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Nowości 2022 – KWIECIEŃ 

 

 

Literatura piękna 
 

 

 

 

 

 1. A season in purgatory / Dominick Dunne.- New York : Crown Publishers, 

copyright 1993. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Rodzina , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2022-04 

 

 

Dominick Dunne turns the secrets of power and privilege into his most shocking and important novel. In                      

"A Season in Purgatory", Dunne explores a wealthy Catholic family, a sinister murder of an innocent girl, and its 

twenty-year cover-up. When Harrison Burns first meets the family of his boarding school chum Constant Bradley, 

he is awed by their wealth and generosity. But the Bradleys are a family of strong social aspirations and 

unrelenting political ambition, and Harrison soon learns that friendship with the Bradleys has its price. As 

Harrison Burns strips away the facade of wealth and acquisition, he brings the reader face to face with the inner 

structure of a large family at odds with the religion that is at its core, and the terrible secret that is his purgatory to 

bear.   

 

 

 2. Bad Girl Creek : a novel / Jo-Ann Mapson.- New York [i inne] : Simon & Schuster, 

copyright 2001. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ogrodnictwo , Osoby z niepełnosprawnością , 

Przyjaźń , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2022-04 

 

 



2 
 

Phoebe Thomas has lived life as a spectator, confined to a wheelchair, in awe of her beloved Aunt Sadie, and 

overshadowed by her financial wizard brother, James. But when Sadie dies, leaving her a flower farm, the world 

opens up to Phoebe in ways she could never have imagined. Taking in three roommates to help get the farm 

running, she finds herself, for the first time in her life, part of a close circle of woman friends. Each displaced from 

her home, these four women form an invaluable bond as they help one another learn to change their lives.   

 

 

 3. Budowniczowie Pierścienia / Larry Niven ; przekład Agnieszka Sylwanowicz.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Wszechświat , Życie pozaziemskie 

, Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-04 

 

 

Louis Wu, niemal beznadziejnie uzależniony od wywoływanej elektrycznie ekstazy, leciwy kziński wojownik 

Mówiący-do-Zwierząt oraz Najlepiej Ukryty, partner szalonego lalecznika Nessusa, powracają na Pierścień, by 

odkryć jego niewiarygodne sekrety i zapobiec kosmicznemu kataklizmowi O czasu, kiedy idealistyczny i zmę-

czony życiem na wielu światach Louis Wu odkrył Pierścień, minęło dwadzieścia lat. Teraz wraca do niego                      

z Mówiącym-do-Zwierząt - obaj są więźniami Najlepiej Ukrytego, usuniętego z urzędu przywódcy laleczników.   

Z pomocą Louisa zamierza on odzyskać swój status dzięki przywiezieniu z Pierścienia tak nadzwyczajnych 

skarbów, że będą musiały zrobić wrażenie na jego pobratymcach. Jednak po przybyciu na miejsce Louis odkrywa, 

że Pierścień nie jest stabilny i w ciągu kilku miesięcy zniszczy sam siebie. Aby przeżyć, Louis musi odnaleźć 

Centrum Napraw legendarnych inżynierów, którzy zbudowali ten świat. Jego misja staje się szaleńczym i wciąga-

jącym przedsięwzięciem, wiążącym się z wieloma tajemnicami i spektakularnymi technologiami Pierścienia, 

najbardziej oszałamiającego artefaktu w poznanym kosmosie…  

 

 

 4. Cienie zła / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Blizny przeszłości / Krystyna Mirek ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burmistrz , Miasta małe , Rodzina , Sekrety rodzinne , 

Świadkowie , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-04 

 

 

 

Podobno nie ma zbrodni idealnej. Niektórzy mordercy są jednak bardzo sprytni. Nie mają skrupułów, wyrzuty 

sumienia nie mącą im precyzji myślenia. Zdają się nie mieć ludzkich cech, a przede wszystkim słabości. Ale dla 

pewnego mordercy słabością jest Majka Sokołowska. Dziewczynka, która widziała zbyt wiele. Jedyny świadek 

zbrodni. Rozwiązała już swoją zagadkę. Uratowała wiele osób. Ma prawo w spokoju zbudować nowe życie. Bo 

czy warto ryzykować szansę na miłość, bezpieczeństwo, a nawet życie, by ocalić kogoś, kto tak bardzo ją 

zawiódł?  
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 5. Czas niesprawiedliwych : zapisane w pamięci / Elżbieta Jodko-Kula.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dziewczęta , II wojna światowa (1939-1945) , Ruch 

oporu , Walka , Żoliborz (Warszawa ; część miasta) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 

 

 

Siedem rodzin poznaje się przed wojną dzięki sąsiedztwu na warszawskim Żoliborzu. Pochodzą z różnych części 

kraju, mają rozmaite doświadczenia i korzenie, ale fakt, że wszyscy żyją w oddaleniu od swoich rodzin - sprawia, 

że ich relacje stają się bliskie i trwałe. To właśnie tacy ludzie tworzą klimat nowej dzielnicy. Od nich wszystko się 

zaczęło. Kiedy wybucha wojna, ich dzieci, dawniej bawiące się razem na skwerze w parku Żeromskiego i podwór-

kach, są już uczniami lub świeżo upieczonymi absolwentami liceów - dziewczynki Liceum Sióstr Zmartwych-

wstanek, chłopcy, w większości, Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Młodzi od pierwszych dni wojny 

angażują się w ruch oporu na Żoliborzu. Niedawni harcerze stopniowo stają się żołnierzami. Historia nie 

oszczędza członków rodzin. Z całej grupy młodych żoliborzan przeżyje tylko kilkoro... "Czas niesprawiedliwych" 

oparty jest na dokumentach z archiwum obozu KL Auschwitz, na raportach rotmistrza Pileckiego, dokumentacji 

Archiwum Historii Mówionej, Archiwów m.st. W-wy na Krzywym Kole i w Milanówku, Archiwum Akt Nowych 

oraz licznych opracowań historycznych dotyczących okresu wojny i okupacji. W książce pojawia się wiele postaci 

historycznych. Są tam między innymi: Ludwik Berger, rotmistrz Witold Pilecki, Kazimierz Jakubowski, Zbigniew 

Krzysik, Hanna Rotwand, Janina Rotwand-Wrzoskowa, Andrzej Ochlewski, Andrzej Rablin, Eugeniusz Bendera, 

Kazimierz Piechowski, Józef Lempart, Jan Rodowicz "Anoda", Witold Kieżun, Władysław Leśniewski, Danuta 

Leśniewska, Wiktor Lewicki czy wreszcie rodzina Jasterów z synem Stanisławem, jednym ze słynnych ucieki-

nierów z Auschwitz, przez niektórych kolegów pomówionym o zdradę i straconym.   

 

 

 6. Czekając na człowieka : dziennik ciąży i narodzin / Agnieszka Osiecka ; [wstęp 

Manueli Gretkowskiej].- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Passent, Agata (1973- ) , 

Passent, Daniel (1938-2022) , Ciąża , Kobieta , Macierzyństwo , Matki i córki , 

Poród , Poeci polscy , Rodzina , Dzienniki , Listy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2022-04 

 

Niepublikowane zapiski, listy, wywiady i zdjęcia Agnieszki Osieckiej z czasu ciąży i porodu. Walka o równo-

uprawnienie figur artystki, matki i kobiety. Czekając na człowieka, Agnieszka Osiecka chciała, by jej macie-

rzyństwo było chociaż trochę niezwykłe. Nie chciała urodzić w czasie seansu hipnotycznego. Chociaż właściwie 

była przygotowana, miała w małej torebce skierowanie, analizę WR, szczotkę, krzyżyk, a w dużej - piżamę, 

tranzystor i zieloną książkę. Miała po uszy ciążowej kiecki. Wciąż ta sama kiecka. Jak z sierocińca się czuła. Coś 

nie wyszło z pierwszym szpitalem. Było jej właściwie wszystko jedno, gdzie będzie ta stajenka, czuła tylko 

Reisefieber - żeby to już. Była strasznie ciekawa, jaki on będzie, ten człowiek. Z drugim szpitalem też coś nie 

wyszło. Pętała się jak ta Matka Boska z murzyńskich jasełek. Cztery grube Murzynki śpiewały jej: "No room in 

the hotel!" Ale się nie przejmowała. Im mniej pompy, tym mniejsza trema. Najgorsze były koleżanki. Odkąd była 

w ciąży, rozmawiały z nią jak ze zwierzęciem. Żadna nie spytała, nad czym pracuje, tylko co ją boli, gdzie swędzi. 

