dymiący półmisek zapiekanki makaronowej z aromatycznym 

sosem serowym? To nieprawda, że desery nie są dla alergików. Wypróbuj receptury z tej książki na lukrowane 

babeczki, waniliowe makaroniki czy profiterolki z czekoladowo-lodowym nadzieniem i wiele innych pysznych 

słodkości. Nietolerancje pokarmowe - nie musisz wcale rezygnować z różnorodnej i smacznej kuchni!   
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 5. Chwasty od kuchni / Piotr Ciemny.- Kraków : Znak Koncept, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chwasty , Ziołolecznictwo , Książka kucharska 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

 

Poznaj chwasty, które mijasz w parku, lesie i na łące. Przekonaj się, jak wiele mogą wnieść do twojej kuchni. 

Nawłoć, koniczyna, chaber to z pozoru pospolite chwasty. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdyby 

trafiły do twojej sałatki, lunchu i kolacji? Będzie pysznie, zdrowo i kolorowo! Przekonaj się, że chwasty smakują 

wspaniale i nawet w prostych potrawach wyglądają bosko. Dowiedz się, jak smakują: pieczone gruszki z macie-

rzanką pod orkiszową kruszonką, marynowane czereśnie z rumiankiem, szampan z kwiatów, ocet z porzeczek                 

z płatkami róży. Odkryj kulinarny potencjał w prostych potrawach na bazie chwastów!  

 

 

 6. Hiacynt : PRL wobec homoseksualistów / Remigiusz Ryziński- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) , Akcja "Hiacynt" (1985-

1987) , Geje , Homoseksualizm , PRL , Polska , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-02 

 

PRL w latach osiemdziesiątych chwieje się w posadach. Najlepszym narzędziem do utrzymania kontroli jest 

zburzenie poczucia bezpieczeństwa i znalezienie wspólnego wroga, przeciwko któremu zwróci się społeczeństwo. 

Tak narodziła się akcja „Hiacynt” – trzy operacje milicji wymierzone w homoseksualnych mężczyzn, przepro-

wadzone w latach 1985–1987. Masowe zatrzymania, przesłuchania, zbieranie haków, nakłanianie do współpracy, 

przemoc. Złamane życia nie mają znaczenia. Nazywani „zboczeńcami”, „odmieńcami”, „chorymi” – mężczyźni, 

których nikt nie szanował i których wielu chciało zniszczyć. Ich prześladowania nie zaczęły się w latach osiem-

dziesiątych. Na dużą skalę inwigilowano ich już od początku PRL. Musieli wypracować strategię przetrwania                  

w systemie powszechnej nagonki. Nauczyć się żyć pomiędzy tymi, którzy ich okradają, szantażują i zabijają,                 

a państwem, które chce ich policzyć i wykorzystać do własnych celów. Wreszcie zmierzyć z lękiem przed nowym 

nieznanym zagrożeniem – AIDS. Jaki był faktyczny cel akcji „Hiacynt”? Ile osób przesłuchano i ile teczek 

powstało? Czy nadal istnieją i gdzie zostały złożone? Czy akcja naprawdę objęła wszystkich homoseksualistów,               

a może ktoś w tej grupie był chroniony? Remigiusz Ryziński we wstrząsającym reportażu Hiacynt szuka 

odpowiedzi na te pytania i zastanawia się, czy wraz ze schyłkiem lat osiemdziesiątych machina pogardy i niena-

wiści na pewno się zatrzymała.   
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7. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 17, Twierdze 

Rzeczypospolitej : Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Jazłowiec, 

Trembowla / Stanisław Sławomir Nicieja.- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Opolskiego : Wydawnictwo MS, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kresowiacy , Twierdze i fortyfikacje , Chocim (Ukraina, 

obw. czerniowiecki, rej. chocimski) , Jazłowiec (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. 

buczacki) , Kamieniec Podolski (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. kamieniecki) , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Okopy (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. borszczowski) , 

Trembowla (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. trembowelski) , Opracowanie 

                        Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy  

                        Nowości:  2022-01 

 

W XVII tomie „Kresowej Atlantydy” autor koncentruję swą uwagę na twierdzach kresowych, które broniły granic 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed inwazją Turków i Tatarów. Potężne mury tych fortec oraz obecność 

stacjonujących tam załóg wojskowych dawały okolicznej ludności poczucie bezpieczeństwa w czasach jakże 

częstych inwazji i wojen. I choć od wielu pokoleń te twierdze są poza granicami państwa polskiego, to weszły do 

polskiej legendy narodowej oraz literatury pięknej, a ich nazwy: Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej 

Trójcy, Jazłowiec i Trembowla są ciągle obecne w polskim dyskursie historycznym i myśleniu o przeszłości 

narodu. Tom ten jak zawsze jest bogato ilustrowany, a w tekście  czytelnik znajdzie ponad 1000 postaci.   

 

 

8. Miasto szczęśliwe : jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta / Charles 

Montgomery ; przełożył Tomasz Tesznar ; wstęp Filip Springer.- Dodruk 2021.- 

Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia miasta , Gospodarka , Miasta , Socjologia 

miasta , Środowisko człowieka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-02 

 

Przeczytanie tej książki zakończone pisemnym i ustnym egzaminem z jej treści powinno być ustawowym 

obowiązkiem każdego polskiego urzędnika mającego jakikolwiek wpływ na kształt miasta – napisał Filip Springer 

we wstępie do książki „Miasto Szczęśliwe”. Miasta są przyszłością ludzkości, to w nich już dziś mieszka 

większość ludności świata. Wedle szacunkowych danych WHO w 2050 r. będzie je zamieszkiwało około 66% 

globalnej populacji. Paradoksalnie jednak w krajach najbardziej rozwiniętych obserwujemy postępującą ucieczkę 

z miast, bowiem miasta jakie znamy są obarczone licznymi wadami. Autor mierzy się z pytaniem o przyszłość 

miast, podchodząc do zagadnienia z perspektywy ludzkiego szczęścia. Zdaniem autora miasto może i powinno być 

miejscem, w którym mieszkańcy prowadzą szczęśliwe życie, a osiągnąć to można przez właściwe rozwiązania 

urbanistyczne i projektowanie miast. „Miast szczęśliwe” łączy po mistrzowsku stronę faktograficzną ze sferą 

osobistych obserwacji i odczuć autora. Charles Montgomery (ur. 1968 w Vancouver) to wielokrotnie nagradzany 

kanadyjski pisarz, dziennikarz i aktywista miejski, a zarazem jednym z najbardziej cenionych specjalistów           

w dziedzinie współczesnej urbanistyki, historii i rozwoju miast. Jest również liderem interdyscyplinarnego zespołu 

zajmującego się badaniem czynników, które wywierają wpływ na samopoczucie ich mieszkańców.   
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 9. Nawalny : Nemezis Putina? Przyszłość Rosji? / Jan Matti Dollbaum, Morvan 

