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Nowości 2022 – MARZEC 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

 

 1. Córka mordercy / Jenny Blackhurst ; z angielskiego przełożyła Xenia 

Wiśniewska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niesłuszne skazanie , Matki i synowie , Ojcowie i córki , 

Zaginięcie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-03 

 

 

„Jesteś córką zabójcy, mordercy małych dziewczynek”. Trudno żyć z takim piętnem. Nawet jeśli zmienisz 

nazwisko, i tak żyjesz w ciągłym lęku, że ktoś rzuci ci te słowa w twarz. Kathryn miała pięć lat, kiedy jej 

ukochany tata zabił jej rówieśniczkę i najlepszą przyjaciółkę, Elsie. Teraz jest trzydziestoletnią kobietą i nadal 

sobie z tym nie poradziła. Regularnie odwiedza ojca, który odsiaduje wyrok, i bezskutecznie próbuje się od niego 

dowiedzieć, gdzie ukrył ciało swojej ofiary. A dziennikarze dbają o to, by nie zapomniała o tamtym strasznym 

zdarzeniu. Regularnie pojawiają się przed jej domem i bombardują ją pytaniami. I na pewno sobie tego nie 

odpuszczą w dwudziestą piątą rocznicę śmierci Elsie. Ale tego dnia to nie paparazzi sprawiają, że serce zamiera 

Kathryn zamiera z przerażenia, lecz wiadomość o zniknięciu pięcioletniej Abigail z domu, z którego dwie i pół 

dekady wcześniej zniknęła Elsie. Zdeterminowana, by wreszcie uzyskać odpowiedzi, Kathryn wraca w swoje 

rodzinne strony, na walijską wyspę, i włącza się w poszukiwania zaginionej dziewczynki. I już pierwszej nocy 

przekonuje się, że jest ktoś, kto bardzo jej tam nie chce.   
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 2. Człowiek w lustrze / Lars Kepler ; przełożyła ze szwedzkiego Marta Rey-

Radlińska.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, copyright 

2021. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joona Linna (postać fikcyjna) , Amnezja , Hipnoza , Kierowcy 

samochodów ciężarowych , Nastolatki , Uprowadzenie , Szwecja , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2022-03 

 

Tajemniczy kierowca ciężarówki porywa wracającą ze szkoły nastoletnią Jenny. Jak się okazuje, uprowadzonych 

dziewczyn jest więcej – są więzione i nieludzko traktowane. Pięć lat później martwa Jenny zostaje znaleziona na 

placu zabaw w centrum Sztokholmu. Dzięki nagraniom z monitoringu Joona Linna odszukuje naocznego świadka 

morderstwa. Kiedy dotknięty amnezją mężczyzna nie jest w stanie powiedzieć, co wówczas zobaczył, Linna 

postanawia skontaktować się z hipnotyzerem.  

 

 

 3. Diuna / Frank Herbert ; przełożył Marek Marszał.- Wydanie 4.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Kroniki Diuny / Frank Herbert ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diuna (świat fikcyjny) , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu. Z rozkazu Padyszacha Imperatora planetę 

przejmują Atrydzi, zaciekli wrogowie władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo księcia Leto Atrydy 

jest jednak pozorne - przejęcie planety ukartowano. W odpowiedzi na atak Imperium i Harkonnenów dziedzic 

rodu Atrydów Paul staje na czele rdzennych mieszkańców Diuny i sięga po imperialny tron. Oszałamiające połą-

czenie przygody oraz mistycyzmu, ekologii i polityki.  

 

 

 4. Dolina cieni / Bartosz Szczygielski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odpowiedzialność , Tajemnica , Ucieczki , Upozorowanie 

śmierci , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

Kiedy umierasz, życie staje się prostsze. Tomasz Rach, którego ciało spłonęło podczas wypadku, wie o tym 

najlepiej. Mężczyzna postanowił wykorzystać swą rzekomą śmierć, by zacząć wszystko od nowa. Przez lata 

udawało mu się żyć w cieniu, zawsze znajdując sposób na utrzymanie. Może nie do końca legalny, ale kiedy jest 

się oficjalnie martwym, niektórymi rzeczami nie trzeba się już przejmować. Gdy dostaje intratne zlecenie - jedno  

z tych, które mogą dać mu kolejną szansę na prawdziwe życie,  przyjmuje  je  bez  wahania.  Zamiast  wybawienia 



3 
 

i gotówki znajduje jednak coś innego. Kiedy w jego życiu pojawia się tajemnicza Helena, rozpętuje się piekło, 

które wyciąga na wierzch grzechy przeszłości. "Dolina cieni" to emocjonujący thriller o tym, że wszystkie czyny 

mają swoje konsekwencje, a ucieczka przed odpowiedzialnością nie zdejmuje jej ciężaru z barków.   

 

 

 5. 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:  2022-03 

 

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 

Zjednoczonych. 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 odpowiada na te pytania. To opowieść o tym, że warto pokonać swoje lęki, aby nareszcie móc doświadczyć 

prawdziwego szczęścia.   

 

 

 6. Dwór rusałek / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Znak Litera Nova, 2021. 

(Dni mocy / Dorota Gąsiorowska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Księgarze , Pamiętniki i wspomnienia , 

Rusałki , Tajemnica , Podlasie , Wilno (Litwa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

 

Stary dwór nad jeziorem i tajemnica, którą rozwikłać może jedynie ktoś o wyjątkowo wrażliwym sercu… Olga 

zawsze czuła, że nie pasuje do coraz szybciej pędzącego świata. Cicha i nieśmiała, nie oczekuje od życia zbyt 

wiele. Prowadzi księgarenkę w samym sercu Wilna i marzy o wspólnym życiu z ukochanym. Jednak przebiegły 

los ma wobec niej inne plany. Olga niemal z dnia na dzień traci wszystko: księgarnię, w którą włożyła całe serce,     

i mężczyznę, który jak się okazuje, od dłuższego czasu ją oszukiwał. Zupełnie zagubiona, przypadkiem trafia do 

dworu na Podlasiu, położonego nad przepięknym jeziorem. I kiedy już wydaje się, że odnalazła bezpieczną 

przystań, dziewczyna wpada na trop  tragedii  sprzed  lat. W  dodatku  zbliża  się  rusałczy  tydzień, a  wraz  z  nim 
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śmiertelne niebezpieczeństwo. Znad jeziora tymczasem coraz częściej dobiega tajemniczy śpiew… Czy Oldze uda 

się uniknąć losu kobiet, które wcześniej mieszkały we dworze? Czy pozna smak prawdziwej miłości, nie płacąc za 

to najwyższej ceny?  

 

 

 7. Dwudziestka / Tomasz Żak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Fotografowie , Ministrowie , Pisarze , 

Przestępczość zorganizowana , Rodzina , Polska , Tajlandia , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Dominik Wierzbicki ma dwadzieścia lat, niewyparzony język i niepohamowaną ambicję. Dorabia do studiów         

w tabloidowym dzienniku "Nius". Swoje urodziny zawsze świętuje, podróżując - tym razem padło na Tajlandię. 

Na urokliwej wyspie Koh Yao Yai słyszy sporo polskiego. Kiedy widzi, jak gość wyrzucany z baru krzyczy" 

"Wiecie kim ja jestem?! Wiecie, kim jest mój ojciec", orientuje się, że najlepsze, co w tej sytuacji może zrobić, to 

zdjęcie. 

 

 

 8. Inkwizytor / Michał Śmielak.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna ludowa , Zabójcy , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

 

Ksiądz sprzedający fałszywe medaliki o cudownych właściwościach zostaje spalony żywcem przed swoim 

kościołem. Okoliczności zbrodni jasno wskazują na powrót Inkwizytora, mordercy, który według policji nie żyje 

od dwóch lat… W tym samym czasie uzdrowiciel celebryta Jan Sarna dostaje list świadczący o tym, że dotych-

czasowy porządek został zakłócony, a morderca rozpoczyna kolejny krwawy cykl. Szybko okazuje się, że w tej 

rozgrywce czas jest najcenniejszą walutą, gdyż z dnia na dzień i bez żadnego ostrzeżenia stosy ponownie 

zaczynają płonąć. Jak to możliwe, że niesławny Inkwizytor wrócił i wkroczył ponownie na ścieżkę zbrodni?                

A może za morderstwo odpowiedzialny jest jego naśladowca? Na uzdrowicieli, znachorów i wróżbitów pada 

blady strach. Zaczynają się łowy.   
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 9. Jedno życzenie / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Fotografowie , Kobieta , Marzenia , 

Miłość , Wyspy , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-03 

 

Historia pierwszej miłości, której ślad pozostaje w nas na zawsze, i o decyzjach, których skutki odczuwamy przez 

całe życie. Maggie Dawes nie opowiadała tej historii od lat. Dawno temu po raz pierwszy naprawdę się zakochała. 

Miała wtedy szesnaście lat i była daleko od domu. Wysłano ją do małej miejscowości na jednej z wysp w Karo-

linie Północnej, by tam oczekiwała narodzin swojego dziecka. Planowała oddać je do adopcji. Przystojny i inteli-

gentny Bryce Trickett nie oceniał tej decyzji. Pokazał za to Maggie, jak robić dobre zdjęcia, zaszczepił w niej 

miłość do fotografii i do atmosfery sennych miasteczek. Ich pierwszy pocałunek był idealny. A uczucie − jedyne 

w swoim rodzaju. Teraz Maggie jest słynną fotografką podróżniczą. Dzieli czas między swoją nowojorską galerię 

a wyprawy do najodleglejszych zakątków świata. Ale pewna rozmowa ze spotkaną na plaży kobietą wywróci jej 

życie do góry nogami. Maggie będzie musiała zmierzyć się z tym, co nieuniknione, lecz uświadomi sobie także, że 

ma jedno życzenie, które bardzo chce spełnić.  

 

 

 10. Jedyna z archipelagu / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Halina 

Cieplińska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Relacje międzyludzkie , Trudne 

sytuacje życiowe , Zdrada , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , 

Waszyngton (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-03 

 

A co ty chcesz powiedzieć swojej matce? Bolesne dzieje skomplikowanych relacji matki i córki, opowieść                      

o przeszłości, która je dzieli, ale i o perspektywach na przyszłość. Przed laty Nora Bridge porzuciła męża i córki. 