Czuła jednocześnie i wielką pospolitość swojego losu, i takie coś, jakby cała przyroda i cały Pan Bóg nią jedną się 

zajmowali. Aż do 4 lutego 1973 roku do godziny 13.55, kiedy to w asyście pielęgniarki i salowej urodziła córkę. 

Trwało to parę minut, ale strasznie się wysiliła i pierwszy chyba raz w życiu  nie  myślała  o  sobie.  Myślała  tylko 
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o tym dziecku, żeby wszystko robić jak trzeba. Bardziej niż wszystkie książki na świecie dopomógł jej okrzyk 

położnej: "Przej, przej, kochana! Ze złością!". Nie od razu była do szpiku kości Człowiekiem, Który Ma Dziecko. 

Kładła się spać z obłędnymi matkowatymi myślami. Ale kiedy udawało się jej zasnąć, sen zmywał to nowe 

myślenie-gdakanie i budziła się z jakąś melodią z byłego dansingu, z jakimś obrazkiem z Mazur pod powiekami 

albo w jakiejś jamie byłego strachu - budziła się w starym ubraniu. Dopiero kiedy przynosili rano córkę sztywno 

zapakowaną jak biały święcony cukierek, była po prostu zachwycona.   

 

 

 7. Demonomachia czyli Walka przeciwko demonom albo Przerażająca historia 

dybuków, pod koniec wieku elektryczności umysły żydowskie w Galicyi w 

miasteczku Podgórze pod Krakowem dręczących, w urzędowych księgach 

odnotowana / przez Marka Krajewskiego ku przestrodze w czternastu rozdziałach 

spisana, w Krakowie Anno Domini MMXXII Wydawnictwem Znak ogłoszona ; 

[ilustracja Marcin Mach].- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Demony , Klątwa , Seans spirytystyczny , 

Uczniowie gimnazjów , Żydzi , Galicja (kraina historyczna) , Kryminał , Powieść , 

Thriller 

                                  Sygnatura:  WG-pol. 

                                  Nowości:  2022-04 

 

Wciągająca powieść o demonach i Galicji przełomu XIX i XX wieku. Gimnazjalista Stefan Zborski nie może 

pogodzić się z nagłą śmiercią ojca. Pragnie znaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania, których nie zdążył zadać 

mu za życia. Choć nie wierzy w istnienie świata duchów, to jednak - pod wpływem irracjonalnego impulsu -

organizuje seans spirytystyczny. Nieśmiadom mocy, w jaką podczas seansu wyposażyły go demony, Stefan rzuca 

klątwę na żydowskiego chłopca. Szlomek w najmniej spodziewanych momentach wije się jak wąż i wydaje                    

z siebie wwiercające się w umysł kocie wrzaski. Oto początek śledztwa w sprawie demonicznej. Rozmodleni 

Żydzi z Podgórza i orgie artystów młodopolskiego Krakowa, siła rozumu i moc wiary, niewinna miłość i bezdu-

szne wyuzdanie. Na granicy dwóch światów niedoszły egzorcysta Zborski szuka odpowiedzi na pytanie: „Czy 

dybuki istnieją?”.  

 

 

 8. Disgrace / J. M. Coetzee.- London : Secker & Warburg, 1999. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele akademiccy , Ofiary gwałtu , Ojcowie i córki , 

Trauma , RPA , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

David Lurie, middle-aged and twice divorced, is a scholar fallen into disgrace. After years teaching Romantic 

poetry at the Technical University of Cape Town, he has an impulsive affair with a student. The affair sours; he is 

denounced and summoned before a committee of inquiry. Willing to admit his guilt, but refusing to yield to 

pressure to repent publicly, he resigns and retreats to an isolated smallholding owned by his daughter Lucy. For a 

time, his daughter's influence and the natural rhythms of the farm promise to harmonise his discordant life. He 

helps with the dogs in the kennels, takes produce to market, and assists with treating injured animals at a nearby 

refuge. But the balance of power in the country is shifting. He and Lucy become victims of a savage and 

disturbing attack which brings into relief all the faultlines in their relationship. 
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9. Dziecięce koszmary / Lisa Gardner ; z angielskiego przełożyły Katarzyna Procner-

Chlebowska i Magdalena Procner.- Katowice : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  D. D. Warren (postać fikcyjna) , Kobieta , Rodzina , Śledztwo 

i dochodzenie , Boston (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-04 

 

 

Jeśli kochają, to bezgranicznie. Jeśli nienawidzą, to na zabój. Rodzinna tragedia. Cztery ofiary śmiertelne. Jedna  

w stanie krytycznym. Wezwani na miejsce zbrodni w spokojnej dzielnicy Bostonu policjanci zastają zwłoki kobie-

ty i trójki dzieci zadźganych nożem. A ciężko ranny postrzelony mężczyzna trafia w stanie śpiączki do szpitala. 

Wszystko wskazuje na to, że załamany utratą pracy, zabił swoją rodzinę i próbował popełnić samobójstwo. 

Wkrótce w innej dzielnicy dochodzi do podobnej tragedii: zamordowano drobnego handlarza narkotyków, jego 

żonę i czwórkę dzieci. Na pierwszy rzut oka wygląda to na porachunki gangsterskie. Te sprawy wydają się nie 

mieć ze sobą nic wspólnego, ale prowadząca oba śledztwa detektyw D.D. Warren nie jest o tym przekonana                     

i próbuje znaleźć łączący je element.   

 

 

 10. Dziewczyna z Woli / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

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

oporu , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

JAK ŻYĆ W ŚWIECIE, W KTÓRYM PRZESTAJĄ OBOWIĄZYWAĆ DOTYCHCZASOWE PRAWA? W wa-

kacje trzydziestego dziewiątego roku na słonecznej, nadświdrzańskiej plaży Basia poznaje Zygmunta. Ma na-

dzieję, że ta znajomość przerodzi się w piękną miłość. Jednak kilka tygodni później wybucha wojna, która 

przekreśla wszystkie plany. Warszawa staje w ogniu, budynki obracają się w gruzy, place i skwery zamieniają się 

w cmentarze. Ludzie głodują, modlą się i walczą. Wkrótce los ponownie postawi Zygmunta na drodze Barbary. To 

spotkanie odmieni jej życie w niespodziewany sposób. Basia zacznie działać w konspiracji i sama będzie wymie-

rzać sprawiedliwość wrogom. CZY JEDNAK MOŻNA KOGOŚ ZABIĆ, NIE ZABIJAJĄC W SOBIE CZŁO-

WIEKA?  

 

 

11. Father Joe : the man who saved my soul / Tony Hendra.- New York : Random 

House, copyright 2004. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hendra, Tony (1941-2021) , Warrilow, Joseph (1909-1998) , 

Benedyktyni , Pisarze angielscy , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2022-04 
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A key comic writer of the past three decades has created his most heartfelt and hard-hitting book. Father Joe is 

Tony Hendra’s inspiring true story of finding faith, friendship, and family through the decades-long influence of            

a surpassingly wise Benedictine monk named Father Joseph Warrillow. Like everything human, it started with sex. 