Lallouet, Ben Noble ; tłumaczenie Jacek Spólny.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawalny, Aleksiej (1976- ) , Opozycja polityczna nielegalna , 

Opozycjoniści , Politycy , Polityka , Więźniowie polityczni , Rosja , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2022-02 

 

Pierwsza biografia najsłynniejszego rosyjskiego opozycjonisty i osobistego wroga Putina. Kim jest Aleksiej 

Nawalny? Po próbie otrucia w sierpniu 2020 roku i przewiezieniu na leczenie do Niemiec polityk wrócił do Rosji 

na początku 2021 roku, wiedząc, że niemal na pewno trafi do więzienia. Jego natychmiastowe zatrzymanie na 

lotnisku i szybkie osądzenie jeszcze raz udowodniło, jak bardzo boi się go obecna rosyjska władza. Postać 

Nawalnego budzi w Rosji skraje emocje. Dla jednych jest bohaterem walki o demokratyczne przemiany w kraju. 

Dla innych - zdrajcą ojczyzny. Jeszcze inni nie mogą mu wybaczyć dawnych poglądów nacjonalistycznych. 

Autorzy biografii Aleksieja Nawalnego poruszają wiele aspektów jego kariery politycznej: od śledztw anty-

korupcyjnych, które przyniosły mu sławę i popularność, przez ewolucję jego poglądów politycznych, po założenie 

ruchu politycznego i zostanie drugą najważniejszą postacią w rosyjskiej polityce, człowiekiem, który ma wpływ 

na wydarzenia nawet zza krat. Możemy zobaczyć także, jak strategie, stosowane zarówno przez Nawalnego, jak             

i Kreml, ukształtowały i zmieniły obie strony. Aby zrozumieć współczesną Rosję, trzeba zrozumieć Aleksieja 

Nawalnego.  

 

 

 10. Nigdy nie jest za późno na nowy początek / Julia Cameron ; przełożyła 

Justyna Urbaniak.- [Warszawa] : Wydawnictwo Szafa, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas wolny od pracy , Jakość życia , Kreatywność , 

Odpoczynek , Osoby w wieku starszym , Twórczość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-01 

 

 

„Piękno emerytury polega na tym, że mamy możliwość podróżowania wstecz w czasie i wybierania ścieżek, które 

wcześniej ominęliśmy“. Julia Cameron, autorka światowego bestselleru „Droga artysty“, w swojej najnowszej 

książce przekonuje, że lata spędzone na emeryturze mogą być najbardziej twórczym i satysfakcjonującym 

okresem twojego życia. Dwunastotygodniowy kurs skierowany do osób kończących karierę zawodową ułatwi ci 

powrót do marzeń i pasji z młodości lub sprawi, że odkryjesz nowe. Autorka proponuje kilka prostych narzędzi, 

dzięki którym odnajdziesz motywację do aktywnego wykorzystania wolnego czasu: -Pisanie pamiętnika to powrót 

do doświadczeń z przeszłości i czerpanie z nich twórczej inspiracji. Kolejne rozdziały Pamiętnika będą powstawać 

w trakcie kursu. -Poranne strony to codzienne osobiste notatki, zapis strumienia świadomości, który ujawni twoje 

lęki, pragnienia czy radości. -Randki artystyczne to zachęta do zabawy i spontaniczności. -Samotne spacery to 

sposób na oczyszczenie umysłu i ćwiczenie uważności. Zaplanuj swoją emeryturę, pamiętając, że nigdy nie jest za 

późno na nowy początek!  
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 11. Papież dyktator : skrywana historia pontyfikatu papieża Franciszka / Marcantonio 

Colonna ; [tłumaczenie, redakcja i opracowanie merytoryczne Jerzy Gwiazda i zespół].- 

Warszawa : Fundacja pro Maria et Veritate, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek (papież ; 1936- ) , Kościół katolicki , Konklawe , 

Nauczanie papieskie , Papiestwo , Papieże , Watykan , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2022-02 

 

"(Według autora książki) prawdziwy Franciszek jest całkiem inny niż jego wizerunek stworzony na potrzeby 

postępowej opinii publicznej. (...) Cóż, pseudosensacji na temat Watykanu pojawiło się wiele, jednak książka 

Colonny to dla obrazu papieża poważne wyzwanie. (...) Częste cytaty z oficjalnych wywiadów i źródeł dają spójny 

opis bohatera. Z całej masy faktów, dokumentów i nazwisk wyłania się obraz całkiem inny od tego, jaki lansują 

liberalne media." - Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Do Rzeczy" Książka porusza kwestie: - wybór Bergoglia na 

papieża zaaranżowany przez "mafię" progresywistycznych kardynałów, - kontrowersyjna przeszłość papieża                     

w Argentynie, - odrzucenie przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej, - narastanie korupcji i nowe skandale                

w Watykanie, - manipulacje papieża przy doktrynie Kościoła, - walka z konserwatywnymi zakonami i tradycją, - 

upolitycznienie i medialny obraz Franciszka, - mocne, autorytarne rządy papieża z Domu św. Marty.   

 

 

12. Podatki 2022 / [eksperci z kancelarii Rödl & Partner: Katarzyna Judkowiak i inni 

; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na styczeń 2022 roku.- 

Warszawa : Gremi, [2022]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Polski Ład (program społeczno-gospodarczy) , 

Prawo podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2022-02 

 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych ; 2. Ceny transferowe ; 3. Podatek od towarów i usług ; 4. Zmiany                

w PIT i składkach ZUS ; 5. Zmiany w podatku u źródła (WHT) ; 6. Wybrane zmiany w podatkach i opłatach 

lokalnych ; 7. Wybrane zmiany w podatku akcyzowym ; 8. Zmiany w opłacie środowiskowej. 