Odniosła sukces jako autorka radiowego talk-show i ceniona felietonistka rubryki porad w jednej z gazet. Nora, 

ikona moralności, wie wszystko; umie też poradzić, jak utrzymać dobre stosunki rodzinne. Ale sama nie potrafi 

przełamać jedenastoletniego milczenia i nawiązać kontaktu ze swoją młodszą córką. Ruby przepełnia gorycz                  

i nienawiść do matki, którą wini za rozbicie rodziny i osobiste porażki. Podświadomie pragnie zemsty. Gdy 

poczytne czasopismo publikuje zdjęcia nagiej Nory, wybucha skandal... a córka otrzymuje propozycję napisania 

artykułu, w którym może dać upust swej złości. Jednak wypadek samochodowy odwraca bieg wydarzeń. Ruby 

zajmuje się ranną matką. Czy wspólnie spędzony czas odmieni uczucia córki i doprowadzi do zrozumienia                     

i pojednania? 
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 11. Jesienne pożegnanie / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2021. 

(Duchy minionych lat / Joanna Jax ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Relacje międzyludzkie , Ruchy społeczne , Wybory 

życiowe , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Kabul (Afganistan) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

Nadszedł rok 1978, w który świat wita papieża Polaka. Władze w kraju zaczynają panikować, kryzys zaczyna się 

pogłębiać, a SB nie przestaje nękać opozycjonistów. Karol Lewin kolejny raz okazuje się niezastąpiony w swoim 

fachu, prywatnie zaś przeżywa najszczęśliwsze chwile w swoim życiu. Kostek Piotrowski usiłuje rozwikłać jedną 

z największych afer z udziałem polskich służb specjalnych, a Kinga próbuje poukładać swoje życie osobiste, 

podobnie jak Grzegorz Łyszkin i Amelia Imhoff, której coraz mniej podoba się w socjalistycznej Polsce. 

Bohaterowie, którzy dotychczas zmagali się z duchami przeszłości, teraz borykają się z własnymi problemami, 

które zesłał im los. Tymczasem do Afganistanu wkraczają wojska sowieckie, w Iranie wybucha rewolucja 

islamska, zakończona obaleniem szacha, zaś Europa nękana jest zamachami terrorystycznymi.  

 

 

 12. Komplikacje / Danielle Steel ; tłumaczenie Piotr Matela.- Kraków : Między 

Słowami, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Miłość , Tajemnica , Paryż (Francja) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-03 

 

 

Hotel Louis XVI, jeden z najsłynniejszych luksusowych hoteli w Paryżu, ponownie otwiera swoje podwoje. 

Szacowni stali goście przybywają w towarzystwie nowych osób. Żadna z nich nie zapomni tej wizyty. Odnosząca 

sukcesy konsultantka artystyczna pojawia się w hotelu po raz pierwszy od czasu brutalnego rozwodu. Nie wie, że 

znajdzie tu nową miłość. Mężczyzna, który pragnie zakończyć życie, ratuje życie kogoś innego. Para staje                      

w obliczu nagłej tragedii, a najbardziej wpływowy gość hotelu, francuski polityk, organizuje w swoim 

apartamencie tajemnicze spotkania, które położą się cieniem na jego życiu i dobrym imieniu. Pamiętna noc 

hotelowa wstrząśnie zarówno gośćmi, jak i personelem. Ale nowe dramaty wciąż czyhają na horyzoncie… 

Danielle Steel opowiada niezapomnianą historię słynnego hotelu, w którym początkowe komplikacje szybko 

przeradzają się w sprawę życia i śmierci. Hotel Louis XVI zmienia życie każdego, kto przechodzi przez jego 

drzwi.  

 

13. Krok do miłości / Sylwia Kubik.- Kraków : Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Toksyczne związki , Trudne 

sytuacje życiowe , Żuławy Wiślane (równina) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 
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W cieniu żuławskich wierzb odnajdziesz miłość. Ewa ma poważne kłopoty. Jednego dnia traci wszystko, co było 

jej drogie. Nawet jej ukochany wystawia jej walizki za drzwi. Ewa zostaje sama, bez środków do życia i z dużym 

rachunkiem za pobyt w szpitalu. Gdy już jej się wydaje, że cały świat runął jej z hukiem na głowę, przypomina 

sobie o domu odziedziczonym po babce i wyjeżdża na Żuławy. Tam stary przyjaciel rodziny oferuje jej pomoc  

Czy Ewa w nowym miejscu zapomni o przeszłości i zacznie czerpać radość z życia? Czy Kamil, młody właściciel 

gospody, w której dziewczyna znajduje zatrudnienie, zawalczy o jej uczucie mimo sprzeciwu rodziny? A może jej 

serce zdobędzie Antek? „Krok do miłości” to wzruszająca i pełna ciepła opowieść o odnajdywaniu siebie i swoje-

go miejsca na ziemi. Jeśli tylko odważysz się być sobą, szczęście i miłość upomną się o ciebie na najbliższym 

zakręcie.  

 

 

 14. Księga czarownic : w kotle osobowości / Daria Smolarek [i 13 pozostałych].- 

Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Kobieta , Magia , Antologia , 

Fantastyka , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Odrobina strachu, szczypta humoru, parę łez wzruszenia i garść radości. W ogromnym, czarnym kotle mieszają się 

różne osobowości, powstaje magia - pochłaniająca bez reszty. Czarownice rzucają uroki, którym nikt się nie oprze. 

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Uchyl wrota wyobraźni i odwiedź czternaście fascynujących, skrajnie różnych 

światów. Usiądź z nami przy stole i daj się ponieść prawdziwej, czytelniczej uczcie. Skosztuj słów wyczaro-

wanych za pomocą różdżek i tajemnych zaklęć. Bądź naszym gościem.  

 

 

 15. Kuśnierz / Piotr Kościelny.- Warszawa : Skarpa Warszawska Agencja 

Wydawniczo-Reklamowa, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , Seryjni 

zabójcy , Ucieczki więźniów , Dolny Śląsk , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

Lata dziewięćdziesiąte. Okolicami Wschowy wstrząsa seria brutalnych zabójstw. Śledczy nadają mordercy pseu-

donim Kuśnierz. Czas przekształceń ustrojowych w kraju nie sprzyja jednak wyjaśnieniu sprawy, a zwyrodnialec 

długo pozostaje bezkarny. Podczas obławy na psychopatę giną kolejne osoby. W końcu sprawca zostaje schwy-

tany. Wiele lat później psychiatrzy są przekonani, że Kuśnierz nie przestanie zabijać, a jedynym rozwiązaniem jest 

umieszczenie go na stałe w „ośrodku dla bestii”. Przez lata w odosobnieniu morderca popada w coraz większe 

odmęty szaleństwa. Winą za swoje uwięzienie obarcza żonę i syna. Podczas transportu do Gostynina udaje mu się 

zbiec. Dlaczego władze ukrywają fakt jego ucieczki? Czy komisarzowi Markowi Mikulskiemu uda się go pows-

trzymać, zanim wyrówna rachunek krzywd? A może Kuśnierz zrozumiał swoje błędy i będzie je chciał naprawić? 

Czy zło jest dziedziczne? Piotr Kościelny kolejny raz zabiera nas w mroczne zakamarki ludzkiej psychiki, gdzie 

skrywane są najgorsze lęki i najmroczniejsze sekrety…  
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 16. Najpiękniejszy sen / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak JednymSłowem, 

2022. 

(Saga mazurska / Katarzyna Michalak ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Marzenia , Miłość , Noworodek , Przestępcy , 

Wychowanie , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

CZY NAPRAWDĘ KAŻDY, BEZ WYJĄTKU, ZASŁUGUJE NA DRUGĄ SZANSĘ? W śnieżną grudniową noc 

do dworu Marcinki trafia zbłąkany wędrowiec, przynosząc niezwykły prezent. Maleńką dziewczynkę. A wraz                 

z nią burzę domysłów i oskarżeń, niespełnionych nadziei i rozpaczy, która pojawia się w kochających sercach.                 

W jednych wyzwoli to, co najlepsze, w innych obudzi demony. ILE MOŻNA POŚWIĘCIĆ NA DRODZE DO 

MARZEŃ? Czy miłość wygra z rozczarowaniem i zdradą? Kim jest matka malutkiej Michasi? Dlaczego powie-

rzyła córeczkę opiece nieznajomego? Wróci po nią czy dziewczynka pozostanie w Marcinkach? NAWET TYM, 

CO KOCHAJĄ NAJBARDZIEJ, ZDARZA SIĘ CZASEM ZABŁĄDZIĆ Szósty i ostatni tom Sagi Mazurskiej 

jest pełen skrajnych emocji: od rozpaczy po szczęście, od miłości po nienawiść, od zwątpienia po nadzieję. Oby 

wszyscy bohaterowie, których pokochały tysiące Czytelniczek, znaleźli drogę do domu, a na jej krańcu – ukojenie.  

 

 

 17. Nowy początek / Magdalena Kawka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

(Lwowska odyseja / Magdalena Kawka  ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adaptacja społeczna , Tęsknota , Wysiedlanie , Lwów 

(Ukraina, obw. lwowski) , Ziemie Odzyskane , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

Znakomita powieść o trudnych ludzkich relacjach w jeszcze trudniejszych czasach. Po prawie sześciu latach wojna 

wreszcie się kończy. Niestety, rodzina Lindnerów nie może w pełni cieszyć się wolnością. Tak długo na nią 

czekali, ale okazało się, że ta, która nadeszła, jest inna, niż ją sobie wyobrażali. Zamiast rozpocząć nowe życie 

wyzwolonym Lwowie, zostają deportowani. Pakują więc dobytek do bydlęcych wagonów i razem z setkami 

tysięcy innych repatriantów z Kresów ruszają na Ziemie Odzyskane, tyleż obiecane, co niechciane. Po długiej, 

męczącej i pełnej dramatycznych wydarzeń podróży trafiają do niewielkiego, opuszczonego przez Niemców 

miasteczka na Pomorzu Zachodnim, gdzie wciąż jeszcze unoszą się duchy dawnych mieszkańców. Lilka, Michaś, 

Marianna i Gustaw bardzo tęsknią za Lwowem. Muszą jednak zaakceptować nową rzeczywistość, co okazuje się 

trudne w poniemieckich realiach, wśród przybyszów z całej Polski, nie zawsze dobrych i życzliwie nastawionych 

do sąsiadów. W dodatku zły los nie zamierza o nich zapomnieć i jeszcze nie raz upomni się o swoje… Gustaw nie 

może się pogodzić z tym, że Szura została z matką na Ukrainie, Lilka obsesyjnie tęskni za ukochanym, o którym 

nie ma żadnych wieści, a Marianna pewnego dnia staje twarzą w twarz z demonem, który tym razem nie przyszedł 

z zewnątrz, tylko mieszkał w niej samej.  
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 18. Opowiadania podróżne / Małgorzata Winkler-Pogoda.- Warszawa 

Wydawnictwo Literackie Białe Pióro 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Podróżnicy , Świat , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Czy na tarasach ryżowych można zgubić przyjaźń? Co da się wyczytać z magicznych wzorów perskiego dywanu? 