In 1955, fourteen-year-old Tony found himself entangled with a married Catholic woman. In Cold War England, 

where Catholicism was the subject of news stories and Graham Greene bestsellers, Tony was whisked off by the 

woman’s husband to see a priest and be saved. Yet what he found was a far cry from the priests he’d known at 

Catholic school, where boys were beaten with belts or set upon by dogs. Instead, he met Father Joe, a gentle, 

stammering, ungainly Benedictine who never used the words "wrong" or "guilt", who believed that God was in 

everyone and that "the only sin was selfishness". During the next forty years, as his life and career drastically 

ebbed and flowed, Tony discovered that his visits to Father Joe remained the one constant in his life - the 

relationship that, in the most serious sense, saved it. From the fifties and his adolescent desire to join an abbey 

himself; to the sixties, when attending Cambridge and seeing the satire of Beyond the Fringe convinced him to 

change the world with laughter, not prayer; to the seventies and successful stints as an original editor of National 

Lampoon and a writer of Lemmings, the off-Broadway smash that introduced John Belushi and Chevy Chase; to 

professional disaster after co-creating the legendary English series Spitting Image; from drinking to drugs, from    

a failed first marriage to a successful second and the miracle of parenthood - the years only deepened Tony’s need 

for the wisdom of his other and more real father, creating a bond that could not be broken, even by death.             

A startling departure for this acclaimed satirist, Father Joe is a sincere account of how Tony Hendra learned to 

love. It’s the story of a whole generation looking for a way back from mockery and irony, looking for its own 

Father Joe, and a testament to one of the most charismatic mentors in modern literature.   

 

 

12. Ja matką? Ratunku! / Justyna Wydra.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Młodzi dorośli , Nieplanowana ciąża , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-04 

 

 

Czyli masz kota, taa? Mhm, dobrze że nie wzięłaś ze schroniska psa. Wiesz, co się dzieje z dziewuchami, które 

litują się nad biednymi, bezdomnymi psiakami? Takie dziewuchy zaraz zachodzą w ciążę! Aśka, trzydziestolatka 

bez wielkich życiowych planów, ze stabilną pracą, kawalerką po babci, kotem i z nie do końca wymarzonym 

facetem u boku, robi test ciążowy. Niespodziewanie – dla siebie i Piotrka, zwanego Piotrusiem Panem – przeko-

nuje się, że wynik jest pozytywny. Tylko czy Aśka chce mieć dziecko? Czy chce mieć je teraz? Z tym mężczyzną? 

Kaśka, jej najlepsza przyjaciółka, nieoczekiwanie mówi: powinnaś! Piotrek udaje, że cieszy go perspektywa 

zostania ojcem. Ona sama wcale nie jest pewna… Jest to opowieść o parze beztroskich trzydziestolatków, którym 

przydarza się coś niespodziewanego i zarazem zupełnie zwyczajnego. Rodzicielstwo. Aśka i Piotrek mają dzie-

więć miesięcy na to, by dorosnąć do roli matki i ojca. Czy zdążą? Czas – start!  

 

13. Jego wróg / Beata Majewska.- [Dankowice] : Miraż, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Ludzie bogaci , Przemoc wobec kobiet , 

Polacy za granicą , Poligynia , Arabia Saudyjska , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 
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Iza przeżywa prawdziwe piekło: doświadcza niewoli i skrajnego poniżenia, ale udaje się jej przetrwać pobyt                  

w więzieniu. Za sprawą Omara wraca do Polski, a tam ślepy traf stawia na jej drodze innego mężczyznę. To 

właśnie z nim dziewczyna pragnie rozpocząć nowe życie: wolne, spokojne i pełne poczucia bezpieczeństwa. 

Niestety, książę al.-Saud jeszcze nie skończyłz madame Isabelle, a rachunek, który jej wystawi, będzie bardzo 

wysoki. Izabela musi podjąć najtrudniejszą decyzję: wybrać miedzy życiem a życiem, między sobą a kimś, kogo 

kocha. Kim jest wróg Omara? A może to inna miłość odbierze mu jego największą obsesję? Trzeci tom best-

sellerowej serii arabskiej uderza w najczulsze struny: Budzi w sercu nie tylko tkliwość, ale również nienawiść                   

i gniew. Ta historia Cię pochłonie… 

 

 

 14. Karty zła / Mariusz Kanios.- [Tarnobrzeg] : Wydawnictwo Piąte Marzenie, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zuzanna Nowacka (postać fikcyjna) , Banki , Kradzież , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 

 

 

W domku letniskowym na odludziu znaleziono zwłoki bestialsko zamordowanej kobiety. Zabójca pozostawił 

wiele śladów na miejscu zbrodni, więc sprawa wydaje się prosta. Policja szybko zatrzymuje podejrzanego. 

Dochodzenie jednak komplikuje się, kiedy w banku gdzie pracowała ofiara wykryty zostaje brak znacznej sumy 

pieniędzy. Śledztwo prowadzi komisarz Zuzanna Nowacka. Intuicja podpowiada jej, że te dwie, na pozór odrębne 

sprawy coś łączy. Nie wierzy w zbieg okoliczności. Jednak kolejne odkrywane karty nie przybliżają jej do rozwią-

zania zagadki. Znaków zapytania jest coraz więcej. Przybywa też ofiar, bo przeciwnik Zuzanny jest wyjątkowo 

bezwzględny…  

 

 

 15. Kształt serca / Dolores Redondo ; z języka hiszpańskiego przełożyła Iwona 

Michałowska-Gabrych.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FBI , Hiszpanie , Huragan , Kobieta , Seryjni zabójcy , 

Trauma , Nowy Orlean (Stany Zjednoczone) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2021-04  

 

 

W sierpniu 2005 roku dwudziestopięcioletnia Amaia Salazar, inspektorka Policji Statutowej z Nawarry, uczest-

niczy w programie wymiany dla funkcjonariuszy policji Europolu w Akademii FBI w Stanach Zjednoczonych, 

prowadzonym przez słynnego Aloisiusa Dupreego, kierownika jednostki badawczej. Jeden z testów polega na 

zbadaniu prawdziwego przypadku seryjnego mordercy, „kompozytora”, który zawsze uderza podczas wielkich 

klęsk żywiołowych, atakując całe rodziny i pozostawiając niemal liturgiczną scenę. Amaia stanie się częścią 

zespołu badawczego, który zabierze ich do Nowego Orleanu w przeddzień najgorszego huraganu w historii. Tele-

fon od ciotki, informujący o umierającym ojcu Amaii, niespodziewanie przypomni jej o traumie, którą przeżyła   

w dzieciństwie.   
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 16. Lukrecja z Kamiennej Grobli.- Wydanie 1 w języku polskim.- Gdańsk : 

Oficynka, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gdańsk (woj. pomorskie) , Sopot (woj. pomorskie) , Gdynia 

(woj. pomorskie) , Antologia , Kryminał , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

Opowiadania wchodzące w skład antologii zostały wyłonione w drodze ogólnopolskiego konkursu literackiego 

„Kryminalne opowiadanie z Trójmiastem w tle” zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publi-

czną w Gdańsku, Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni oraz Oficynkę w ramach festiwalu literatury kryminalnej 

Afera Kryminalna 2016. Spośród wielu nadesłanych prac przedstawiciele organizatorów wybrali dziesięć najlep-

szych opowiadań. Autorzy opowiadań: Bronisław Jakubowski, Aleksandra Pech, Anna Twardy, Jadwiga Buczak, 

Sławomir Podsiadłowski, Agnieszka Graca, Marta Gruszczyńska, Natalia Peplińska, Nina Igielska, Ernst Jezio-

nek, Tomasz Wandzel.  