 

 

 13. Polski Ład : jak rozliczyć się z fiskusem / [redaktor prowadzący Marek 

Kobylański] ; Kancelarie RP.- Warszawa : Gremi Media, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Polski Ład (program społeczno-gospodarczy) , 

Prawo podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

1. Rozliczenie z fiskusem ; 2. Zmiany w ustawie o ryczałcie ; 3. Ryczałt od przychodów zagranicznych osób 

przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski ; 4.  Zmiany w estońskim  CIT ; 5.  Minimalny  podatek  
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dochodowy ; 6. Karta podatkowa tylko dla kontynuujących działalność ; 7. Nielegalne zatrudnienie ; 8. Symulacje 

opodatkowania firmy jednoosobowej po wejściu w życie Polskiego Ładu. 

 

 

14. Powrót do Jedwabnego. 2 / Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński.- Warszawa : 

Wojciech Sumliński Reporter, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Holokaust , Pogrom w Jedwabnem (1941) , 

Polacy , Śledztwo i dochodzenie , Żydzi , Jedwabne (woj. podlaskie, pow. łomżyński, 

gm. Jedwabne) , Jedwabne (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Jedwabne ; okolice) , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2022-01 

 

Historia, która udowadnia, że w polsko - żydowskiej teraźnieszości nie ma końca przeszłości. Dziennikarz Woj.-

ciech Sumliński i major ABW Tomasz Budzyński demaskują kulisy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo 

Holokaust niebezpiecznej gry i długofalowej mistyfikacji, której celem są pieniądze i władza - cała reszta, to nieis-

totne dodatki. W tej rozgrywce nie chodzi o następne kadencje - ale następne pokolenia.  

 

 

15. Rola instytucji i organów w ochronie bezpieczeństwa państwa / redakcja 

naukowa Izabela Oleksiewicz.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiej, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo energetyczne państwa , Bezpieczeństwo 

publiczne , Policja , Wojska lądowe , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2022-01 

 

Wstęp ; CZ. I. ROLA INSTYTUCJI I ORGANÓW W OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA RP; CZ. II. 

ZNACZENIE INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH W OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODO-

WEGO. 

 

 

 16. Szkoła to poszerzony dom rodzinny : 20 lat Szkoły Sióstr Prezentek w 

Rzeszowie : 1997-2017 / [opracowanie redakcyjne Anna Bogacz, Anna Telus ; 

zespół redakcyjny Jolanta Piwowar i inni].- Rzeszów : Drukarnia Europrint, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II 

(Rzeszów) , Gimnazja , Licea , Szkolnictwo ogólnokształcące , Rzeszów (woj. 

podkarpackie) , Księga pamiątkowa 

Sygnatura:  WG-373/378 

Regionalia:  Rzeszów - Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II , 

Rzeszów - szkolnictwo średnie - od 1989 r 

                                   Nowości:  2022-01 

 

 



23 
 

 17. Świadomość / Daniel C. Dennett ; tłumaczenie Ewa Stokłosa ; redakcja naukowa i 

posłowie Marcin Miłkowski ; rysunki Paul Weiner.- Wydanie 2. (dodruk).- Kraków : 

Copernicus Center Press, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia umysłu , Nauki kognitywne , Podmiotowość , 

Świadomość , Teoria poznania , Teoria umysłu , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-16 

Nowości:  2022-02 

 

Czym jest świadomość? Jak wyewoluowała? Czym jest doświadczenie zmysłowe? Wielu współczesnych myśli-

cieli uważa, że odpowiedzi na te pytania są tajemnicą, której odkrycie nie jest ludziom pisane. Jednak dzięki 

przenikliwości Daniela C. Dennetta możemy się przekonać, że nawet najgłębsze zakątki naszego umysłu nie 

muszą pozostawać zagadką. Autor wykorzystuje swoją zdumiewającą wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, 

neurobiologii i sztucznej inteligencji i przedstawia model wielokrotnych szkiców, który skrupulatnie wyjaśnia 

działanie świadomości i znakomicie tłumaczy, dlaczego mózg czasem płata nam figle. Dennett w błyskotliwy                 

i dowcipny sposób pokazuje, że umysł jest całkowicie zakorzeniony w mózgu. Działanie świadomości zaś nie 

wymyka się naszemu zrozumieniu po wsze czasy - wręcz przeciwnie, można je badać naukowo.   

 

 

 18. Toksyczna matka / Irena A. Stanisławska, Robert Rutkowski.- Warszawa : Muza, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Matki i córki , Matki i synowie , 

Psychoterapia , Toksyczne związki , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-02 

 

 

Autorzy bestsellerowych książek "Oswoić narkomana" i "Pułapki przyjemności" - Robert Rutkowski i Irena A. 

Stanisławska - skupiają się na problemie trudnej relacji z matką. Jaka jest toksyczna matka? Jakie mechanizmy 

stosuje? Jak z nią postępować? Jak się bronić przed jej wpływem i ustalać granice? Czy wreszcie - w jaki sposób 

uwolnić się od niesprzyjającej nam relacji i poczucia winy? Robert Rutkowski, kiedyś reprezentant Polski                      

w koszykówce, potem uzależniony od narkotyków, teraz niezwykle skutecznie pomaga innym wyjść z uzależnień, 

depresji czy toksycznych relacji. "Toksyczna matka" to nie tylko rozmowa z wybitnym psychoterapeutą i trenerem 

umiejętności psychologicznych, ale także zapis rozmów z osobami, które odważyły się o swojej trudnej relacji           

z matką szczerze opowiedzieć.   

 

 

19. TOPR. 2, Nie każdy wróci / Beata Sabała-Zielińska.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) , 

Ratownictwo górskie , Ratownictwo jaskiniowe , Ratownictwo nurkowe , Medycyna 

górska , Alpinizm , Wypadki w górach , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2022-01 
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Czy jest ktoś, kto nie śledził, nie komentował, nie angażował się emocjonalnie w walkę o życie grotołazów uwię-

zionych w Jaskini Wielkiej Śnieżnej? W Polsce wrzało, w domach ratowników TOPR-u tymczasem, w trwodze 

wypatrywano powrotu mężów, ojców, synów. A gdy piorun uderzył w Giewont, zabijając cztery osoby i raniąc 

ponad sto pięćdziesiąt, pojęcie górskiej tragedii nabrało innego charakteru. Ta książka to relacje ratowników 

TOPR-u, świadków wypadków i ich ofiar, opinie ekspertów, głos środowisk górskich. I…kobiet- matek, żon, 

partnerek. Tych, które muszą cierpliwie czekać. To książka pełna emocji - strachu, smutku i bólu. Nie ma w niej 

nadziei. Wszystkie iskry wiary, które zapalają się na chwilę w opowieściach bohaterów, szybko gasną. Tak jakby 

Tatry mówiły: "Żarty się skończyły!". Pozostaje śmierć, która nie ma nic wspólnego z literackim romantyzmem. 