Co wspólnego ma nocny autostop z kawą po turecku? Czternaście opowiadań, które łączy motyw podróży na 

krańce świata lub bardzo blisko. Właściwie sama podróż jest głównym bohaterem. Każda z opisanych historii "ze 

szlaku" toczy się w innej przestrzeni: Japonia, Uzbekistan, Namibia, Finlandia czy Indonezja. Podróżnicy ruszają 

w drogę, samotnie lub w towarzystwie, by poznać egzotyczne miejsca, innych ludzi, przeżyć przygodę ze 

światem, dokonać własnych odkryć, poszukać inspiracji i zaskoczeń, dotrzeć do wyznaczonego celu. Co znajdą 

podczas swoich wypraw? Czego doświadczą? Uważne obserwacje realiów z różnych części świata przeplatają się 

w tych opowieściach z subtelnym humorem, ironią lub smutkiem. Zapraszamy w fascynującą literacką podróż!   

 

 

 19. Ostatni / Maja Lunde ; przełożył Mateusz Topa.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Gatunek zagrożony , Katastrofy ekologiczne , Koń , 

Koń Przewalskiego , Restytucja gatunku , Weterynarze , Azja , Europa , Norwegia , 

Powieść obyczajowa , Science fiction 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-03 

 

Rok 1882. Koń Przewalskiego, legendarny gatunek jedynych na świecie dziko żyjących koni, zostaje odnaleziony 

na mongolskim stepie. Do Azji rusza wyprawa, której celem jest schwytanie go i... odebranie mu wolności. 

Przewodzą jej zoolog Michaił oraz łowca zwierząt i awanturnik Wolff.  Rok 1992. W to samo miejsce przybywa 

Karin, lekarka weterynarii i przyrodniczka. Chce przywrócić koniom wolność i sprawić, by odżyły w naturalnym 

dla nich środowisku. Rok 2064. Po katastrofie ekologicznej Europa jest ruiną. Eva, właścicielka upadłej farmy, 

wbrew wszystkiemu odmawia opuszczenia gospodarstwa i ostatniej ocalałej pary koni. Pewnego dnia w jej życiu 

pojawia się tajemnicza kobieta. "Ostatni" to opowieść o wymierających i odradzających się gatunkach. Ostatnich 

dzikich koniach i... ostatnich ludziach.   

 

 

 20. Powrót z piekła / Magdalena Kawka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

(Lwowska odyseja / Magdalena Kawka) 

 

 

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

Rozstanie , Więźniowie obozów , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Syberia (Rosja) , 

Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 
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Kontynuacja powieści "Pora westchnień, pora burz" o końcu beztroskiego Lwowa. Jest koniec 1940 roku. Gustaw 

Lindner od sześciu miesięcy przebywa w łagrze Smolnyj gdzieś w samym sercu Syberii i może tylko śnić                       

o powrocie do Lwowa, który jednego okupanta zamienił na drugiego. Całymi nocami rozmyśla o Mariannie, Lilce, 

Jakubie i małym Michasiu, a za dnia, razem z innymi, w nieludzkich warunkach pracuje przy wyrębie lasu. Jego 

towarzyszem niedoli jest stary Akim, dzięki któremu Gustaw poznaje przerażającą historię o Hartadze - pół 

człowieku, pół niedźwiedziu kryjącym się wśród leśnych syberyjskich ostępów otaczających baraki. Kiedy nocami 

rozlegają się dalekie wycia wilków, nikt nie powinien spać spokojnie. W tym samym czasie we Lwowie Marianna 

z Lilką próbują odnaleźć się w wojennej rzeczywistości i kiedy już się wydaje, że czarne chmury nad ich głowami 

trochę się rozwiały, na rodzinę spada nieoczekiwany cios…  

 

 

 21. Skradziony klejnot / Alek Rogoziński.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Time, 

copyright 2022. 

(Gorset i szpada / Alek Rogoziński ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , Maria Kazimiera 

(królowa Polski ; 1641-1716) , Arystokracja , Kobieta , Kradzież , Naszyjniki , Miłość , 

Szlachta , Pałac w Wilanowie (Warszawa) , Zabójstwo , Francja , Polska , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

W dniu swoich osiemnastych urodzin hrabianka Julia Zasławska dowiaduje się, że musi opuścić ukochany Paryż             

i udać się do Polski, a tam dołączyć do grona dwórek królowej Marii Kazimiery zwanej przez poddanych 

Marysieńką. Kiedy dociera do „dzikiego kraju”, jak zwą jej nową ojczyznę Francuzi, szybko przekonuje się, że 

pod względem intryg, plotek i sekretów polski dwór królewski ani trochę nie ustępuje Wersalowi. Już pierwszego 

dnia pobytu Julii w pałacu w Wilanowie ktoś kradnie ulubioną kolię Marysieńki, a następnie w tajemniczych 

okolicznościach znikają kolejne damy dworu królowej. Wbrew własnej woli hrabianka zostaje wmieszania w sen-

sacyjno-miłosną awanturę, w czasie której przekona się, że czasem i najbliżsi krewni nie są godni zaufania, król 

rządzi wszystkim poza własną małżonką, a młodzi polscy arystokraci mają o wiele lepsze maniery i podejście do 

płci pięknej od swoich kolegów znad Loary. A zwłaszcza jeden z nich, który kradnie serce Julii. Pytanie tylko, czy 

okaże się wart jej uczucia...   

 

 

 22. Smętny szofer z Alster / Håkan Nesser ; przełożyła Iwona Jędrzejewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2022. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inspektor Barbarotti (postać fikcyjna) , Groźba karalna , 

Kierowcy autobusów , Tajemnica , Szwecja , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-03 

 

 

"Właściwie to nie powinienem żyć", pisze w swoim dzienniku w 2012 roku były wykładowca uniwersytecki i kie-

rowca autokaru, Albin Runge. Kiedy więc ktoś grozi mu śmiercią, wcale się temu nie dziwi. Złowrogie 

wiadomości z czasem przykuwają uwagę policji w Kymlige. W 2018 roku, kiedy inspektorzy kryminalni Gunnar 

Barbarotti i Eva Backman spędzają kilka jesiennych tygodni w parafii Rute na północy Gotlandii, sprawa 

nieszczęsnego Albina Runge nieoczekiwanie nabiera nowego znaczenia. W dawnym śledztwie coś musiało pójść 

nie tak. I to bardzo nie tak.   
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 23. Śniadanie z Arsenem / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Słowne z 

Uczuciem - Burda Media Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Złodzieje , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

Gorący romans to dopiero początek tej porywającej historii! Przygotujcie się na chwilę śmiechu, dreszcz napięcia  

i wiele wzruszeń. Dilerka Emocji powraca z kolejną komedią romantyczną, która podbije wasze serca. On jest 

sprytnym złodziejem, którego urokowi trudno się oprzeć. Ona wie, że jego powrót oznacza same kłopoty. Lina to 

nieco roztrzepana, pełna ciepła dziewczyna, która każdego dnia próbuje okiełznać chaos wkradający się w jej 

życie. Niechętnie przyznaje, że wciąż nosi w sercu ślad namiętnej miłości, po której zostało jej więcej niż 

wyłącznie wspomnienia… Chris to sprytny złodziej, dla którego od honoru ważniejsza jest tylko rodzina. 

Zadziorny chłopak zupełnie nie pasuje do sielskiego, spokojnego miasteczka. Skoro już się tu zjawił, musi mieć 

ważną misję do wypełnienia. Nie spodziewa się, że w zostawionej przed laty Gołdapi czeka na niego więcej niż 

jedno poważne wyzwanie. Gdy po długiej nieobecności, nieprzewidywalny i zabójczo przystojny Włoch znów 

staje w drzwiach Liny, dziewczyna czuje, że czekają ją kłopoty. Co się stanie, kiedy jej największa tajemnica ujrzy 

światło dzienne? Czy ich ogniste charaktery da się pogodzić, a stracona miłość będzie miała szansę rozkwitnąć na 

nowo?  

 

 

 24. Taki krótki urlop / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kardiolodzy , Przestępczość zorganizowana , Uprowadzenie , 

Urlop wypoczynkowy , Zabójstwo , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

Aleksandra i Joachim, kardiolodzy z Warszawy, przyjeżdżają do Sopotu na spontaniczny, niedługi urlop. Jednak 

już pierwszego dnia ich pobytu wydarza się coś, co zamienia ich miły, wymarzony wypoczynek, w dramat, by nie 

powiedzieć - w horror. Najpierw zupełnie przypadkowo widzą morderstwo, a gdy chcą złapać trochę snu, żeby 

zastanowić się na trzeźwo i spokojnie nad tym, co widzieli, ktoś wdziera się do ich pokoju i porywa Olkę. 

Joachimowi udaje się odbić dziewczynę i obydwoje uciekają furgonetką porywaczy. Niestety fatalny ciąg zdarzeń 

sprawia, że zostają uznani za płatnych zabójców. Muszą jak najszybciej wybrnąć z tarapatów, w jakie się wplątali. 

Nie mogą pozwolić, by ich krótki urlop stał się także ich ostatnim.   

 

 25. Ty kochasz mnie / Caroline Kepnes ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joe Goldberg (postać fikcyjna) , Bibliotekarze , Psychopaci , 

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

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-03 
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Joe Goldberg ma dość zgiełku miast, pozerów i dość Love. Szuka bliskości z naturą, prostych przyjemności na 

przytulnej wyspie na północno-zachodnim Pacyfiku. Po raz pierwszy od dłuższego czasu może odetchnąć. Dostaje 

pracę w miejscowej bibliotece – w końcu wie to i owo o książkach - tam poznaje: Mary Kaye DiMarco - 

bibliotekarkę. Joe nie będzie się wtrącał, nie popadnie w obsesję. Zdobędzie ją w staroświecki sposób… 

zapewniając ramię do wypłakania się, dając pomocną dłoń. Z biegiem czasu wyleczą swoje rany i zaczną żyć 

długo i szczęśliwie w tym sennym mieście. Ale czy na pewno? Sęk w tym, że Mary Kaye ma już swoje życie. Jest 

matką, przyjaciółką i jest… zajęta. Prawdziwa miłość może zwyciężyć tylko wtedy, gdy ktoś chce zrobić dla niej 

miejsce. Joe jest gotowy. Czy Mary Kaye odważy się też na ten krok i da im szansę?  