 

 

 17. O włos / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Sobieski (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Śledztwo 

i dochodzenie , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-04 

 

 

Nie ma pięknych zbrodni. Są tylko piękne ofiary. Nowa seria kryminalna Katarzyny Bondy. W Lesie Kabackim 

zamordowano dwie młodziutkie dziewczyny. Policjanci od dawna nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. Ale 

to nie koniec makabrycznych odkryć, bo w trakcie przeczesywania okolicy śledczy trafiają na coś jeszcze: spięty 

zieloną wstążką pukiel blond włosów, który z całą pewnością nie należał do zamordowanych kobiet. To fetysz, ale 

i cenny dowód. Kosiarz z Kabat sieje postrach zwłaszcza wśród pracownic agencji towarzyskich. To wśród nich 

upatruje kolejnych ofiar. Świat alfonsów i prostytutek jest zamknięty dla policji. Do akcji nieformalnie wkracza 

dętektyw Jakub Sobieski. Tropy prowadzą w przeszłość, do niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat. Czy pragnienia 

mordercy znów dały o sobie znać? Czy młodemu detektywowi uda się wytropić sprawcę, zanim życie straci 

kolejna kobieta? Przekonaj się, czy prawda zawsze musi wyjść na jaw. „O włos” – pierwszy tom serii z detekty-

wem Jakubem Sobieskim.  

 

 

18. Powiedz, że zostaniesz / Beata Majewska.- Warszawa : Jaguar, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trudne sytuacje życiowe , Gruzja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 
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„Powiedz, że zostaniesz” to historia dla wszystkich, którzy przeczytali trylogię Beaty Majewskiej, lecz nadal czują 

niedosyt. W tej książce znajdziecie piękną i dramatyczną opowieść o dalszych losach Brunona i wyjaśnienie, kim 

jest tajemnicza Naira, która pojawiła się w epilogu powieści „Obiecaj, że wrócisz”. Ścieżki życia tych dwojga 

będą się splatać i rozchodzić, a uczucie, które nimi zawładnie, musi pokonać wielką tęsknotę. Jak się skończy ta 

trudna miłość? Przekonajcie się sami. Lecz to nie koniec! Na scenę wkroczy Katarina Niekrasowa i jej przystojny 

ogrodnik, Timur! Ta para to jak ogień i woda, Katia dyryguje, a Timur się uśmiecha i wraca do swoich 

ukochanych roślin. Co z tego wyniknie?, i jaką rolę odegrają rezolutny Artem i Ksenia, córka Timura? Odpowiedź 

znajdziecie w ostatniej części gangsterskiej sagi!  

 

 

 19. Pustynia / Andrzej Ziemiański ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2022. 

(Szermierz Natchniony / Andrzej Ziemiański ; t. 2) 

(Virion / Andrzej Ziemiański ; t. 6) 

 

 

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

, Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 

 

"Władza to tylko przyzwyczajenie, przekonanie poddanych, że ktoś nimi rządzi. A kto?" Tego właściwie nie wie 

już chyba nikt. Najpotężniejsza służba cesarstwa, Zamek, właściwie przestała istnieć. Pałac bezradnie patrzy, jak 

misternie budowane latami podwaliny władzy rozpadają się jak domek z kart. Dyplomacja? Wolne żarty. Na 

terenie cesarstwa właśnie zniknęła ambasadorka Królestwa Troy. Obywatele Luan popadają w zbiorową histerię. 

Kometa nadal przemierza nieboskłon, obojętna na całe ziemskie zamieszanie. Czas Taidy się kończy - nie może 

liczyć na Zamek, Nervę ani nikogo innego. Nie jest już nawet pewna, czy może ufać samej sobie. A Cesarz żąda 

wyników. Krwawych wyników. Virion i jego ludzie robią co mogą, by wyniki były odpowiednio spektakularne, 

ale gdy na granicy staje Legion Moy, żarty się kończą.  

 

 

 20. Rzeka / Anna Kusiak.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

(Żywioły Podkarpacia / Anna Kusiak ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Przedsiębiorcy , Sekrety rodzinne , 

Rzeszów (woj. podkarpackie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-04 

 

 

Pewnego listopadowego wieczoru na brzegu Wisłoka zostaje znaleziona kobieca torebka. Jest to jedyny trop                  

w sprawie zaginionej Aliny Grzędowicz, właścicielki biura rachunkowego i żony prezesa jednej z największych 

rzeszowskich firm. Detektyw Dobrosława Machniewicz, która prowadzi sprawę, ma wątpliwości co do wersji 

wydarzeń przedstawionej przez męża. Jej zdaniem Grzędowicz nie mówi całej prawdy. Dobrosława szuka też 

odpowiedzi na pytanie, co Alina robiła w klubie studenckim w noc przed zniknięciem i kim w jej życiu był nowy 

tajemniczy klient, biznesmen znany z powiązań z podkarpackim półświatkiem. Czy Dobrosławie uda się wydobyć 

prawdę na światło dzienne, czy też zbrodnia, niczym tytułowa rzeka, porwie i pociągnie swych bohaterów na dno?   
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 21. Skazanie / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

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

fikcyjna) , Policjanci , Prawnicy , Samobójstwo , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

Po odzyskaniu prawa do wykonywania zawodu Joanna Chyłka liczy na podjęcie głośnej obrony, która wprowadzi 

jej karierę z powrotem na odpowiednie tory. Otrzymuje jednak sprawę, którą nikt inny nie chciał się zająć -                   

w dodatku po raz pierwszy to ona ma wystąpić w charakterze oskarżyciela subsydiarnego. Zgłasza się do niej 

matka dziewczyny, której śmierć została zakwalifikowana jako samobójstwo. Twierdzi, że ma dowody, że jej 

córka nie odebrała sobie życia, a mimo to kolejni prokuratorzy wciąż umarzają postępowanie. Prawniczka szybko 

dostrzega, że doszło nie tylko do uchybień proceduralnych, ale także manipulacji. Jednocześnie Chyłka musi 

nawigować po nieznanych wodach życia osobistego - trwają przygotowania do ślubu, a ona po latach decyduje się 

nawiązać kontakt z matką. 

 

 

 22. Stary człowiek i morze / Ernest Hemingway ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa 

: Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Psychologia biegu życia , Rybacy , 

Opowiadania i nowele marynistyczne , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-04 

 

 

Wracamy do tej książki całe życie, bo klasyka dziś okazuje się niezwykle aktualna. Rybak Santiago po wielu 

dniach bezowocnych połowów postanawia samotnie wypłynąć na dalekie wody, aby udowodnić wszystkim, że 

jeszcze nie jest bezużytecznym starcem. Jego przynętę połyka imponujący marlin. Santiago rozpoczyna drama-

tyczną walkę nie tylko z ogromną rybą i siłami natury, lecz także ze sobą i swoim słabnącym ciałem. W oszczę-

dnym, przejmującym stylu Hemingway pokazuje realia życia w kubańskiej wiosce i warunki pracy rybaków, 

jednak Stary człowiek to przede wszystkim ponadczasowa opowieść o uporze, niezłomnej sile ducha i pomysło-

wości pozwalającej wybrnąć z najgorszej opresji. Hemingway uważał to opowiadanie za swoje najlepsze dzieło. 

Wkrótce po publikacji stało się ono bestsellerem, a pisarz otrzymał za nie Nagrodę Pulitzera. Przyczyniło się ono 

również do przyznania mu Literackiej Nagrody Nobla w 1954 roku. Krytycy prześcigali się w zachwytach                     

i porównywali ten niedługi tekst między innymi do Moby Dicka Hermana Melville’a. Stary człowiek został 

dwukrotnie zekranizowany, a w rolę główną wcielili się Spencer Tracy i Anthony Quinn.  