Jak ze stratą najbliższych radzą sobie ci, którzy zostają? Co widzą i czują patrząc na Tatry?  

 

 

 20. Trudna sztuka (prawie) nicnierobienia / Denis Grozdanovitch ; przełożyła 

Angelina Waśko-Bongiraud.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Samorealizacja , Szczęście , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-01 

 

 

Trudna sztuka (prawie) nicnierobienia porusza z dużą dozą humoru jedną z trudnych kwestii egzystencji życiowej: 

w jaki sposób zatrzymać ulotne chwile szczęścia? Łącząc w sobie chińską mądrość tao z dziecięcym zachwytem 

oraz sceptycyzmem okazywanym wobec szaleństwa konsumpcji czy widowiska sportowego, pełna poezji proza 

Denisa Grozdanovitcha zachęca nas do przechadzek ścieżkami, które prowadzą donikąd.  

 

 

21. Upór : potęga pasji i wytrwałości / Angela Duckworth ; przekład Piotr Cieślak.- 

Łódź : Galaktyka, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobowość , Sukces , Zdolności , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

Amerykańska psycholog Angela Duckworth pokazuje rodzicom, studentom, pedagogom, sportowcom i ludziom 

biznesu – zarówno doświadczonym, jak i tym świeżo upieczonym – że tajemnicą wyjątkowych osiągnięć nie jest 

wyłącznie talent oraz łut szczęścia, ale szczególne połączenie pasji i wytrwałości, które autorka nazywa „uporem”. 

Dzięki tej książce poznasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego wszelkie wysiłki wkładane w realizację 

celu liczą się dwukrotnie? Jak można nauczyć się uporu bez względu na iloraz inteligencji lub okoliczności? Co 

rozbudza życiowe pasje? Jak dużą część skutecznego postępowania stanowi cierpienie, a jak dużą euforia? Co jest 

lepsze dla dziecka: pobłażliwość czy wysokie standardy? Na czym polega magia Reguły Trudnych Spraw?   
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 22. VAT - najnowsze zmiany i orzecznictwo w 2021 roku / [autorzy Paweł Mikuła i 

inni ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na grudzień 2021 

roku.- Warszawa : Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orzecznictwo , Podatek od towarów i usług , Prawo 

podatkowe , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2022-01 

 

1. Brexit i inne zmiany związane z zagadnieniami celnymi ; 2. Pakiet SLIM VAT ; 3. Pakiet SLIM VAT 2 ; 4. 

Pakiet VAT e-commerce ; 5. Wybrane zmiany dotyczące kas rejestrujących oraz systemu tax free ; 6. Zmiany                

w JPK_V7 ; 7. Wybrane zmiany legislacyjne obowiązujące od 2022 r. ; 8. Wybrane orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach VAT ; 9. Wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego w sprawach VAT z 2021 r. 

 

 

 23. Więzienny świat : korupcja, przemoc, seks / Janusz Szostak.- Warszawa : Harde 

Wydawnictwo - Time, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Więziennictwo , Więźniowie , Polska , Reportaż , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-02 

 

 

Autor spędził na rozmowach z więźniami dziesiątki godzin. W efekcie powstał zbiór historii opisujących 

codzienność za kratami. Nie jest to laurka wystawiona polskiemu więziennictwu ani pean na cześć przodowników 

pracy penitencjarnej. To brutalny obraz polskich więzień i aresztów, gdzie przemoc, przemyt, gwałty, korupcja, 

kradzieże i wszelkie inne formy łamania prawa są niemal powszechne. Przestępcza działalność to jednak nie 

zawsze domena osadzonych, czasem też więziennego personelu. To reportaż z miejsc, do których większość z nas 

raczej nie trafi. A na pewno nie chcielibyśmy tam trafić. Za kratami można kupić wszystko: narkotyki, alkohol, 

seks, a nawet wolność. Ale i stracić życie.   

 

 

24. Wybór / Anne Applebaum, Donald Tusk.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Bezpieczeństwo międzynarodowe , 

Demokracja , Etnopsychologia , Migracje , Polityka , Polityka międzynarodowa , 

Przywódcy i głowy państw , Europa , Polska , Świat , Dyskusja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-02 

 

W naszych burzliwych czasach nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało jutro. Lecz wiemy, że 

jutro zależy od tego, co zrobimy dzisiaj, teraz. Dlatego nie mamy prawa do pesymizmu – mówią Anne Applebaum 

i Donald Tusk w swoich  rozmowach o najważniejszych  wyborach,  przed  jakimi  stoją  Polska,  Europa  i  świat.  
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"Wybór" to przede wszystkim książka przeciw poczuciu bezsiły i bezradności a także o powrocie nadziei i wiary 

w zwycięstwo demokratycznych wartości i demokratycznego świata. Ale to więcej niż apel – to również opowieść 

o drogach, które do tego prowadzą. Applebaum i Tusk w dwunastu błyskotliwych rozmowach odpowiadają na 

najgorętsze pytania dotyczące Polski i Europy: Dlaczego Unia Europejska, chociaż jest potęgą, częściej bywa 

chłopcem do bicia? Na czym polega pakt z diabłem, który podpisali Orban, Kaczyński i inni autorytaryści? Jak 

podzieliliśmy się na obce sobie plemiona i czy potrafimy mimo to wspólnie żyć? Jak sprawić, by w kryzysie 

migracyjnym przyzwoitość nie stała się synonimem bezradności a ksenofobia synonimem skuteczności? Dlaczego 

Polska może stać się państwem frontowym i jakie mogą być tego konsekwencje? Czy patriotyzm nieuchronnie 

zagarnęli dla siebie nacjonaliści? Dlaczego Rosja chce podzielić Europę? Czy Chiny wygrają cyfrową walkę                

o kontrolę nad światem? Jak demokraci mają znów wygrywać wybory – nie tylko w Ameryce? Jak bardzo boli 

hejt? Applebaum i Tusk oprowadzają nas nie tylko po kluczowych problemach współczesnego świata, ale też po 

kulisach polityki. W ich opowieściach głęboka analiza współczesności przeplata się z fascynującymi opowieś-

ciami i anegdotami o Joe Bidenie, Viktorze Orbanie, Borisie Johnsonie, Angeli Merkel, Emmanuelu Macronie, 

Władimirze Putinie, Jarosławie Kaczyńskim. Te wyjątkowe rozmowy są zderzeniem dwóch uzupełniających się            

a czasem pozostających w żywym sporze perspektyw: wybitnej publicystki i autorki książek  o najnowszej historii 

oraz wytrawnego praktyka, który poddaje polityczne teorie, również te gorąco przez siebie wyznawane, 

wielowymiarowej weryfikacji.   