 

 

 26. Tylko jedna noc / Jess Ryder ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Kleszcz.- 

Warszawa : Słowne Mroczne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Manipulacja , Matki i córki , Osoby 

zaginione , Tajemnica , Zdrada , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-03 

 

 

Ktoś obserwował Amber z daleka. Ktoś, kto jej nienawidzi i zazdrości. Amber i George to świeżo upieczeni 

rodzice w kryzysie. Ona bardzo pragnęła dziecka, ale macierzyństwo ją przytłacza. Kiedy oboje postanawiają na 

jedną noc zostawić siedmiomiesięczną córkę pod opieką siostry Amber, dziewczynka znika z łóżeczka… Teraz 

już nic nie będzie takie jak przedtem. Nakręca się spirala tajemniczych, niepokojących wydarzeń. Jeśli dziecko się 

nie znajdzie, Amber nie wybaczy siostrze i mężowi, który namówił ją na weekendowy wypad. Tylko czy ona 

sama jest bez winy…? Młoda matka ma pewien sekret, dotychczas dobrze skrywany – czy to możliwe, że ktoś 

jeszcze zna prawdę i chce ją zmusić do zapłaty za kłamstwo? 

 

 

 27. Wędrowiec / Luca D'Andrea ; przełożył Tomasz Kwiecień.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Pisarze , Społeczność odizolowana , 

Tajemnica , Zabójstwo , Trydent-Górna Adyga/Tyrol Południowy (Włochy ; region 

administracyjny) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-03 

 

 

Tony Carcano jest odnoszącym sukcesy pisarzem. Jednak mimo to nie prowadzi szczególnie błyskotliwego życia. 

Nieoczekiwane wtargnięcie w jego życie Sibylle, niebezpiecznie fascynującej dwudziestolatki, która jeździ 

crossowym motocyklem i trzyma w kieszeni szortów nóż sprężynowy, całkowicie burzy jego ułożoną codzien-

ność. Tony, przy pomocy Sibylle, będzie zmuszony wznowić śledztwo, które porzucił przed laty. Trop zaprowadzi 

dwójkę bohaterów na spotkanie z zamkniętą wspólnotą górskiej miejscowości Kreuzwirt. Dochodzenie odsłoni 

mroczną tajemnicę, kłamstwa, przemoc, chciwość i szaleństwo.  
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 28. 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:  2022-03 

 

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 

wspomnień 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?   

 

 

 29. Wiosenne przebudzenie / Joanna Jax.- Chorzów : "Videograf", 2021. 

(Duchy minionych lat / Joanna Jax ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Relacje międzyludzkie , Ruchy społeczne , 

Wybory życiowe , Katowice (woj. śląskie) , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

 

Epicka opowieść o ludziach żyjących w latach siedemdziesiątych, epoce zmian wartości i nowego spojrzenia na 

świat. To kolejne pokolenie bohaterów uwielbianej sagi Prawda zapisana w popiołach. W Polsce nastała era 

Edwarda Gierka i czas prosperity za zagraniczne pożyczki oraz większe otwarcie na świat Zachodu. W RFN-ie 

dochodzi zaś do zamachu na izraelskich sportowców podczas igrzysk olimpijskich w Monachium. Europa 

Zachodnia zaczyna się zmagać z krwawym terrorem. W dorosłość wkraczają dzieci Błażeja, Szymka i Kuby. Dla 

nich wojna jest daleką przeszłością, jednak czy na pewno wszystkie demony tamtego czasu zostały pogrzebane?  

 

 

30. Wybawiciel / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, copyright 2020. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Hole (postać fikcyjna) , Armia Zbawienia , 

Fotografowie , Imprezy muzyczne , Oslo (Norwegia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-03 
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W zasypanym śniegiem Oslo inspektor Harry Hole ściga nieuchwytnego płatnego zabójcę z byłej Jugosławii. 

Przeczesuje środowiska narkomanów, dewiantów, członków Armii Zbawienia wyczekujących nowego zbawiciela, 

który ma ich wyzwolić od beznadziei życia - choćby przez śmierć. Inspektor Harry Hole to policyjny anarchista 

stosujący metody dalekie od procedur, nieprzystosowany do życia nałogowy palacz i alkoholik. Przed wyrzu-

ceniem na bruk chroni go jednak to, że jest niezwykle inteligentnym i efektywnym policjantem. Ma także parasol 

ochronny, który rozpina nad nim Bjarne Moller, jego przyjaciel i bezpośredni przełożony.  

 

 

 31. Zawsze będę cię kochać / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mechanicy pojazdów samochodowych , Miłość , 

Opieka nad osobami starszymi , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

 

Daria od kilku lat tkwi w związku, w którym nie jest szczęśliwa. Narzeczony mami ją obietnicą ślubu i założenia 

rodziny, ale zdecydowaną większość czasu poświęca pracy. Kobieta powoli traci nadzieję, że kiedykolwiek spełni 

swoje marzenia o byciu żoną i matką. Pewnego dnia podejmuje decyzję, żeby wrócić w rodzinne strony i zająć się 

przez jakiś czas schorowanym dziadkiem. Wyjazd pozwala jej nabrać dystansu i przemyśleć swoje dotychczasowe 

życie. Podczas jednego z samotnych spacerów wpada przypadkiem na dawnego znajomego. Paweł prowadzi 

warsztat samochodowy i wiedzie spokojne, małomiasteczkowe życie. Kiedy niespodziewanie spotyka po latach 

dziewczynę, w której podkochiwał się już w czasach szkolnych, nie może uwierzyć w swoje szczęście i mimo-

wolnie odżywa w nim dawne uczucie. Niestety, oboje mają problemy – ona martwi się o schorowanego dziadka,             

a z jego firmy niespodziewanie zaczynają znikać pieniądze. Czy uda im się rozgonić czarne chmury zbierające się 

nad ich życiem?  

 

 

 32. Zimowy sen / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2021. 

(Duchy minionych lat / Joanna Jax ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Stan wojenny w Polsce (1981-1983) , 

Trudne sytuacje życiowe , Londyn (Wielka Brytania) , Polska , Stuttgart (Niemcy) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-03 

 

Po euforii związanej z podpisaniem porozumień sierpniowych i powstaniem Solidarności nadchodzi ponura                    

i trudna rzeczywistość. Polski rząd wprowadza reglamentację towarów, sklepy świecą pustkami, a premierem 

zostaje generał Wojciech Jaruzelski. Atmosfera roku 1981 sprawia, że niektórzy poważnie rozważają ucieczkę               

z Polski, zanim dojdzie do najgorszego. W grudniu zostaje ogłoszony stan wojenny, który wiele zmienia w życiu 

bohaterów. Dochodzi do aresztowań, a kraj pogrąża się w coraz większym chaosie, zaś marzenia o wolnej Polsce 

pękają jak bańka mydlana. Bez względu na poglądy i orientacje polityczne wszyscy żyją w niepewności i strachu. 

Bohaterowie zmagają się także z dramatami i problemami osobistymi, których rozwiązanie muszą odłożyć na 

później, a jedyne, czego pragną, to spokój, stabilizacja i względna normalność. Do tej ostatniej jest jednak jeszcze 

bardzo daleko. 
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 33. Znachor / Michał Śmielak.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Medycyna ludowa , Zabójstwo seryjne , Śledztwo i 

dochodzenie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Na terenie całego kraju w tajemniczych okolicznościach umierają uzdrowiciele, znachorzy i cudotwórcy. Czy to 

okrutny morderca obrał ich sobie za cel, czy – jak twierdzi policja – to seria niefortunnych zbiegów okoliczności?  

Zabójca podobno wyszukuje ofiary tylko spośród znanych uzdrowicieli i rozprawia się z nimi za pomocą metod               

z czasów polowań na czarownice. Jeśli nikt mu nie przeszkodzi, w Polsce zapłoną stosy. Krzysiek ma dwadzieścia 

lat i diagnozę dającą mu sześć miesięcy życia. Chwytając się ostatniej deski ratunku, trafia na terapię do Jakuba, 

tajemniczego uzdrowiciela. Wspólnie z prowincjonalnym policjantem będą musieli stawić czoło mordercy. 

Rozpoczyna się wyścig z czasem i śmiercią. Wyścig, w którym każdy oszukuje.  

 

 

 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 
 

 

 1. Daleka droga do małej, gniewnej planety / Becky Chambers ; przełożyła 

Agnieszka Sylwanowicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Podróże międzyplanetarne , Przyjaźń , 

Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-03 

 

 

Pełna przygód kosmiczna wyprawa, w trakcie której zuchwała młoda podróżniczka wraz z barwną załogą stawiają 

czoło niezwykłym wydarzeniom w odległych zakątkach wszechświata. Kiedy Rosemary Harper dołącza do załogi 

starzejącego się "Wędrowca", nie spodziewa się wiele. Połatany statek, który okres świetności ma już za sobą, 

daje jej wszystko, czego mogłaby zapragnąć: małe, spokojne miejsce, które przez jakiś czas może nazywać 

domem, przygodę w odległych zakątkach galaktyki oraz możliwość ucieczki od niespokojnej przeszłości. Szybko 

okazuje się, że Rosemary nie jest jedyną osobą na pokładzie statku, która ma coś do ukrycia, a załoga wkrótce się 

przekona, że przestrzeń kosmiczna może i jest ogromna, lecz statki kosmiczne są bardzo małe…  
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 2. Wspólna orbita zamknięta / Becky Chambers ; przełożyła Agnieszka 

Sylwanowicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inżynierowie , Kobieta , Loty kosmiczne , Przyjaźń , 

Sztuczna inteligencja , Tożsamość osobista , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Lovelace była kiedyś zaledwie sztuczną inteligencją statku. Kiedy po całkowitym wyłączeniu i zresetowaniu 

systemu budzi się w nowym ciele, nie pamięta, co się działo wcześniej. Ucząc się poruszania po wszechświecie                 

i odkrywając, kim jest, Lovelace zaprzyjaźnia się z Papryką, wybuchową inżynier, która bardzo chce jej pomóc             

w nauce i rozwoju. Papryka i Lovelace przekonają się, że bez względu na ogrom przestrzeni kosmicznej dwie 

osoby mogą razem wypełnić ją bez problemu...  