 

23. Śmiertelna dawka / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dioniza Remańska (postać fikcyjna) , Mieszkańcy wsi , 

Nastolatki , Prywatni detektywi , Stalking , Bystrzyca (woj. lubelskie, pow. lubelski, 

gm. Wólka) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-04 
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W Bystrzycy Wielkiej znalezione zostaje ciało nastolatki, Klaudyny Poloczek. Miejscowa policja sądzi, że było to 

samobójstwo – w torebce dziewczyny odkryto list pożegnalny, a wyniki sekcji zwłok wykazują, że przedaw-

kowała narkotyki. Rodzina zmarłej i mieszkańcy miasteczka nie wierzą, że nastolatka mogła targnąć się na swoje 

życie, a tym bardziej – że była narkomanką. Na prośbę siostry zmarłej sprawą zajmuje się Dioniza Remańska. 

Była policjantka musi tym razem działać w ukryciu. Bystrzycka policja śledzi każdy jej ruch i wyraźnie nie życzy 

sobie, aby ktokolwiek kontynuował zamknięte śledztwo. Mimo przeciwności Remańska odkrywa ważny wątek             

w sprawie – okazuje się, że na moment przed śmiercią Klaudyna pomagała swojej przyjaciółce przyłapać na 

gorącym uczynku podglądacza, który niepokoił ją od dłuższego czasu. Jeśli trop, którym podąża Dioniza, jest 

słuszny, w Bystrzycy czai się o wiele więcej demonów, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Czy Remańska nie 

ryzykuje zbyt wiele, angażując się w prywatne śledztwo?  

 

 

 24. The impressionist / Hari Kunzru.- New York : Dutton, 2002. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Dyskryminacja , Dziecko pozamałżeńskie , Hindusi , 

Manipulacja (psychologia) , Wykluczenie społeczne , Rasy ludzkie , Indie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2022-04 

 

 

From the author of White Tears, this bestselling, award-winning novel of a young man's journey explores what it 

means to be Indian or English, black or white, and every degree that lies between. Pran Nath Razdan, the boy who 

will become the Impressionist, was passed off by his Indian mother as the child of her husband, a wealthy man of 

a high caste. Pran lived a life of luxury just downriver from the Taj Mahal, but at fifteen, the news of Pran's true 

parentage is revealed to his father and he is tossed out into the street--a pariah and an outcast. Thus begins an 

extraordinary, near mythical journey of a young man who must reinvent himself to survive-not once, but many 

times. From Victorian India to Edwardian London, from an expatriate community of black Americans in Paris to  

a hopeless expedition to study a lost tribe of Africa, Hari Kunzru's unforgettable debut novel dazzles with its 

artistry and wit while it challenges with its insights into the self, nationality, race, and beyond.   

 

 

 25. The time traveler's wife / Audrey Niffenegger.- Orlando [i inne] : A Harvest Book 

- Harcourt, 2004. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Bibliotekarze , Choroby genetyczne , Małżeństwo , 

Miłość , Podróże w czasie , Studenci , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

A most untraditional love story, this is the celebrated tale of Henry DeTamble, a dashing, adventuresome librarian 

who involuntarily travels through time, and Clare Abshire, an artist whose life takes a natural sequential course. 

Henry and Clare's passionate affair endures across a sea of time and captures them in an impossibly romantic trap 

that tests the strength of fate and basks in the bonds of love.   
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 26. Wiedźma opiekunka / Olga Gromyko ; przełożyła Marina Makarevskaya.- 

Wydanie 2.- Słupsk : Wydawnictwo Papierowy Księżyc, 2021. 

(Kroniki belorskie / Ol'ga Gromyko ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolha Redna (postać fikcyjna) , Czarownice i czarownicy , 

Magia , Szkoły magii , Krainy i światy fikcyjne , Beloria (kraina fikcyjna) , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-białor. 

Nowości:  2022-04 

 

Wolha Redna, której niezwykłe przygody poznaliśmy w powieści Zawód: Wiedźma, powraca w drugim tomie 

bestsellerowych Kronik Belorskich autorstwa Olgi Gromyko - znanej w Polsce m.in. dzięki znakomitej trylogii 

Rok Szczura. Najbardziej W.REDNĄ wiedźmę w historii świata czekają nowe wyzwania – na początek egzaminy 

końcowe w Wyższej Szkole Magii, Wróżbiarstwa i Zielarstwa. Kiedy wydaje się, że wrota do wymarzonego życia 

stają przed dziewczyną otworem, musi ona udać się na staż do Jego Wysokości króla Nauma, a potem… potem 

już nic nie idzie zgodnie z planem. Wolha Redna jednak nigdy nie poddaje się bez walki i nawet jeśli jej życiu 

zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, wciąż pozostaje W.REDNĄ sobą. W Wiedźmie Opiekunce spotkamy sta-

rych znajomych i dobrze nam znany nieprzeciętny humor, ale też nowych barwnych bohaterów i nowe niezwykłe 

przygody rudej wiedźmy. Przygotujcie się na potężną dawkę emocji, magii i humoru spod znaku Kronik 

Belorskich!  

 

 

 27. Witajcie w Puppet Show / M. W. Craven ; przełożyła Kinga Markiewicz.- Poznań 

: Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Washington Poe (postać fikcyjna) , Podpalenie , Policjanci , 

Zabójstwo seryjne , Lake District (Wielka Brytania ; region) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-04 

 

W malowniczym Lake District na północy Anglii grasuje seryjny morderca, który pali ludzi żywcem. Nie zostawia 

żadnych śladów, więc policja jest w beznadziejnej sytuacji. Na trzeciej ofierze policja odkrywa wyryte w spa-

lonych szczątkach imię - "Poe". Zdegradowany detektyw Washington Poe, zostaje przywrócony do służby i to 

jemu zostaje przydzielona sprawa. I, ku jemu wielkiemu niezadowoleniu, wspólnik. Genialna, ale społecznie 

wyalienowana analityczka Tilly Bradshaw. Nieuchwytny morderca ma plan i z niewiadomych przyczyn, Poe jest 

jego częścią. Kiedy pojawiają się kolejne ciała, Poe zdaje sobie sprawę, że jeszcze nigdy nie był tak daleko od 

rozwiązania sprawy. Dopiero w szokującym finale Poe dowie się, że są daleko gorsze rzeczy od palonych żywcem 

ofiar.   

 

 28. Wyrka : utracony wołyński raj : prawdziwa historia polskiej kresowej wsi / 

Małgorzata Witko.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Mieszkańcy wsi , Wsie , Wysiedlanie , Życie codzienne , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść 

historyczna 
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         Sygnatura:  WG-pol. 

         Nowości:  2022-04 

 

PRAWDZIWA HISTORIA O SILE LUDZKIEJ PAMIĘCI, KTÓREJ NIE STRAWI NAWET NAJWIĘKSZY 

OGIEŃ. Zosia przyjeżdża do Wyrki z córką i mężem, który ma poprowadzić tutejszą szkołę. Urzeczona położoną 

wśród wołyńskich lasów wioską, szybko odnajduje się w nowym miejscu. Gdy wkracza wojsko, wie, że nic już 

nie będzie takie samo. Ośmioletnia Wanda mieszka w Wyrce od zawsze. Wieś jest świadkiem jej nauki, pracy                 

i beztroskiej zabawy. Wanda w przyszłości pragnie zostać aktorką. Jej dzieciństwo brutalnie przerywa jednak 

wojna i wydarzenia lipca 1943 roku, kiedy to przyjdzie jej pożegnać dobrze znany świat. Było takie miejsce na 

ziemi, w którym rytm życia ustalały pory roku. Dzieci bawiły się i uczyły, a sąsiedzi dzielili trudy życia 

codziennego. Nikt nie przeczuwał zbliżającej się burzy. Wyrka to wieś na Kresach Wschodnich, w której splatają 

się losy kilku rodzin. Ich spokojne życie kończy nadejście II wojny światowej. Bandy UPA rozpoczynają 

polowanie na Polaków. Wypędzeni ze swoich domów mieszkańcy przystępują do dramatycznej walki o życie oraz 

o własną tożsamość. Wyrka przetrwała dzięki ludziom, którzy do dziś opowiadają jej historię. Nigdy nie 

zapomnieli oni o swojej małej ojczyźnie ani o dniu, w którym ją pożegnali. Czy na zawsze? Tego nie wiedział 

nikt.  