 

 

 25. Wygrać z losem : 15 historii niezwykle ryzykownych przygód żeglarskich / 

Christophe Agnus, Pierre-Yves Lautrou ; tłumaczenie Krzysztof Siemieński.- 

Warszawa : Wydawnictwo Nautica, 2021. 

(Dokument) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żeglarstwo , Reportaż 

Sygnatura:  WG-797.1/.2 

Nowości:  2022-02 

 

Oto 15 autentycznych historii kobiet i mężczyzn, którzy zostali na morzach i oceanach poddani najtrudniejszym 

próbom. Od roku 1883 do czasów współczesnych - bohaterowie tych opowieści dzięki sile woli, odwadze i umie-

jętnościom osiągnęli nieosiągalne. Niektórzy z nich - jak rybak Howard Blackburn - są nieznani szerszej publi-

czności, inni - jak Isabelle Autissier, Joshua Slocum, Loïc Peyron, Bernard Moitessier czy sir Robin Knox-

Johnston - stali się ikonami współczesnego żeglarstwa. Wszyscy oni przekroczyli granice swoich możliwości, by 

zmienić to, co wydawało się im przeznaczone.   

 

 

 26. Zapis zarazy. 2, To tylko eksperyment / Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński ; 

współpraca Edyta Bazan.- Warszawa : Wojciech Sumliński Reporter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Kłamstwo , Spisek , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-02 

 

 

 

To historia, która odmieniła sposób patrzenia na naszą rzeczywistość. Kiedyś sądziliśmy, że to rzeczywistość 

bezpieczna, ale dziś nikt już tak nie myśli. Światowa pandemia i światowa mistyfikacja zmieniły wszystko. 

Znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie planowaliśmy się znaleźć: z  dramatyczną  wizją  przyszłości i szokującą 
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perspektywą depopulacji. Wbrew uspokajającym zapowiedziom to nie koniec, początek końca, ani nawet nie ko-

niec początku globalnego dramatu, który rozgrywa się według precyzyjnie zaplanowanego scenariusza napisanego 

przez ludzi na najwyższych stołkach, a w którym wszystko co najważniejsze, jest dopiero przed nami. Autorzy [...] 

w śledztwie prowadzonym w myśl sentencji "najłatwiejsza droga jest zawsze zaminowana" odsłaniają nieznane 

opinii publicznej fakty ujawniające prawdę o eksperymencie wszech czasów. Przesłanie eksperymentu jest jasne: 

to koniec świata, jaki znamy. Ta książka jest alarmem - chodzi o to, by zrozumieć istotę tego alarmu. Wojciech 

Sumliński  

 

 

 27. Zemsta : zapomniane powstania w obozach zagłady : Treblinka, Sobibór, 

Auschwitz-Birkenau / Michał Wójcik.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Sobibor (niemiecki obóz zagłady) , Treblinka II (niemiecki obóz zagłady) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Holokaust , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , 

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Powstanie w Sobiborze (1943) , 

Powstanie w Treblince (1943) , Ruch oporu , Żydzi , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

                                 Nowości:  2022-02 

 

W czasie II wojny światowej funkcjonowało na ziemiach polskich kilka obozów zagłady, których jedynym celem 

było wymordowanie ludności żydowskiej. Do dziś pokutuje przekonanie, że Żydzi się nie bronili, „szli jak barany 

na rzeź”. Tymczasem żydowski opór to mało znana karta tej wojny. We wszystkich tych obozach istniała kon-

spiracja, która doprowadziła do zbrojnych wystąpień i buntów. Dzięki heroicznej postawie więźniów, walczących 

z minimalną ilością broni, często na noże i gołe pięści, dwa z nich uwieńczone zostały spektakularnym sukcesem. 

Również za sprawą kobiet – żydowskich bohaterek. Dzięki wnikliwym badaniom Michał Wójcik, autor nagra-

dzanej i bardzo dobrze ocenianej „Treblinki’43”, przedstawia w swoim intrygującym stylu te mało znane fakty. 

Niemniej interesujące są wątki poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz kontrowersyjna kwestia 

pomocy Żydom ze strony AK i struktur państwa podziemnego.   

 

 

 28. Zen bez mistrzów zen / Camden Benares ; w przekładzie Dariusza Misiuny.- 

Warszawa : Wydawnictwo Okultura, 2007. 

(Transgresje) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medytacja , Zen , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-01 

 

 

Czy dla lepszego poznania siebie potrzeba mistrzów duchowych? Autor tej książki unika pospiesznych ocen. 

Namawia do kierowania się własnym doświadczeniem. Zamiast gotowych formuł i wyroczni, udziela prostych 

wskazówek, jak osiągnąć harmonię ciała i umysłu, przebijając się przez pancerz nawyków i ograniczeń. Zachęca 

do nie zrzucania odpowiedzialności za swoje życie na tzw. autorytety. Obok oryginalnych ćwiczeń, przedstawia 

szereg zabawnych opowieści, ponieważ największą przeszkodą w rozwoju wewnętrznym jest zbyt poważne 

traktowanie siebie. Dzięki unikalnemu połączeniu mądrości i śmiechu "Zen bez mistrzów zen" wszedł do kanonu 

dyskordianizmu - jedynej religii, która potrafi śmiać się sama z siebie - i jest uznawany za jeden z najlepszych 

przewodników medytacji.  
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 29. Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw / [autorzy poradnika Oskar Sitek i 

inni ; redaktor prowadząca Teresa Siudem].- Stan prawny na październik 2021 roku 

(z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.).- 

Warszawa : Gremi Media, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-01 

 

1. Cel postępowania restrukturyzacyjnego ; 2. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ; 3. Korzyści i zalety 

postępowania o zatwierdzenie układu ; 4. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu ; 5. Postępowanie 

restrukturyzacyjne a odpowiedzialność cywilna ; 6. Postępowanie restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna ; 

7. Krajowy Rejestr Zadłużonych - rewolucyjne zmiany dla wierzycieli i dłużników. 

 

 

30. Żydzi 2 / Piotr Zychowicz.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2021. 