 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

 1. ArchiKod / Czesław Bielecki.- Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i 

Urbanistyki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo użyteczności publicznej , Przestrzeń 

publiczna (urbanistyka) , Urbanistyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-72 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

To książka o architekturze nie tylko dla architektów. „ArchiKod” jest podróżą po 72 miejscach. Od znanych 

przestrzeni publicznych, takich jak Regent Street w Londynie, Rynek Główny w Krakowie, osiedla takie jak Za 

Żelazną Bramą w Warszawie czy Gropiusstadt w Berlinie, po słynne budowle, jak Pont du Gard w Prowansji czy 

lotnisko w Hongkongu. Jest próbą utworzenia pomostu i wspólnej płaszczyzny dyskusji między różnymi grupami 

interesu, które mają realny wpływ na kształt przestrzeni, lecz na co dzień nie znajdują wspólnego języka. Zdaniem 

Czesława Bieleckiego patrząc w przyszłość, warto spoglądać również w przeszłość i przywrócić ArchiKod – kod 

kulturowy w architekturze. 
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 2. Chcesz cukierka? Idź do Gierka : wspomnienia z dzieciństwa w złotej dekadzie 

gierkowskiej / Małgorzata Czapczyńska, Marcin Ziętkiewicz.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czapczyńska, Małgorzata (1968- ) , Ziętkiewicz, Marcin 

(1969- ) , Gierek, Edward (1913-2001) , Dzieciństwo , PRL , Życie codzienne , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-03 

 

Złota dekada gierkowska to czas, w którym społeczeństwo odczuło poprawę warunków życia w Polsce. Sklepy 

były lepiej zaopatrzone, a pensje wzrosły. Ta stabilizacja nie trwała jednak długo. Po kilku latach pozorny 

dobrobyt przerodził się w problemy gospodarcze, z którymi rządzący nie potrafili sobie poradzić. Rosnąca 

frustracja wśród Polaków coraz bardziej dawała o sobie znać. Jednak dla tych, którzy w latach 70. i 80. byli 

dziećmi, dekada gierkowska jawiła się jako beztroski czas. Autorzy, dzieci z epoki Gierka, wspominają, że 

dzieciństwo nie było tylko grą w kapsle i podchody, gumami Donald czy pierwszym łykiem pepsi-coli. Z tego 

czasu pamiętają także zbieranie ziemniaków w ramach czynów społecznych zamiast lekcji i pochody pierwszo-

majowe, które dla dzieci były jedynie atrakcjami, a nie wyrazem poparcia dla komunistycznych władz. W nos-

talgii za młodością wspominają również mistrzostwa świata w piłce nożnej w 1982 roku czy koncerty kultowych 

wówczas zespołów: Perfect, Lady Pank czy Maanam. Przypomnij sobie atmosferę lat 70. i wczesnych 80.                      

z perspektywy dziecięcego i młodzieńczego świata, do którego nie docierały szarzyzna i mizeria PRL-u. Poznaj               

i poczuj klimat dzieciństwa i młodości swoich rodziców, a rozmowy zaczynające się od "za moich czasów…" już 

nigdy nie będą dla ciebie zagadką.   

 

 

 3. Haft, punch, needele : poznaj nową technikę haftowania / Rose Pearlman ; 

tłumaczenie Monika Wolek- Kraków : Znak Jednym Słowem - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Haft , Poradnik 

Sygnatura:  WG-64 

Nowości:  2022-03 

 

 

Punch Needle to łatwa technika haftowania, która skradła serca kobiet na całym świecie i podbija Internet. To 

sztuka tworzenia piękna wokół siebie. Oto pierwsza w Polsce książka, która nauczy cię tego odkrytego na nowo 

rzemiosła. Wystarczy, że opanujesz kilka prostych ruchów, a będziesz w stanie wyczarować poduszkę do medy-

tacji, organizer na ścianę, osłonki na doniczki, dywaniki, niepowtarzalne torebki, których nie znajdziesz w żadnym 

sklepie, i wiele innych efektownych dekoracji do swojego domu. Dzięki tej książce: szybko opanujesz technikę 

Punch Needle i zachwycisz się jej prostotą, zrealizujesz krok po kroku niepowtarzalne 22 projekty, zrelaksujesz 

się, bo haftowanie techniką Punch Needle to pasja w stylu slow life, dasz się zaskoczyć tym, że haftować można 

nawet ze... ścinek! 
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 4. Holland : biografia od nowa / Karolina Holland.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holland, Agnieszka (1948- ) , Film , Reżyserzy , Polska , 

Biografia 

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

Nowości:  2022-03 

 

 

Pierwsza biografia Agnieszki Holland. Żadna polska reżyserka nie odniosła w kinie tak wielkiego sukcesu jak ona. 

Jest ikoną i jak czasem mówią o niej młodsi - matką chrzestną całego pokolenia filmowców. W tej książce po raz 

pierwszy odsłania prawdę o swoim życiu. Jak się pracowało i tworzyło w męskim świecie kina? Jak wyglądało jej 

dzieciństwo po tragicznej śmierci ojca? Dlaczego spośród wielu utalentowanych polskich filmowców właśnie ona 

zrobiła karierę na Zachodzie? Jak odnalazła się w Paryżu jako samotna matka uchodźczyni? Jak trafiła do 

Hollywood pod skrzydła takich sław jak Coppola? Karolina Pasternak, dziennikarka filmowa, dzięki niezwykłej 

relacji z bohaterką tej książki mogła stworzyć pełną nieznanych i zaskakujących faktów biografię reżyserki.  

 

 

 5. Internet a prawo : jak się nie potknąć? : poradnik dla twórców / Tomasz Palak.- 

Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Prawo autorskie , Prawo nowych technologii , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2022-03 

 

 

Jeżeli jesteś aktywny online, szczególnie jeśli zarabiasz w świecie wirtualnym, musisz być czujny. I świadomy 

tego, co wolno, a czego absolutnie nie można robić z cudzym dziełem. Niektóre kwestie są oczywiste: nie należy 

kopiować, posługiwać się bez zgody właściciela jego znakiem towarowym, obrażać. To wiadomo. Inne rzeczy, 

pozostające na granicy prawa i bezprawia, a notorycznie zdarzające się w sieci, nie są już tak jasne. Bo czy wolno 

na przykład przerobić udostępnione przez kogoś zdjęcie na mem? Czy można wyprzedzić właściciela popularnego 

nazwiska i zarejestrować sobie pod nim domenę internetową? Albo czy dopuszczalne jest linkowanie wszystkiego 

z dowolnej strony WWW? Tomasz Palak, radca prawny, bloger i entuzjasta e-świata, uważa, że prawa w sieci 

najlepiej uczyć się na błędach. Oczywiście raczej cudzych niż własnych. W książce przytacza więc rozmaite 

historie, które przydarzyły się autentycznym osobom oraz markom i w błyskotliwy, a zarazem prosty do zrozu-

mienia sposób wyjaśnia, kto popełnił błąd. Pisze, na czym on polega, i podpowiada, co zrobić, by tego błędu (a co 

za tym idzie - kłopotów i odszkodowania) uniknąć.   

 

 6. Jak czytać emocje / Andrea Harrn ; [tłumaczenie Michał Kompanowski].- 

Warszawa : Quraro - Wydawnictwo RM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inteligencja emocjonalna , Nastrój (psychologia) , 

Samoakceptacja , Samopoznanie , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-03 

 



19 
 

Autorka książki, doświadczona psychoterapeutka, przedstawia krótkie definicje nastrojów, emocji, uczuć i cech 

osobowości, odwołując się do terapii poznawczo-behawioralnej, teorii uważności i psychologii pozytywnej. Opisy 

ilustruje przykładowymi zachowaniami, sytuacjami życiowymi i uzupełnia anegdotami. Ułatwia to czytelnikowi 

rozpoznanie danej emocji czy nastroju oraz interpretację reakcji innych ludzi i otaczających nas wydarzeń.   

 

 

 7. Jak działają ludzie : co nauka może nam powiedzieć o życiu, miłości i relacjach / 

Camilla Pang ; przełożyła Aleksandra Weksej.- Warszawa : Grupa Wydawnicza 

Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Relacje międzyludzkie , Uczucia , Zachowanie , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2022-03 

 

Kiedy autorka tej książki miała osiem lat, otrzymała diagnozę - zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD i zespół 

lęku uogólnionego. Nie rozumiała większości ludzkich zachowań, emocji, nie wychwytywała sygnałów z otocze-

nia. Teraz, uzbrojona w doktorat z biochemii, dr Camilla Pang rozprawia się z naszymi niejednoznacznymi zwy-

czajami społecznymi i identyfikuje, co tak naprawdę oznacza bycie człowiekiem. Czego o złożoności ludzkiego 

zachowania i otaczającego nas świata mogą nas nauczyć białka, uczenie maszynowe i chemia molekularna?                

W jaki sposób rozpoznajemy motywacje ludzi i ich zachowania? Niezwykła perspektywa dr Camilli Pang wiele 

mówi o nas samych, o tym, kim jesteśmy i dlaczego robimy to, co robimy. To fascynujący przewodnik po tym, jak 

dzięki zrozumieniu siebie i innych możemy prowadzić szczęśliwsze życie.   

 

 

 8. Listek : najciekawiej jest po końcowym gwizdku / Michał Listkiewicz, Piotr 

Wołosik, Łukasz Olkowicz.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 2021. 

(Biblioteka Przegląd Sportowy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Listkiewicz, Michał (1953- ) , Polski Związek Piłki Nożnej , 

Piłka nożna , Sędziowie sportowi , Prezesi , Polska , Autobiografia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-03 

 

Michał Listkiewicz – przez lata najważniejszy człowiek polskiej piłki nożnej, z powodu niej, także wróg publiczny 

numer 1. Odkrywamy człowieka poturbowanego życiem, ale też bywalca salonów. Sepp Blatter, Kazimierz 

Górski, Diego Maradona, Irena Kwiatkowska i... jedna czarna owca.  

 

 

9. Pandemia grzechu czyli Śmierć nauczycielką życia / Janusz Szewczak.- Kraków : 

Biały Kruk, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aborcja , Cywilizacja zachodnia , Eutanazja , Grzech , 

Kryzys kultury , Kryzys wartości , Postawy , Postmodernizm , Śmierć , Teologia 

katolicka , Polska , Świat , Esej 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-03 
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Czy zdajemy sobie sprawę z tego, dokąd prowadzą nas najnowsze trendy światopoglądowe? Postnowocześni 

ideologowie, pseudonaukowcy oraz zgenderyzowani politycy chwycili w swoje ręce stery w wielu krajach i wiodą 

ludzkość w tragiczną otchłań. Zgodnie z jeszcze oświeceniowymi, a potem z marksistowskimi, leninowskimi                         

i nazistowskimi zaleceniami także dzisiejsi utopiści godzą się z tym, że na drodze do świata bez skazy muszą być 

ofiary. Jeśli wielomilionowe, to tym lepiej, bo nasza planeta jest ponoć przeludniona. Co ma zapewnić nam wiecz-

ną szczęśliwość? Przede wszystkim odrzucenie Boga w każdej dziedzinie życia. Z tym zaś wiąże się akceptacja 

dla anormalnych i antynaturalnych poczynań postnowoczesnych demiurgów. Mamy bowiem godzić się na 

wszelkiego rodzaju zboczenia, akceptować kilkadziesiąt płci, seksualizację dzieci, tzw. małżeństwa jednopłciowe  

i co tam diabeł jeszcze wymyśli. A wymyślił na przykład prawo do zabijania, ukrywając je pod uczenie 

brzmiącymi terminami aborcja i eutanazja. Wiele tzw. cywilizowanych krajów już takie prawo wprowadziło. 