 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

 

 1. ABC historii muzyki / Małgorzata Kowalska.- Kraków : Musica Iagellonica, 

2001. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka , Muzyka polska , Podręczniki 

Sygnatura:  WG-78.03(091) 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

 

Książka adresowana jest przede wszystkim do uczniów średnich szkół muzycznych, ale też do tych, którzy 

muzykę traktują jako obszar pozazawodowych zainteresowań. Publikacja ma na celu uporządkowanie wiedzy                 

z zakresu historii muzyki powszechnej i polskiej oraz ma stanowić impuls do dalszych, bardziej wnikliwych 

studiów.  
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2. Angela Merkel : cesarzowa Europy / Arkadiusz Stempin.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Merkel, Angela (1954- ) , Chrześcijańska demokracja , 

Politycy , Polityka międzynarodowa , Polityka wewnętrzna , Przywódcy i głowy 

państw , Przywództwo polityczne , Władza państwowa , Niemcy , Biografia 

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

Nowości:  2022-04 

 

 

Powrót bestsellerowej biografii Angeli Merkel. W nowym wydaniu "Cesarzowej Europy" Arkadiusz Stempin 

pomaga wyobrazić sobie Europę po zakończeniu politycznej kariery przez kanclerz Niemiec. W nowych rozdzia-

łach autor opisuje, jak w ostatnich latach Merkel zmagała z kryzysem ukraińsko-rosyjskim, falą uchodźców 2015 

roku, skutkami Brexitu, Stanami Zjednoczonymi ery Trumpa czy wreszcie zaostrzającym się kryzysem klimaty-

cznym i pandemią COVID-19. Czy Merkel znalazła sposób na opanowanie nękającej cały świat fali popularności 

skrajnej prawicy? Z jakim dziedzictwem jesienią 2021 zostawi swoich następców w Niemczech i Brukseli?  

 

 

3. Błyskawica : historia Wandy Traczyk-Stawskiej żołnierza powstania 

warszawskiego / Michał Wójcik.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Traczyk-Stawska, Wanda (1927- ) , Armia Krajowa (AK) , 

Nauczyciele , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Powstanie warszawskie 

(1944) , Powstańcy warszawscy , Psycholodzy , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Traczyk-Stawska W. 

Nowości:  2022-04 

 

„Byłam ...odważna. I pewnie do dziś trochę taka jestem. Albo, wie pan co? Może po prostu nie miałam wyobraźni, 

żeby się bać. Stąd ta odwaga. Jak się człowiek bije o godność, o prawo do życia w godności, to może góry 

przenosić”. W 2018 roku wsparła protest rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, aktywnie włączyła się                    

w Strajk Kobiet, protestowała przeciwko wydarzeniom na polsko-białoruskiej granicy. Mówi, że „nie wolno 

zostawić w potrzebie ludzi, którzy są zagrożeni”. Wanda Traczyk-Stawska – wojowniczka, aktywistka, kobieta 

instytucja, moralny autorytet. Walczyła w powstaniu warszawskim jako strzelec i łączniczka Oddziałów Osło-

nowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW) – Biura Informacji i Propagandy – Komendy Głównej 

AK. Po wojnie studiowała psychologię i przez całe zawodowe życie pracowała z dziećmi z niepełnospraw-

nościami. Dlaczego mówi o sobie żołnierz, a nie żołnierka? Czym było dla niej powstanie i jak wpłynęło na jej 

postrzeganie świata? I dlaczego nadal walczy? Na te i wiele innych pytań, Michał Wójcik szuka w rozmowie z nią 

odpowiedzi, kreśląc wielobarwny, pełnokrwisty obraz tej niezwykłej kobiety. 

 

4. Chwała artystom ; Zapisane w pamięci / Józef Ambrozowicz.- Rzeszów : Bonus 

Liber Drukarnia i Wydawnictwo, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Baliński, Stanisław (1898-1984) , Dębicki, Stanisław (1866-

1924) , Ginczanka, Zuzanna (1917-1944) , Hemar, Marian (1901-1972) , Kantor, 

Tadeusz (1915-1990) , Kilar, Wojciech (1932-2013) , Kofta, Jonasz (1942-1988) , 

Konopnicka, Maria (1842-1910) , Koterbska, Maria (1924-2021) , Kopiec, 

Stanisława (1953-2012) , Łącz, Marian (1921-1984) , Mehoffer, Józef (1869-1946) , 

Nalepa, Tadeusz (1943-2007) , Pleśniarowicz, Jerzy (1920-1978) , Sienkiewicz, 
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Tomasz (1951-2018) , Słonimski, Antoni (1895-1976) , Szajna, Józef (1922-2008) , 

Tuwim, Irena (1898-1987) , Warzocha, Adam (1946-2003) , Zolowski, Edward 

(1934-1994) , Artyści polscy , Pisarze polscy , Biografia , Felieton 

Sygnatura:  WG-929-052  

            Nowości:  2022-04 

CHWAŁA ARTYSTOM: Ostatnia podróż Marii Konopnickiej ; Stanisław Dębicki - zapomniany artysta                      

z Lubaczowa ; Ginczanka wychodzi z cienia ; Józefa Mehoffera droga na parnas ; Ściśnięte serce Mariana Hemara 

; Antoni Słonimski - mędrzec i prorok ; Jerzy Pleśniarowicz - twórca renesansowy ; Stanisław Baliński: kto to? ; 

Marian Łącz - legenda sportu i sceny ; Irena Tuwim - siostra sławnego brata ; Jonasz Kofta - konterfekt gwiazdy ; 

Kantor - wielki mag teatru ; Edward Zolowski - poeta mikroświata przyrody ; Adam Warzocha - reporter 

niezrównany ; Tadeusz Nalepa - legenda polskiego bluesa ; Józef Szajna - twórca nowego języka teatralnego ; 

Stanisława Kopiec - brylant z Lubeni ; Wojciech Kilar - arcymistrz muzyki filmowej ; Tomasz Sienkiewicz - 

rzeszowski bard ; Maria Koterbska - promyk słońca i królowa swingu. ZAPISANE W PAMIĘCI: Sztuczny 

kauczuk z Dębicy ; Wzdłuż granic II RP ; Dwa bratanki ; Głos z widowni ; Pamięć przywrócona ; W co się ubrać? 

; "Bolszewia" w muzeum ; Dwa światy ; Kilogram cukru. 

 

 

5. Czas pracy 2022 / [autorzy Karolina Stawicka, Paulina Grotkowska, Paula 

Koczara, Barbara Klimczyk, Michał Olszewski, Bartosz Mazurek, Jolanta 

Jurczewska, Paulina Chorostowska ; redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- 

Stan prawny: marzec 2022 r.- Warszawa : Gremi Media, [2022]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas pracy , Prawo pracy , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2022-04 

 

I. Jakie są podstawowe pojęcia czasu pracy ; II. Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy ; III. Systemy i rozkłady 

czasu pracy ; IV. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej ; V. Praca w niedziele i święta oraz w dniu 

rozkładowo wolnym ; VI. Kiedy można ograniczyć podstawowe zasady czasu pracy ; VII. Kiedy nie działają 

przepisy o czasie pracy ; VIII. Jak ewidencjonować czas pracy ; IX. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy ; X. 

Zmiany w czasie pracy spowodowane pandemią Covid-19 ; XI. Jak poradzić sobie z różnymi pułapkami przy 

organizacji czasu pracy. 