(Opowieści niepoprawne politycznie / Piotr Zychowicz ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Getta żydowskie , Holokaust , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Polityka , Żydzi , Izrael , Polska , Antologia , Esej , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2022-02 

 

Cz. I. Rozmowy o Żydach: 1. Czystka etniczna 1948. Rozmowa z prof. Ilanem Pappé, 2. Żydowskie ofiary 

Stalina. Rozmowa z prof. Jonathanem Brentem, 3. Armia Krajowa i Żydzi. Rozmowa z prof. Joshuą D. 

Zimmermanem, 4. Żydzi nie mordują cywilów. Rozmowa z gen. Awigdorem "Januszem" Ben-Galem, 5. Wstyd 

mi za Izrael. Rozmowa z Hedy Epstein, 6. Polowanie na Wallenberga. Rozmowa z Gellértem Kovácsem, 7. 

Bombardowanie Auschwitz. Rozmowa z Davidem S. Wymanem, 8. Moralne dylematy egzekutorów. Rozmowa z 

Michałem Bar-Zoharem, 9. Antysemitka, która ratowała Żydów. Rozmowa z prof. Carlą Tonini, 10. Czy Izrael 

porwała jemeńskie dzieci? Rozmowa z prof. Esther Meir-Glitzenstein, 11. Lista posła Ładosia. Rozmowa z dr. 

Jakubem Kumochem ; Cz. II. Wrogowie Żydów: 1. Niewolnice pułkownika Kaddafiego. Rozmowa z Annick 

Cojean, 2. Powrót Idi Amin. Rozmowa z prof. Saulem Davidem ; Cz. III. Krew nie zmywa win ; Cz. IV. Człowiek 

to świnia ; Cz. V. Władca getta w Litzmannstadt ; Cz. VI. Zdrajcy czy patrioci? ; Cz. VII. Zagłada, Izrael, 

komunizm ; Cz. VIII. Niewolnicy w fabryce śmierci: 1. Ofiary, a nie sprawcy. Rozmowa z prof. Gideonem 

Greifem, 2. Ocalali z piekła mówią ; Cz. IX. Terroryści z gwiazdą Dawida. 
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Audiobook 

 
 
 

 1. Kryminalne przypadki Matyldy / Bożena Mazalik.- Poznań : Zysk i S-ka 

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

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawiedzone zamki , Zamki i pałace , Zawód miłosny , 

Śląsk , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1533/K 

                                        Nowości:  2022-01 

 

Kiedy Matylda zostaje porzucona przed ołtarzem, wszystkim, czego potrzebuje, jest odrobina samotności. 

Spotkanie z Władkiem, kolegą szkolnym, kończy się propozycją wprowadzenia się na jego zamek i Matylda 

decyduje się z niej skorzystać. Niestety, spokój nie jest jej pisany. Sarni Dwór to zamek jak z koszmaru - wciąż 

słychać tajemnicze stukanie, kamienne schody skrzypią, drzwi się otwierają… Na domiar złego Matylda odkrywa 

trupa parobka, zwierzęta z dworskiego gospodarstwa zachowują się niepokojąco, a jej przyjaciółka ląduje                       

w szpitalu. Komisarz policji okazuje się interesującym, aczkolwiek aroganckim mężczyzną, na którego urok 

Matylda nie potrafi być obojętna. Wydarzenia nabierają tempa, a nieboszczyków przybywa…  
 
 
 
 
 

Film 
 
 
 
 

 1. Cry macho / reżyseria Clint Eastwood ; scenariusz N. Richard Nash, Nick 

Schenk.- Warszawa : Galapagos, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nash, N. Richard (1913-2000). Cry macho , Kowboje , 

Osoby w wieku starszym , Podróże , Psychologia biegu życia , Meksyk , Teksas 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film drogi , 

Dramat filmowy , Western 

Sygnatura:  WG-F/1720/DF 

Nowości:  2022-01 
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Film na podstawie powieści N. Richarda Nasha, to historia emerytowanego hodowcy koni, który niegdyś był 

gwiazdą rodeo. Spokojne życie mężczyzny diametralnie się zmienia, gdy dostaje zlecenie od byłego szefa. Musi 

za wszelką cenę sprowadzić do domu jego syna. W trakcie podróży z chłopakiem przez Meksyk i teksańskie pola, 

stary kowboj znajduje sposób na rozliczenie z mroczną przeszłością.  

 

 

 2. Geniusze / reżyseria, scenariusz Thor Klein.- Warszawa : Telewizja Polska, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ulam, Stanisław M. (1909-1984) , Ulam, Stanisław M. 

(1909-1984) Przygody matematyka , Badania naukowe , Broń jądrowa , 

Matematycy , Napęd jądrowy , Polacy za granicą , Projekt Manhattan (1942-1946) , 

Los Alamos (Stany Zjednoczone, stan Nowy Meksyk) , Stany Zjednoczone (USA) , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1721/DF 

Nowości:  2022-01 

 

"Geniusze" to biograficzny film o życiu wybitnego polskiego matematyka żydowskiego pochodzenia, Stanisława 

Ulama z Philippem Tłokińskim w roli głównej ("Kurier"). Scenariusz filmu został oparty na autobiografii głów-

nego bohatera pt. "Przygody matematyka". Międzynarodowa koprodukcja jest poruszającą opowieścią o młodym 

polskim naukowcu, który radząc sobie z traumatycznym doświadczeniem wojny, stał się jednym z pionierów ery 

nuklearnej. Badania Stanisława Ulama umożliwiły skonstruowanie bomby wodorowej, a także pozwoliły przys-

pieszyć budowę pierwszego komputera. To właśnie on wraz z Johnnym von Neumannem zapoczątkował cyfrową 

rewolucję, w której obecnie żyjemy. "Geniusze" wykraczają poza ramy filmowej biografii utalentowanego nauko-

wca i stają się ponadczasową opowieścią o dwuznacznej naturze postępu. 

 

 

 3. Jak wywołałem byłą żonę / reżyseria Edward Hall ; scenariusz Nick Moorcroft, 

Meg Leonard, Piers Ashworth.- [Warszawa] : M2 Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coward, Noël (1899-1973). Blithe Spirit , Duchy , 

Małżeństwo , Pisarze , Powroty zmarłych , Seans spirytystyczny , Trójkąt miłosny , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Komedia , Fantasy , Romans 

Sygnatura:  WG-F/1722/KF 

Nowości:  2022-01 

 

 

Ruth i Charles są małżeństwem idealnym. Pieniądze, sława, piękny dom i ocean wolnego czasu – każdy chciałby 

tak żyć. Jednak ich domowa idylla zostanie wkrótce przerwana. Pewnego dnia małżonkowie biorą udział w sean-

sie spirytystycznym, w czasie którego przypadkowo zostaje przywołany duch ekscentrycznej byłej żony Charlesa. 