Otacza i osacza nas kultura śmierci. Deprawacja, zohydzanie patriotyzmu i bohaterstwa, wynaradawianie całych 

społeczeństw łączy się z niepohamowanym konsumpcjonizmem. Czy mamy świadomość tego, dokąd naprawdę 

zmierza obecny świat? - autor książki stawia Czytelnikom fundamentalne pytanie. Nie mając świadomości 

katastrofalnych zmian, które zachodzą, staniemy się, nie wiedząc kiedy, kolejnymi ofiarami na drodze do `krainy 

wiecznej szczęśliwości`. Janusz Szewczak wpisuje się kolejny raz w nurt obrony zachodniej, chrześcijańskiej 

cywilizacji - cywilizacji życia, nie śmierci. Apeluje w sposób nieraz przejmujący do naszych sumień i do naszej 

świadomości. Wykazuje, jak małym staje się człowiek i jak mało wie w konfrontacji z niewidzialnym wirusem.               

I jest to ten sam człowiek, któremu wydaje się, że osiągnął szczyty wiedzy i że może zastąpić samego Boga. 

Znacznie jednak wcześniej przed covidem do rozmiarów pandemicznych rozprzestrzenił się grzech; chronić się 

przed tą zarazą i walczyć z nią jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem i zadaniem. Po przeczytaniu tej 

arcyciekawej i dramatycznej książki zyskujemy wiele argumentów przydatnych w obronie cywilizacji życia.  

 

 

 10. Podróże życia : 10 niezapomnianych wypraw w różne zakątki świata / 

[redakcja Barbara Żukowska] ; National Geographic Traveler.- Warszawa : 

Wydawnictwo G+J RBA, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróżnictwo , Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Antarktyda , Borneo (wyspa) , Brazylia , Egipt , Korea Północna , Liban , Mali , 

Nepal , Wyspa Wielkanocna (Chile) , Antologia , Literatura podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2022-03 

 

Wybierz się na wspaniałą wyprawę dookoła świata. Nie musisz kupować biletu na samolot, wystarczy, że usią-

dziesz wygodnie w fotelu i otworzysz tę książkę. Oto zbiór spisanych na gorąco relacji z wyjazdów, które okazały 

się prawdziwymi podróżami życia. Ich autorzy dotarli na wszystkie kontynenty, nawet na ten najzimniejszy, czyli 

Antarktydę. Jej dzikość i uroda mogą zachwycić tak samo jak kultura Brazylii, góry Nepalu czy egzotyka Borneo. 

Polskim podróżnikom udało się dolecieć także na najbardziej osamotniony ląd na świecie, jakim jest Wyspa 

Wielkanocna. A także dostać się do Korei Północnej, w której komunistyczny reżim trwa i której nie da się 

zwiedzać na własną rękę. Z tą książką wszystkie podróże są możliwe.   

 

 

11. Porzuciłam islam muszę umrzeć / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Ateizm , Kobieta , Przemoc wobec kobiet , 

Prześladowania religijne , Arabia Saudyjska , Europa , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-03 
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Farita od dziecka była ciekawa świata i zadawała wiele pytań dotyczących religii, w której ją wychowywano.                

W przeciwieństwie do większości grzecznych i cichych muzułmańskich dziewczynek, ku irytacji jej pobożnych 

bliskich i nauczycieli, wiecznie dociekała prawdy. Nie zadowalały jej cytowane w odpowiedzi fragmenty Koranu. 

Wręcz przeciwnie, rodziły jeszcze więcej pytań. Kwestionowanie słów proroka nie jest jednak w Arabii Saudyj-

skiej bezpiecznym zajęciem. Wątpliwości spowodowały, że nie była w stanie utrzymać wiary w przedstawiany 

przez islam porządek świata. Musiała uciekać ze swojego kraju. Odrzucając wiarę, automatycznie sprowadziła na 

siebie wyrok śmierci, ale zanim orzeczono go oficjalnie, nakaz uśmiercenia Farity wydał jej własny ojciec. Jej brat 

podjął się jego wykonania. Przez wiele lat Farita ukrywała się w Europie. Kiedy dowiedziała się o śmierci ojca, 

odetchnęła z ulgą, ale przedwcześnie… Teraz nikt już wyroku na nią nie odwoła. Poruszająca, trzymająca                      

w napięciu i niestety prawdziwa historia jednej z wielu kobiet, które za swoje prawo do wolności zapłaciły 

wysoką, a czasami najwyższą cenę.   

 

 

 12. Pozaziemskie : pierwsze ślady życia rozumnego poza Ziemią / Avi Loeb ; 

przekład Marek Krośniak, Tomasz Tesznar.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Kosmobiologia , 'Oumuamua (planetoida) , 

Wszechświat , Życie pozaziemskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2022-03 

 

Czy Układ Słoneczny odwiedził niedawno obiekt będący wytworem pozaziemskiej cywilizacji? Czołowy 

astronom z Harvardu twierdzi, że tak i ma na to przekonujące dowody! Pod koniec 2017 roku naukowcy z obser-

watorium astronomicznego na Hawajach zauważyli anomalny obiekt, który przeleciał przez Układ Słoneczny                 

z taką szybkością, że mógł pochodzić tylko z układu innej gwiazdy. Avi Loeb, czołowy astronom z Harvardu, 

udowodnił, że obiekt ten, nazwany Oumuamua, nie był planetoidą: poruszał się zbyt szybko po nietypowej orbicie 

i nie pozostawił po sobie żadnych śladów gazowych ani szczątków. Istnieje tylko jedno możliwe wytłumaczenie – 

że był to wytwór wysoko rozwiniętej obcej cywilizacji z dalekiego kosmosu. W książce Pozaziemskie. Pierwsze 

ślady życia rozumnego poza Ziemią Loeb wciąga czytelników w fascynującą historię pierwszego między-gwiez-

dnego przybysza, jakiego zauważono w Układzie Słonecznym. Przedstawia przy tym swoje kontrowersyjne 

wyjaśnienie i jego głębokie implikacje zarówno dla nauki, religii oraz przyszłości gatunku ludzkiego, jak i całej 

naszej planety „W tej wizjonerskiej książce astrofizyk Avi Loeb wzywa nas do porzucenia butnego urojenia, że 

jesteśmy jedyną formą życia rozumnego we Wszechświecie. Argumenty przytaczane i skrupulatnie analizowane 

przez Loeba są fascynujące, a jeszcze bardziej to, czego jego zdaniem dowiadujemy się w ten sposób o naszej 

własnej rozwiniętej intelektualnie, lecz zaślepionej i przypuszczalnie skazanej na zagładę cywilizacji".  

 

 

 13. Praca : historia tego, jak spędzamy swój czas / James Suzman ; tłumaczenie 

Filip Filipowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność człowieka , Automatyzacja , Kultura pracy , 

Praca , Work-life balance (WLB) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2022-03 
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Nowe spojrzenie na historię ludzkości przez pryzmat pracy. Praca określa, kim jesteśmy, nasz status w społecze-

ństwie oraz to, gdzie z kim spędzamy większość czasu. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej tożsamości                

i systemu wartości. Ale czy jesteśmy zaprogramowani, by pracować tak dużo i ciężko? Czy nasi przodkowie                   

z epoki kamienia również żyli, żeby pracować, i pracowali, żeby żyć? Jak wyglądałby świat, w którym praca 

odgrywa o wiele mniej ważną rolę? By odpowiedzieć na te pytania, James Suzman opisuje historię pracy od 

początków życia na Ziemi do naszej coraz bardziej zautomatyzowanej teraźniejszości i udowadnia, że przez 

większą część dziejów nasi przodkowie pracowali znacznie mniej niż my i postrzegali pracę zupełnie inaczej. 

Pokazuje, że współczesna kultura pracy ma swoje korzenie w rewolucji neolitycznej sprzed 10 000 lat. Natomiast 

teraz znajdujemy się u progu podobnie przełomowego momentu w historii- automatyzacja może zrewolucjo-

nizować nasze podejście do pracy.  

 

 

 14. Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy / Leo Murray, tłumaczenie 

Ewa Zajbt.- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019. 

(Sekrety Historii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Nerwice wojenne , Psychologia wojskowa , Trauma , 

Wojna , Żołnierze , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2022-03 

 

Walczyć, uciekać czy może zastygnąć w bezruchu? Dociekliwa opowieść o tym, jak się zachowuje człowiek                  

w najbardziej ekstremalnych warunkach i jakie spustoszenie w ludzkiej psychice sieje wojna. Im bliżej człowiek 

znajdzie się wojny, tym mniej mu się ona podoba. Ludzkim umysłem steruje pierwotna, nieświadoma, praktycznie 

niedostrzegalna niechęć do zabijania i równie silny strach przed utratą życia. Aby ułatwić wygrywanie wojen, 

ogromny wysiłek i niebotyczne pieniądze zainwestowano w próbę stłumienia u żołnierzy tych reakcji. Ta książka 

łączy pochodzące z pierwszej ręki relacje z różnych bitew z wynikami badań naukowych w dziedzinie psychologii 

walki zbrojnej, które oferują wiarygodny wgląd w to, co wojna jest w stanie zrobić z umysłem człowieka. Nie 

mówi o generałach i strategach, lecz skupia się na najniższym poziomie taktycznym na zwykłych żołnierzach, 

którzy stają twarzą w twarz do walki z nieprzyjacielem. Pokazuje, co i dlaczego dzieje się w głowie człowieka, 

który ma zabijać i sam może zostać zabity, i ma tego pełną świadomość. Podpowiada, jak wykorzystać ludzkie 

reakcje, aby odnieść zwycięstwo, a zarazem uchronić bezcenne życie żołnierza. Leo Murray jest pseudonimem 

literackim analityka wojskowego i byłego żołnierza, który połowę swojego życia spędził na studiowaniu 

psychologii walki zbrojnej. Przeprowadził wywiady z wieloma weteranami wojennymi, młodymi i starymi,                   

a także z dowódcami.  

 

 

 15. Rozkaz mordować Polaków : Roman Szuchewycz - krwawy dyktator OUN-

UPA / Marek A. Koprowski.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szuchewycz, Roman (1907-1950) , Organizacja Ukraińskich 

Nacjonalistów (OUN) , Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) , Ludobójstwo , 

Nacjonalizm , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Małopolska , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-03 
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Ukraiński bohater, a w rzeczywistości pozbawiony skrupułów zbrodniarz. Oto dwa oblicza Romana Szuchewycza, 

działacza OUN i dowódcy UPA, odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków na Ukrainie Zachodniej. Marek 

Koprowski poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tego, że członek znanej, inteligenckiej rodziny, stał się 

ukraińskim terrorystą zwalczającym państwo polskie, a następnie współpracownikiem niemieckiego wywiadu. 