 

 

 6. Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) w 2022 roku / [autor poradnika Marcin 

Szymankiewicz ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska]- Warszawa : Gremi, 

[2022]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jednolity plik kontrolny , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2022-04 

 

1. Struktury JPK_VAT - uwagi ogólne ; 2. Nagłówek dla JPK_V7M i JPK_V7K ; 3. Podmiot1 dla JPK_V7M                  

i JPK_V7K ; 4. Edwidencja JPK_VAT ; 5. Ewidencja sprzedaży JPK VAT ; 6. Ewidencja zakupu JPK VAT ; 7. 

Ulga na złe długi w JPK VAT ; 8. Procedura VAT marża w JPK_VAT ; 9. Deklaracja JPK_VAT ; 10. Ewidencja  

i deklaracja zerowa. 
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 7. Kodeks pracy 2022 z komentarzem / [autorzy: Zespół Prawa Pracy Kancelarii 

Sołtysiński Kawecki Szlęzak - Agnieszka Fedor, Katarzyna Pikiewicz, Magdalena 

Krupska-Kacprzyk, Filip Sodulski, Roch Pałubicki, Michał Hady, Agnieszka Król, 

Maja Górawska ; redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- Stan prawny: 15 marca 

2022 r.- Warszawa : Gremi Media, [2022]. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Polska , Akty prawne , Komentarz do ustawy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2022-04 

 

Nowe przepisy w 2021 i 2022 r. ; Zmiany  w ubezpieczeniach społecznych ; Uproszczone procedury zatrudniania 

cudzoziemców ; Plan kontroli PIP na 2022 r. ; Wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy w 2022 r. ; 

Szczepienia z perspektywy prawa pracy ; Benefity dla zaszczepionych ; Jakie zmiany w przepisach czekają na nas 

w 2022 r. ; Elastyczna organizacja pracy ; Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy             

w 2021 r. ; Kodeks pracy - tekst jednolity (ustawa) ; O osiem godzin mniej pracy niż w 2021 r. ; Jakie są skutki 

podwyżki wynagrodzeń za pracę w 2022 r. ; Współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r. wynosi 20,92. 

 

 

 8. Kresy Północy : wyprawa do polskich Inflant / Sławomir Koper, Tomasz 

Stańczyk.- Warszawa : Fronda, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Estonia , Inflanty (kraina historyczna) , 

Kurlandia (Łotwa ; kraina historyczna) , Łatgalia (Łotwa ; kraina historyczna) , Łotwa 

, Relacja z podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2022-04 

 

Polacy wiedzą mniej o Inflantach niż o Sumatrze i Borneo - stwierdził już półtora wieku temu Gustaw Manteuffel. 

Za dawne Kresy Rzeczypospolitej uważa się dziś wyłącznie tereny Ukrainy, Białorusi i Litwy. Mało kto pamięta, 

że ziemie dzisiejszej Łotwy dzieliły przez ponad dwa stulecia losy naszego kraju, a wielu jego mieszkańców 

dobrze zasłużyło się dla polskiej historii i kultury. Wiedza o naszych rodakach w Łatgalii, jak obecnie nazywane 

są dawne Inflanty polskie, wciąż jest znikoma nad Wisłą. Wyprawa do polskich Inflant nie jest kontynuacją 

naszego cyklu kresowego, a raczej jego uzupełnieniem. Od serii kresowej różni ją przede wszystkim narracja - to 

zapis naszych współczesnych podróży, wywiadów i rozmów. Zestawia polskie losy Inflant z dzisiejszą rzeczy-

wistością. Opowiadamy o historii Łatgalii, ale pamiętamy, że do Rzeczypospolitej należała także reszta inflan-

ckich krain. Kurlandia stanowiła lenne księstwo naszego kraju i na jej terenie toczyło się nawet powstanie 

kościuszkowskie. W Dorpacie (obecnie estońskie Tartu) przez ponad stulecie działał znakomity uniwersytet, który 

ukończyło wielu wybitnych Polaków. Do burzliwej historii polskich Inflant solennie obiecujemy powrócić                  

w jednym z kolejnych tomów serii kresowej. Sławomir Koper Tomasz Stańczyk  
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9. Nasze ciała, ich pole bitwy : co wojna robi kobietom / Christine Lamb ; 

tłumaczenie Agnieszka Sobolewska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Molestowanie seksualne , Przemoc wobec kobiet , 

Przestępstwo wojenne , Wojna , Zgwałcenie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2022-04 

 

Gwałt – najbardziej przemilczana zbrodnia wojenna Christina Lamb, doświadczona korespondentka wojenna, 

oddaje głos kobietom z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. Wśród jej rozmówczyń są japońskie niewolnice 

seksualne (tzw. comfort women), kobiety bengalskiego pochodzenia (birangona) krzywdzone przez pakistańskich 

żołnierzy w 1971 roku w czasie wojny między Indiami, Pakistanem i Bangladeszem, Jezydki porywane i przetrzy-

mywane wbrew swej woli przez członków ISIS, nigeryjskie uczennice uprowadzone przez Boko Haram, 

muzułmanki gwałcone przez bośniackich Serbów i kobiety z plemienia Tutsi krzywdzone przez Hutu w czasie 

ludobójstwa w Rwandzie. Lamb pokazuje, że przemoc seksualna stanowi uniwersalne narzędzie kontroli. Przeds-

tawia gwałt nie jako „efekt uboczny” wojny, ale potężny instrument zniszczenia, równie skuteczny jak broń 

chemiczna. Służy on konkretnym celom: ma zmusić kobiety do uległości i upokorzyć je. Świadectwa bohaterek 

książki są wstrząsające – szczególnie w świetle obojętności światowej opinii publicznej na ich krzywdę.  Boha-

terki Lamb nie są ofiarami, ale ocalałymi. Mimo niewyobrażalnego bólu i cierpienia żyją i zmieniają świat – dając 

jednoznaczny sygnał do działania. „Kobieta idąca po wodę lub po drewno na opał jest w większym niebezpie-

czeństwie niż żołnierz na linii frontu” – Margot Wallström, Specjalna Przedstawicielka ONZ ds. Przemocy Seksu-

alnej w Sytuacjach Konfliktu  

 

 

10. Polski krok po kroku : podręcznik nauczyciela : poziom 2 / Joanna Stanek, Iwona 

Stempek.- Kraków : Glossa Polish Language School, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski jako obcy , Poradnik , Scenariusz zajęć 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2022-04 

 

 

 

"Podręcznik nauczyciela" to obszerny poradnik metodyczny opracowany z myślą o lektorach, którzy pragną 

nauczać skutecznie, a zarazem w sposób twórczy i atrakcyjny. Stanowi on nie tylko poręczne narzędzie na 

zajęciach, lecz przede wszystkim ma być źródłem inspiracji i gotowych pomysłów. Szczegółowe wskazówki 

metodyczne zawierają odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nauczycieli pytania: jak krok po kroku wpro-

wadzać i trenować kolejne zagadnienia gramatyczne? jak dostosować materiały z podręcznika do indywidualnych 

potrzeb każdego studenta? jak pracować w grupach dużych i zróżnicowanych pod względem poziomu? jak 

motywować kursantów do mówienia tylko po polsku? jak uczyć, by zachęcać, a nie nużyć?  
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 11. Profilowanie kryminalistyczne / Bogdan Lach.- Stan prawny na 1. grudnia 2013 

r.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profilowanie kryminalne , Psychologia kryminalistyczna , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-04 

 

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE; I. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA PROFILOWANIA; II. CZYNNIKI WPŁY-

WAJĄCE NA PROFILOWANIE; III. METODYKA PRACY BIEGŁEGO PROFILERA; IV. PROFILOWANIE 

W SPRAWACH ZABÓJSTW; V. PROFILOWANIE W SPRAWACH PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH; VI. 

PROFILOWANIE W SPRAWACH PODPALEŃ; VII. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROFILOWANIA. 