Od tej pory wszyscy muszą radzić sobie z zaskakującym miłosnym trójkątem. Między żonami iskrzy, Elwira nie 

chce odejść, Charles nie wie, co robić, a Ruth pragnie jak najszybciej pozbyć się swojej rywalki.  
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4. Król / reżyseria Jan P. Matuszyński ; scenariusz Łukasz M. Maciejewski, 

Szczepan Twardoch, Dana Łukasińska ; Canal+.- [Warszawa] : AlterDystrybucja, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Twardoch, Szczepan (1979- ). Król , Polacy , Przemoc , 

Przestępczość zorganizowana , Żydzi , Warszawa (woj. mazowieckie) , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film gangsterski , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1723/S 

Nowości:  2022-01 

 

"Król" to osadzona w Warszawie w 1937 roku gangsterska opowieść o przemocy, żądzy władzy i dążeniu do jej 

utrzymania za wszelką cenę. Historia wzlotów i upadków mafii, która wzbudzała strach i posłuch w stolicy przed 

wybuchem II wojny światowej. Główny bohater, żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro, zostaje wciągnięty                

w polityczny spisek i gangsterskie porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa. Serial powstał w oparciu 

o powieść Szczepana Twardocha pod tym samym tytułem. Sam autor powieści jest także współscenarzystą serialu. 

Za jego reżyserię odpowiada Jan P. Matuszyński, twórca nagrodzonego Złotymi Lwami na FPFF w Gdyni, obrazu 

"Ostatnia Rodzina".  

 

 

5. Mistrz / reżyseria, scenariusz Maciej Barczewski.- Warszawa : Galapagos, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pietrzykowski, Tadeusz (1917-1991) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Bokserzy , Niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne , Ruch oporu , Więźniowie obozów , Polska , Film fabularny , Film 

biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1724/B 

Nowości:  2022-01 

 

Historia legendarnego pięściarza Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego, więźnia numer 77, który dzięki wal-

kom na ringu ocalił swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-

Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który 

w miejscu kaźni stał się symbolem nadziei na zwycięstwo.  

 

 

6. Nikt / reżyseria Ilya Naishuller ; scenariusz Derek Kolstad.- Wrocław : 

Filmostrada, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Przemoc , Przestępczość zorganizowana , 

Zemsta , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1725/S 

Nowości:  2022-01 

 

 

Hutch jest nikim. Pomijany i niedoceniany jako mąż i ojciec, przyjmuje wszelkie upokorzenia na klatę i nigdy nie 

okazuje irytacji. Ale kiedy jego córka w wyniku napadu traci swoją ukochaną bransoletkę z kotkiem, Hutch osiąga 

stan, w jakim nikt dotąd go nie widział. Co się stanie, gdy wieczne popychało wreszcie stawi opór? Hutch zmienia 

się ze zwykłego taty w nieustraszonego  wojownika  i  zabiera  swych  wrogów  na  szaloną  jazdę  prowadzącą  do 
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porażającej zemsty. Scenarzysta „Johna Wicka” przedstawia laureata nagrody Emmy, Boba Odenkirka (serial 

„Zadzwoń do Saula”) w roli, której fani nigdy wcześniej nie widzieli: przeciętnego członka rodziny, który staje się 

zabójczym wojownikiem - nie podobnym do żadnego przeciętnego bohatera kina akcji.  

 

 

7. Old / reżyseria, scenariusz M. Night Shyamalan.- Wrocław : Filmostrada, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lévy, Pierre-Oscar. Sandcastle , Peeters, Frederik. Sandcastle 

, Plaże , Starzenie się , Sztuka przetrwania , Tajemnica , Wakacje , Adsaptacja 

filmowa , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1726/S 

Nowości:  2022-01 

 

 

Wizjonerski filmowiec M. Night Shyamalan przedstawia mrożący krew w żyłach, tajemniczy thriller o rodzinie na 

egzotycznych wakacjach, która odkrywa, że ustronna plaża, na której odpoczywają przez kilka godzin, w jakiś 

niewytłumaczalny sposób powoduje, że bardzo szybko się starzeją… skracając ich całe życie do jednego dnia.  

 

 

 8. Reminiscencja / reżyseria, scenariusz Lisa Joy.- Warszawa : Galapagos, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Pamięć autobiograficzna , Prywatni 

detektywi , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Miami (Stany Zjednoczone, stan 

Floryda) , Film fabularny , Romans , Thriller , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1727/S 

Nowości:  2022-01 

 

 

Nick Bannister (Hugh Jackman) to prywatny badacz ludzkiego umysły. Ekspert każdego dnia pomaga swoim 

klientom odzyskiwać utracone wspomnienia z najciemniejszych zakamarków ich wnętrza. Traktując swoją pracę 

jak powołanie, nie spodziewa się, że pewnego dnia jego pasja może zamienić się w jego przekleństwo. Gdy                    

w drzwiach Nicka pojawi się nowa klientka, Mae (Rebecca Ferguson) z pozoru niewinna sprawa zaginięcia 

przerodzi się w niebezpieczną obsesję. Poszukując prawdy, mężczyzna odkryje groźny spisek, który zmusi go do 

odpowiedzenia sobie na trudne pytanie: Jak daleko posuniesz się, by zatrzymać przy sobie tych, których kochasz?  

 

 

 9. Respekt - królowa soul / reżyseria Liesl Tommy ; scenariusz Tracey Scott 

Wilson.- Wrocław : Filmostrada, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franklin, Aretha (1942-2018) , Afroamerykanie , Kariera , 

Soul (muzyka) , Piosenkarze amerykańscy , Stany Zjednoczone (USA) , Film 

fabularny , Film biograficzny , Film muzyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1728/B  

Nowości:  2022-01 
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„RESPEKT - KRÓLOWA SOUL” śledzi losy Arethy Franklin od czasów, gdy jako małe dziecko śpiewała w chó-

rze kościelnym ojca do momentu osiągnięcia przez nią statusu międzynarodowej supergwiazdy. To niezwykła 

prawdziwa historia o podróży przez życie muzycznej ikony, która musiała znaleźć swój głos, by zostać Królową 

Soulu.  