Przybliża jego działalność na Rusi Podkarpackiej, będącej poligonem doświadczalnym OUN. Omawia współ-

udział w tworzeniu batalionu „Nachtigall”, który w zamyśle ukraińskich nacjonalistów miał stanowić zalążek ich 

armii. Szuchewycz szybko podporządkował sobie zarówno OUN, jak i UPA. Jako faktyczny dyktator starał się 

działać tak, by za nic nie odpowiadać. Decyzje podejmował formalnie ktoś inny, jak na przykład fikcyjna 

Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza. Jak bardzo zakłamanie i zbrodnie towarzyszyły Szuchewyczowi, autor 

dowodzi na przykładzie ludobójstwa Polaków w Małopolsce Wschodniej, nazywanej przez niego „wysiedle-

niami”. Jest ono zarazem świadectwem realizowanej polityki fałszowania rzeczywistości i obarczenia winą 

innych. Dyktator do końca wierzył w wybuch III wojny światowej. Wskutek tego doszło praktycznie do zagłady 

ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Sowiecka sprawiedliwość dosięgła wszystkich, których ręce unurzane 

były w polskiej krwi… Autor opiera swą pracę na wszelkich dostępnych źródłach – dokumentach, wspomnieniach 

i relacjach, zwłaszcza ukraińskich. Wyjaśnia, dlaczego traktowanie dziś Szuchewycza na Ukrainie jako bohatera 

musi w Polakach budzić sprzeciw.  

 

 

 16. Sprytny słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński.- Kraków : Lingea, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski , Język ukraiński , Słownik polsko-ukraiński , 

Słownik ukraińsko-polski 

Sygnatura:  WG-811'374-ukr.. 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Sprytny słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński łączy w sobie: słownik, rozmówki i streszczoną gramatykę 

języka. Dedykujemy go szczególnie uczniom i studentom oraz wymagającym podróżnym, stąd jego kompaktowy 

format.  

 

 

 17. Straszne miejsca / Aaron Mahnke ; przełożył Zbigniew A. Królicki ; [ilustracje 

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

(The world of Lore / Aaron Mahnke) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Nawiedzone domy , Stworzenia fantastyczne , 

Zjawiska paranormalne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2022-03 

 

Niesamowity przewodnik po miejscach owianych złą sławą. Bilet wstępu do świata makabry, którego nie 

spodziewaliście się odwiedzić nawet w najgorszych snach. Czasem wchodzimy do jakiegoś pokoju, budynku,                 

a nawet miasta i ogarnia nas trudny do nazwania nieokreślony lęk. Coś wydaje się nie w porządku - panująca tam 

atmosfera jest dziwnie niepokojąca, a w kątach zdaje się czaić mrok. Do odwiedzenia takich właśnie miejsc 

zaprasza nas gospodarz popularnego podcastu „Lore”, który bada te okropne miejsca i związane z nimi historie. 

Aaron Mahnke zabiera nas do Kolorado i eleganckiego hotelu „Stanley”, gdzie na początku dwudziestego wieku 

bogaci goście podziwiali panoramę Gór Skalistych, a  kilkadziesiąt  lat  później  podróżujący  autor  Lśnienia  miał  
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koszmarny sen, który zainspirował go do napisania jednej z najlepszych powieści grozy wszechczasów. Mahnke 

przemierza morza i lądy, odwiedzając różne okropne miejsca - od Nowego Orleanu w Wirginii po ponure stare 

angielskie zamczyska, w których wciąż rozbrzmiewają echa mrocznych zbrodni, straszliwych tragedii i szoku-

jącego zła.  

 

 

 18. Turcja : w mojej krainie minaretów, aromatycznej herbaty i mruczących kotów / 

Agnieszka Maury.- Bielsko-Biała : Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maury, Agnieszka , Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , 

Turcja , Publikacja bogato ilustrowana , Relacja z podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2022-03  

 

 

Wiele lat temu nieopodal promenady w nadmorskim Ayvalıku zobaczyłam sprzedawcę ubranego w strój nawią-

zujący do czasów osmańskich. Jego wózek wieńczyło okrągłe metalowe naczynie, podzielone na pięć równych 

trójkątów. Każdy z nich wypełniała gęsta substancja innego koloru. Gdy podeszłam bliżej, Turek bez pytania 

chwycił w dłoń patyk i zaczął rytmicznie nawijać na niego tajemniczy produkt. Nakładając kolejne warstwy, wnet 

stworzył barwny lizak, który wręczył mi z uśmiechem na twarzy. Do wyprodukowania tego przysmaku używa się 

kilkudziesięciu rodzajów roślin i przypraw, na czele z czarnuszką, pieprzem, kardamonem, cynamonem, masty-

ksem, szafranem i wanilią. Ta książka to subiektywny obraz Turcji, uzupełniony wspomnieniami autorki, licznymi 

anegdotami i ciekawostkami o współczesnej tureckiej codzienności. Dowiemy się z niej, gdzie w Stambule 

znaleźć najlepszy hummus, dlaczego słowo kader rozpala wyobraźnię Turków oraz dlaczego w podróż do regionu 

Kapadocji warto zabrać narty. Nie brak tu także dobrych rad - na przykład takich, które pomogą ustrzec się przed 

„złym spojrzeniem”, źle zaparzoną kawą czy sztuczkami pucybutów. Agnieszka Maury - dziennikarka, kulturo-

znawczyni, autorka bloga. Zawodowo związana z branżą koncertową, łączy podróżniczą pasję z miłością do 

muzyki. Od ponad ośmiu lat pisze i opowiada o Turcji - kraju, w którym niegdyś mieszkała i który od blisko 

dekady przemierza w każdej wolnej chwili wzdłuż i wszerz.  

 

 

19. Wizjoner i realista : o Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego / Antoni Dębiński, Magdalena Pyter ; Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radziszewski, Idzi Benedykt (1871-1922) , Katolicki 

Uniwersytet Lubelski (KUL) , Duchowieństwo katolickie , Nauczyciele akademiccy 

, Pracownicy naukowi , Rektorzy , Bratoszewice (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. 

Stryków) , Lublin (woj. lubelskie) , Petersburg (Rosja) , Włocławek (woj. kujawsko-

pomorskie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-272  

           Nowości:  2022-03 

 

Ufamy, że publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, przybliży sylwetkę pierwszego rektora lubelskiej 

uczelni, jego niezwykłe i pełne poświęceń starania o utworzenie uniwersytetu. Wyrażamy także przekonanie, że 

zapoznanie się z losami i działalnością tego niezwykłego wizjonera utwierdzi wszystkich biorących tę książkę do 

ręki w przekonaniu, że warto realizować wielkie zamierzenia i idee, nawet jeśli gdzieś w tle majaczą niesprzy-

jające okoliczności losu. Znamiennym przykładem tego jest trwający od ponad stu lat Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. [Ze wstępu, Antoni Dębiński, Magdalena Pyter]  
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 20. Zacznij myśleć jak mnich : odszukaj w sobie spokój, siłę i poczucie spełnienia / 

Jay Shetty ; przekład Dominika Braithwaite.- Kraków : Insignis Media, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medytacja , Duchowość hinduistyczna , Mindfulness , 

Rozwój osobowości , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-03 

 

Kiedy zaczniesz myśleć jak mnich, zrozumiesz: jak przezwyciężać negatywne nastawienie, jak przestać wszystko 

nadmiernie analizować, dlaczego porównywanie się do innych zabija miłość, jak obrócić swoje lęki na własną 

korzyść, dlaczego nie można znaleźć szczęścia, kiedy się go szuka, że nie możesz się utożsamiać ze swoimi 

myślami, jak odnaleźć spełnienie, dlaczego życzliwość to klucz do sukcesu. Jay Shetty, śledzony przez miliony 

internautów mówca i twórca On Purpose - jednego z najpopularniejszych podcastów - dzieli się ponadczasową 

mądrością, którą zdobył, gdy wiódł żywot mnicha. Korzystając z niej, przedstawia szereg łatwych do wdrożenia 

działań - pomogą ci one uwolnić się od niepokoju i nadać życiu głębszy sens.  

 

 
  
 
 
 
 

Audiobook 

 
 

1. Czarnoksiężnik i kryształ. CD 1 / Stephen King ; [polish translation by 

Krzysztof Sokołowski].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Krainy i światy fikcyjne , 

Magia , Podróż , Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/1534/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Trójka przyjaciół, Roland, Eddie i Susannah, wygrywa pojedynek na zagadki z demoniczną maszyną, uchodząc               

z życiem z zastawionej pułapki. Bohaterowie docierają do Topeki we współczesnej Ameryce, zniszczonej i zdzie-

siątkowanej przez epidemię zabójczej grypy. Roland decyduje się opowiedzieć współtowarzyszom o swojej 

młodości, o walce, po której stał się prawdziwym rewolwerowcem. Wspomina pierwszą wielką miłość - Susan 

Delgado.  
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2. Czarnoksiężnik i kryształ. CD 2 / Stephen King ; [polish translation by 

Krzysztof Sokołowski].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Krainy i światy fikcyjne , 

Magia , Podróż , Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , Powieść , 

Fantasy 

                                        Sygnatura:  WG-KM/1535/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Trójka przyjaciół, Roland, Eddie i Susannah, wygrywa pojedynek na zagadki z demoniczną maszyną, uchodząc              

z życiem z zastawionej pułapki. Bohaterowie docierają do Topeki we współczesnej Ameryce, zniszczonej i zdzie-

siątkowanej przez epidemię zabójczej grypy. Roland decyduje się opowiedzieć współtowarzyszom o swojej 

młodości, o walce, po której stał się prawdziwym rewolwerowcem. Wspomina pierwszą wielką miłość - Susan 

Delgado.  

 

 

3. Mroczna wieża. CD 1 / Stephen King ; [polish translation by Zbigniew A. 

Królicki].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Podróże w czasie , 

Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , Walka , Powieść , Fantasy , 

Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1536/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Roland i jego ka-tet zostają rozdzieleni. Pere Callahan toczy swój ostatni bój z wampirami; Susannah jest świad-

kiem narodzin potwornego Mordreda, a Roland i Eddie utknęli w Maine lat 70. Po uwolnieniu się od prześlado-

wców Roland wraz z towarzyszami wyrusza do zamku Karmazynowego Króla. Po drodze muszą stoczyć walkę               

z załogą więzienia Algul Siento, które chce zniszczyć ostatnie Promienie, by doprowadzić do zawalenia się 

Mrocznej Wieży. Czy u celu swej wędrówki Roland odnajdzie sens istnienia? Czy kres jego podróży będzie zara-

zem początkiem?  