 

 

 12. Pszczelarstwo dla wszystkich : proste i produktywne pszczelarzenie / Abbé 

Warré ; z języka francuskiego przełożył Jan Orzechowski.- Kraków : Wydawnictwo 

Księgarnia Akademicka, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pszczelarstwo , Pszczoła miodna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2022-04 

 

 

Opisane w książce koncepcja, budowa i sposób gospodarki w ulach typu Warré to zaskakująco aktualna odpo-

wiedź na problemy współczesnego, intensywnego pszczelarstwa. Szukając drogi do bardziej naturalnego 

trzymania pszczół, szanującego ich zwyczaje, warto pochylić się nad kompletną metodą opracowaną przez ojca 

Warrégo. Jego ul popularny odzwierciedla preferencje pszczół, umożliwia im zachowanie optymalnych warunków 

zimowli i wspomaga naturalną selekcję silnych rodzin. W publikacji znajdziemy też wiele celnych uwag pokazu-

jących, jak daleko odeszliśmy we współczesnych ulach od dobrych praktyk, które pozwalały jeszcze niedawno 

utrzymywać zdrowe rodziny bez sztucznego wspomagania.   

 

 

 13. Pszczelarstwo krok po kroku / Jean Riondet ; tłumaczenie Krystyna Mazur.- 

Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pszczelarstwo , Pszczoła miodna , Pasieka (pszczelarstwo) , 

Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2022-04 

 

 

 

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w mieście, czy na wsi, masz ogród czy taras, pracujesz, czy jesteś emerytem - 

pszczelarstwo jest dla Ciebie. Poradnik ten został napisany dla wszystkich, którzy chcą spróbować zajmować się 

pszczołami, i to z sukcesem!  
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14. Terapia uzależnień : podręcznik dla profesjonalistów / William R. Miller, Alyssa 

A. Forcehimes, Allen Zweben ; tłumaczenie Małgorzata Cierpisz.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2014. 

(Psychiatria i Psychoterapia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terapia uzależnień , Uzależnienie (nałóg) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2022-04 

 

Cz. I. TERAPIA UZALEŻNIEŃ: ZAPROSZENIE: 1. Po co leczyć uzależnienie?, 2. Czym jest uzależnienie?, 3. 

Jak działają substancje psychoaktywne? ; Cz. II. TERAPIA UZALEŻNIEŃ: KONTEKST: 4. Fundament - terapia 

skoncentrowana na kliencie, 5. Badania przesiewowe, ocena i rozpoznanie, 6. Detoksykacja oraz inne kwestie 

zdrowotne, 7. Dopasowanie: indywidualizowanie planu terapii, 8. Koordynowanie pomocy (case management) ; 

Cz. III. TERAPIA UZALEŻNIEŃ: METODY OPARTE NA DOWODACH NAUKOWYCH: 9. Krótkie 

interwencje, 10. Wzmacnianie motywacji do zmiany, 11. Program wsparcia społecznego, 12. Wzmacnianie umie-

jętności radzenia sobie w życiu, 13. Angażowanie rodziny i praca z osobami bliskimi, 14. Grupy samopomocowe, 

15. Leki wspomagające terapię ; Cz. IV. TERAPIA UZALEŻNIEŃ: ISTOTNE ZAGADNIENIA: 16. Reagowanie 

na opór, 17. Budowanie gotowości do wypełniania zaleceń, 18. Leczenie zaburzeń współwystępujących, 19. Jak 

zachęcać klientów do podtrzymywania zmiany, 20. Praca z grupami, 21. Wymiar duchowy, 22. Etyka zawodowa, 

23. Wspieranie profilaktyki ; Post scriptum: Spojrzenie w przyszłość (A. Thomas McLellan). 

 

 

 15. Z ręką na pulsie : dramatyczne historie z sal szpitalnych / Rachel Clarke ; 

przekład Jerzy Wołk-Łaniewski.- Łódź : Feeria Science - Wydawnictwo JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Clarke, Rachel , Lekarze , Służba zdrowia , Szpitale , Wielka 

Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Clarke R. 

Nowości:  2022-04 

 

 

Jak traumatyczne okazuje się rozpoczęcie pracy pełnoetatowego lekarza? Jak wstrząsające jest wkroczenie do 

świata bólu, straty i traumy? Jak to jest być lekarzem nowicjuszem zmuszonym do podejmowania decyzji, które 

mogą na zawsze zmienić lub zakończyć czyjeś życie? Zwykłemu człowiekowi trudno sobie wyobrazić sytuacje, 

przed którymi stają lekarze w walce o życie drugiego człowieka. Ale batalia trwająca za szpitalnymi drzwiami 

często ma także inny wymiar - zdobycie i utrzymanie satysfakcjonującego miejsca w hierarchii zawodowej. 

Młodzi lekarze są w niej traktowani jak uzurpatorzy, a pacjenci bywają jedynie pionkami w grze. "Z ręką na 

pulsie" to niezwykłe wspomnienia młodej lekarki, której doświadczenia pokazują, jak środowiskowa zawiść i chęć 

"utarcia nosa" lekarzom rezydentom bywają ważniejsze od życia pacjenta.   

 

16. Zaginione złoto Hitlera : bezpieka PRL na tropie skarbu Festung Breslau / 

Tomasz Bonek.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2020. 

 

Hasła przedmiotowe:  Urząd Bezpieczeństwa (UB) , Poszukiwanie skarbów , PRL , 

Złoto , Złoty pociąg , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Wrocław (woj. dolnośląskie ; 

okolice) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-04 
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Czy odkrycie zaginionego skarbu nazistów mogło uratować upadający PRL? Jak komuniści rozpętali trwającą do 

dziś gorączkę złota. Prawdziwa historia złotego pociągu. W Polsce Ludowej żyje się biednie. Mimo szumnych 

haseł w kraju brakuje dosłownie wszystkiego. Marzenie o pozostawionych w ukryciu nazistowskich skarbach 

rozpala wszystkich. W ręce bezpieki wpada Niemiec, który po wojnie zdecydował się zostać na Dolnym Śląsku. 

Zeznaje, że w ostatnich tygodniach walk brał udział w ukryciu niewyobrażalnego skarbu – kilkudziesięciu ton 

złota pochodzącego z wrocławskiego skarbca. Marzenie o odnalezieniu kosztowności może się ziścić. Gorączka 

złota opanowuje najwyższe szczeble władzy. Jaruzelski i Kiszczak wierzą, że odnajdując zaginiony skarb, zdołają 

uratować zadłużony kraj i utrzymać komunizm. Co udało się komunistom odnaleźć, a co przeleciało im przez 

ręce? Co stało się z depozytami banków jednej z najważniejszych prowincji III Rzeszy? I czy legenda o złotym 

pociągu jest prawdziwa? Znany dziennikarz Tomasz Bonek przeprowadza reporterskie śledztwo, w którym szuka 

odpowiedzi na pytanie, gdzie jest legendarne złoto banków Breslau oraz opisuje historie szaleństw, oszustw i naj-

większych afer Polski Ludowej.  
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Instytut Wydawniczy Znakt, 2022. 
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Siedmiu zdrajców, dwóch okupantów, setki ofiar Nie każda historia ma szczęśliwe zakończenie, tak jak nie każda 

pieśń sławi bohaterskie czyny. Książka ta opowiada o losach zdrajców, którzy posłali na śmierć z rąk okupantów 

swoich towarzyszy broni i niewinnych cywilów. Osądzeni za swoje zbrodnie zostali zlikwidowani przez polskie 

podziemie. Kim byli agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia? Dlaczego wstąpili na drogę 

zdrady? Jak unikali rozpracowania, działając na dwa fronty? Kiedy wpadli, jak wyglądało śledztwo w ich sprawie 

i akcja likwidacyjna?  

 
 
 
 