 

 

10. Stulecie Winnych. Sezon 2 / reżyseria Piotr Trzaskalski ; scenariusz Ilona 

Łepkowska [i inni].- Warszawa : Telewizja Polska, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grabowska-Grzyb, Ałbena (1971- ). Stulecie Winnych , 

Winni (rodzina fikcyjna) , II wojna światowa (1939-1945) , Mieszkańcy wsi , Miłość 

, Okupacja , Relacje międzyludzkie , Rodzina wielopokoleniowa , Brwinów (woj. 

mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Brwinów) , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film obyczajowy , Film historyczny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1729/O 

Nowości:  2022-01 

 

Serial "Stulecie Winnych II" zrealizowany na podstawie powieści Ałbeny Grabowskiej, to historia zwykłych ludzi, 

którym przyszło żyć w niezwykłych czasach. Drugi sezon „"tulecia Winnych" obejmuje lata 1939 - 1952 i przed-

stawia dalsze losy wielopokoleniowej rodziny z podwarszawskiego Brwinowa. Tym razem Winni mierzą się                   

z okrutnym czasem II wojny światowej, stają w obliczu śmierci i narodzin. Jedni walczą z bronią w ręku, inni 

zmagają się z okupacyjną codziennością, walcząc o zachowanie życia i godności. W tym czasie w rodzinie rodzą 

się dzieci, jedni Winni kochają, drudzy nienawidzą. Kiedy nadchodzi koniec wojny, okazuje się, że upragniona 

wolność niewiele ma wspólnego z tym, o czym marzyli. Inwigilacja, represje, więzienie to chleb powszedni 

powojennych dni. Niezabliźnione rany i skrywane tajemnice stają się przeszkodą na drodze do normalnego życia. 

Winnych trudno złamać, bo mają siebie, ale czy wszyscy poradzą sobie w nowej rzeczywistości?  

 

 

11. Susza / reżyseria Robert Connolly ; scenariusz Harry Cripps, Robert Connolly.- 

Warszawa : M2 Films, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harper, Jane. Susza , Społeczności lokalne , Susza , Policjanci 

, Tajemnica , Australia , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1730/K 

Nowości:  2022-01 

 

 

 

Detektyw Aaron Falk wraca do rodzinnego miasteczka po ponad dwudziestoletniej nieobecności, aby wziąć udział 

w pogrzebie swojego dawnego przyjaciela. Zgodnie z ustaleniami lokalnej policji, zmarły miał przed samobójczą 

śmiercią zamordować swoją żonę i dziecko. Jest jednak coś, co od początku nie zgadza się w tej historii. Aaron 

zostaje w miasteczku kilka dni dłużej, by dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. W toku śledztwa okazuje 

się, że sprawa może mieć związek z wydarzeniami sprzed dwudziestu lat i tajemniczym utonięciem młodej 

dziewczyny, z powodu którego lata temu Falk musiał opuścić miasto.  
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12. Świnia / reżyseria Michael Sarnoski ; Vanessa Block, Michael Sarnoski.- 

Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Poczucie straty , Przyjaźń , Samotność , 

Świnia domowa , Trufla , Portland (Stany Zjednoczone, stan Oregon) , Film 

fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1731/DF 

Nowości:  2022-01 

 

 

Rob (Nicolas Cage) wiedzie spokojne życie w lesie, a jego jedynym towarzystwem jest… świnia. Razem tworzą 

niezawodny duet, tropiąc wyjątkowo cenne trufle. Sprawy się komplikują, gdy na ich teren wkraczają lokalni 

gangsterzy. W brutalnej walce Rob zostaje mocno poturbowany, a jego ukochane zwierzę uprowadzone. Do czego 

zdolny jest człowiek, aby ratować ostatnią istotę, którą kocha? Droga do ratunku prowadzi przez mroczne ulice 

Portland i skrzętnie skrywane tajemnice. Niektóre z nich rzucą również światło na zagadkową przeszłość Roba.  

 

 

 13. Włoskie wakacje / reżyseria, scenariusz James D'Arcy.- [Warszawa] : M2 Films, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Spadek , Relacje międzyludzkie , 

Toskania (Włochy) , Film fabularny , Film obyczajowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1732/O 

Nowości:  2022-01 

 

 

Malownicza wioska w Toskanii, lokalne wino, najlepsze risotto i włoskie słońce, które zmienia wszystko. Czy 

można wyobrazić sobie lepsze miejsce? Robert i jego syn Jack od lat utrzymują kontakt raczej sporadycznie,             

a jedną z niewielu łączących ich rzeczy jest rodzinna willa w Toskanii. Kiedy Jack wpada w finansowe tarapaty, 

postanawia odezwać się do ojca i namówić go do sprzedaży domu. Obaj chcą jak najszybciej załatwić sprawę, 

podpisać odpowiednie papiery i wrócić do swojego londyńskiego życia. Wszystko jednak komplikuje się, gdy na 

miejscu zamiast pięknego domu, który zapamiętali, zastają kompletną ruinę. Robert i Jack będą musieli spędzić 

razem więcej czasu niż zakładali i przeprowadzić gruntowny remont, aby sprzedać posiadłość. Wspólne prace idą 

naprawdę źle, ale zagubionym mężczyznom z pomocą przychodzą mieszkańcy pobliskiego miasteczka, w tym 

Natalia, właścicielka lokalnej restauracji. Z każdym kolejnym dniem Robert i Jack przekonują się, że tu czas 

płynie inaczej, to co wydawało się ważne, może poczekać, a Toskania to miejsce, w którym być może warto 

spróbować wszystkiego od nowa.  

 

 

14. Zieja / reżyseria Robert Gliński ; scenariusz Wojciech Lepianka.- Warszawa : 

Telewizja Polska, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zieja, Jan (1897-1991) , Komitet Obrony Robotników , 

Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Kościół a państwo , Opozycjoniści , 

Przesłuchanie (prawo) , Polska , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1733/B 

Nowości:  2021-02 
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Rok 1977. Osiemdziesięcioletni ksiądz Jan Zieja (Andrzej Seweryn), współzałożyciel Komitetu Obrony Robot-

ników, jest przesłuchiwany przez Grosickiego, oficera Służby Bezpieczeństwa (Zbigniew Zamachowski). Grosicki 

nakłania go do współpracy. Ksiądz odmawia. Grosicki nie daje za wygraną. Jest świetnie przygotowany. Wie                 

o życiu księdza wszystko, czym chce zdobyć jego zaufanie. Jeśli mu się nie uda, może stracić wszystko.   

Przesłuchania uruchamiają wspomnienia z życia Zieji. Pełne dramatycznych wydarzeń związanych z polską 

historią XX wieku, są tłem do pokazania jego bezkompromisowej postawy moralnej.  

 

 

 

 
 