 

 

4. Mroczna wieża. CD 2 / Stephen King ; [polish translation by Zbigniew A. 

Królicki].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Podróże w czasie , 

Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , Walka , Powieść , Fantasy , 

Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1537/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Roland i jego ka-tet zostają rozdzieleni. Pere Callahan toczy swój ostatni bój z wampirami; Susannah jest 

świadkiem narodzin potwornego Mordreda, a Roland i Eddie utknęli w Maine lat 70. Po uwolnieniu się od 

prześladowców Roland wraz z towarzyszami wyrusza do zamku Karmazynowego Króla. Po drodze muszą stoczyć 

walkę z załogą więzienia Algul Siento, które chce zniszczyć ostatnie Promienie, by doprowadzić do zawalenia  się 



27 
 

Mrocznej Wieży. Czy u celu swej wędrówki Roland odnajdzie sens istnienia? Czy kres jego podróży będzie 

zarazem początkiem?  

 

 

 5. Pieśń Susannah / Stephen King ; [polish translation by Krzysztof Sokołowski].- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Magia , Pisarze , Podróże w czasie , 

Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Powieść , Fantasy , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1538/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Podczas bitwy z Wilkami z Calla znika Susannah. Porwana przez Mię - demona, który zawładnął jej ciałem – tra-

fia, przez portal czasowy, do Nowego Jorku w roku 1999. Mia ma wobec niej plany: chce, by Susannah urodziła 

dla niej syna, którego przeznaczeniem będzie zabicie Rolanda. Roland i mąż Susannah, Eddie, też mają swój plan: 

odkupienie posesji na Manhattanie, na której rośnie niezwykle ważna dla losów świata czerwona róża. W tym celu 

przenoszą sie do roku 1977 - do czasów, gdy żyje młody pisarz... Stephen King.  

 

 

 6. Powołanie trójki / Stephen King ; [polish translation by Zbigniew A. 

Królicki].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Rewolwerowcy , 

Rzeczywistość alternatywna , Powieść , Fantasy , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1539/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Po konfrontacji z człowiekiem w czerni Roland budzi się na brzegu Morza Zachodniego, gdzie odnajduje drzwi - 

wrota czasowe umożliwiające mu przeniknięcie do Ameryki drugiej połowy XX wieku. W Nowym Jorku spotyka 

troje wybranych: młodego Eddie Deana, piękną Odettę Holmes i Jacka Morta, seryjnego zabójcę. Wraz z nimi 

powraca do swojego świata. W krucjacie przeciwko siłom zła zyskuje nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą 

mu w misji rozwikłania tajemnicy Mrocznej Wieży.  

 

 7. Roland / Stephen King ; [polish translation by Andrzej Szulc].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 1) 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , 

Stworzenia fantastyczne , Opowiadania i nowele , Powieść , Fantasy , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1540/F 

Nowości:  2022-03 

 

Na jałowej ziemi przypominającej planetę po apokaliptycznej zagładzie pozostały tylko ślady dawnej cywilizacji. 

Roland Deschain, ostatni z dumnego klanu rewolwerowców, przemierza ten złowrogi, zamieszkany przez 

mutanty, demony i wampiry świat, ścigając człowieka w czerni. Wierzy, że ten posiadł tajemnicę Mrocznej Wieży 

- centrum wszystkich światów, miejsca, w którym być może uda się rozwiązać zagadkę czasu i przestrzeni                     

i odkryć tajemnicę istnienia.  
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  8. Wiatr przez dziurkę od klucza / Stephen King ; [polish translation by 

Zbigniew A. Królicki].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; [8]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Rewolwerowcy , 

Rzeczywistość alternatywna , Powieść , Fantasy , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1541/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Roland i jego ka-tet podczas swej wędrówki w poszukiwaniu Mrocznej Wieży chronią się przed zamiecią                        

w opustoszałym budynku wiejskiej świetlicy. Spędzają tam noc, słuchając opowiadania Rolanda o jednym z jego 

pierwszych zadań - walce ze zmiennokształtnym potworem mordującym całe rodziny. Podczas tej misji wziął pod 

swoją opiekę dziesięcioletniego chłopca ocalałego z rzezi i usiłując go uspokoić, opowiedział swoją ulubioną 

historię z dzieciństwa o Timie Dzielne Serce - "Wiatr przez dziurkę od klucza".  

 

 

9. Wilki z Calla. CD 1 / Stephen King ; [polish translation by Zbigniew A. 

Królicki].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Rewolwerowcy , Wilki , 

Powieść , Fantasy , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1542/F 

Nowości:  2022-03 

 

Do Calla Bryn Sturgis, miasteczka położonego w miejscu zwanym pograniczem, zbliżają się hordy Wilków - 

tajemniczych, uzbrojonych po zęby stworów w wilczych maskach. Regularnie co dwadzieścia parę lat napadają na 

mieszkańców okolicznych miejscowości i porywają ich dzieci. Poddane bliżej nieokreślonym, złowrogim rytua-

łom dzieci wracają później jako pokury, istoty upośledzone umysłowo. Zrozpaczeni ludzie zwracają sie o pomoc 

dla Rolanda z Gilead i jego towarzyszy. Przerywając poszukiwania Mrocznej Wieży, rewolwerowiec postanawia 

stawić czoło napastnikom, nie wiedząc, że od wyniku tego starcia zależą losy Świata Pośredniego.  

 

 

10. Wilki z Calla. CD 2 / Stephen King ; [polish translation by Zbigniew A. 

Królicki].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Rewolwerowcy , Wilki , 

Powieść , Fantasy , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1543/F 

Nowości:  2022-03 

 

Do Calla Bryn Sturgis, miasteczka położonego w miejscu zwanym pograniczem, zbliżają się hordy Wilków - 

tajemniczych, uzbrojonych po zęby stworów w wilczych maskach. Regularnie co dwadzieścia parę lat napadają na 

mieszkańców okolicznych miejscowości i porywają ich dzieci. Poddane bliżej nieokreślonym, złowrogim rytua-

łom dzieci wracają później jako pokury, istoty upośledzone umysłowo. Zrozpaczeni ludzie zwracają sie o pomoc 

dla Rolanda z Gilead i jego towarzyszy. Przerywając poszukiwania Mrocznej Wieży, rewolwerowiec postanawia 

stawić czoło napastnikom, nie wiedząc, że od wyniku tego starcia zależą losy Świata Pośredniego.  
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 11. Ziemie jałowe / Stephen King ; [polish translation by Zbigniew A. Królicki].- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, copyright 2017. 

(Mroczna wieża / Stephen King ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Pustynie , 

Rewolwerowcy , Rzeczywistość alternatywna , Sztuczna inteligencja , Powieść , 

Fantasy , Horror 

                                        Sygnatura:  WG-KM/1544/F 

                                        Nowości:  2022-03 

 

Roland z Gilead ma nowych towarzyszy krucjaty- Eddiego i Susannah. Zaczyna się dla nich czas nauki, 

zdobywania nowych umiejętności: tymczasem rewolwerowiec stopniowo traci zmysły. Bohaterowie podejmują 

nowy trop w poszukiwaniach Wieży. Szlak wędrówki wiedzie przez lasy, prerie, aż po dżunglę. Walczą z demo-

niczną sztuczną inteligencją sterującą naddźwiękowym pociągiem.  
 
 
 
 
 

Film 
 
 
 
 

  1. Czyściec : twoja modlitwa może im pomóc / reżyseria, scenariusz Michał 

Kondrat.- Warszawa : Telewizja Polska S.A., copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Horak, Fulla (1909-1993) , Czyściec , Dusze zmarłych , 

Mistycy i mistyczki , Święci i błogosławieni , Życie pośmiertne , Fabularyzowany 

dokument , Film religijny 

Sygnatura:  WG-F/1734/D 

Nowości:  2022-03 

 

Odkryj sekrety zaświatów - "Czyściec", dzieło Michała Kondrata, autora docenionych na całym świecie obrazów 

"Miłość i miłosierdzie" i "Dwie korony", to próba odpowiedzi na pytanie, co nas czeka po śmierci. Nikomu nie 

udało się zgłębić sedna tajemnicy, jednak na przestrzeni wieków pojawiały się osoby, które wiedziały i widziały 

więcej. Film oparty na relacjach i doświadczeniach mistyków: św. Ojca Pio, św. Faustyny Kowalskiej, Fulli Horak 

i św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, to opowieść o duszach, które opuściły już ziemski świat. W filmie wystąpiła 

znakomita polska obsada. Konsultantami filmu byli międzynarodowi specjaliści - teologowie i naukowcy, bada-

jący stan świadomości w momencie śmierci ciała. "Czyściec" to film, który w uporządkowany sposób pomaga 

odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania, dotyczące życia po śmierci oraz tego, czy możemy mieć na nie 

wpływ? - reżyser, Michał Kondrat.  
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2. Diuna / reżyseria Denis Villeneuve ; scenariusz Eric Roth, Denis Villeneuve, Jon 

Spaihts.- Warszawa : Galapagos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Herbert, Frank (1920-1986). Diuna , Diuna (świat fikcyjny) , 

Podróże międzyplanetarne , Walka dobra ze złem , Wszechświat , Adaptacja filmowa 

, Film fabularny , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1735/F 

Nowości:  2022-03 

 

 

Film Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu                 

i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie 

pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować 

rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcen-

niejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, 

którzy pokonają swój strach.  

 

 

 3. Długa noc / [twórcy Richard Price, Steven Zaillian] ; HBO.- Warszawa : 

Galapagos, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Domniemanie niewinności , Oskarżony , Pakistańczycy , 

Sądownictwo , Więziennictwo , Zabójstwo , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1751/K 

Nowości:  2022-03 

 

 

Hipnotyzująca produkcja HBO! Wnikliwe i nieupiększone spojrzenie na zagadnienia zbrodni i domniemania 

niewinności. Serial zgłębia tajniki funkcjonowania nowojorskiej policji, meandry sądownictwa karnego oraz 

piekło systemu więziennictwa. Akcja toczy się wokół morderstwa na Manhattanie, a główny podejrzany - student  

i syn imigrantów - zostaje wrzucony w bezlitosny wir nowojorskiego wymiaru sprawiedliwości.  

 

 

4. Fatima / reżyseria Marco Pontecorvo ; scenariusz Marco Pontecorvo, Valerio 

D'Annunzio, Barbara Nicolosi.- Warszawa : Monolith Films, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek Marto (święty ; 1908-1919) , Hiacynta Marto 

(święta ; 1910-1920) , Łucja (karmelitanka ; 1907-2005) , I wojna światowa (1914-

1918) , Dzieci , Kult maryjny , Objawienia maryjne w Fatimie (1917) , Rodzina , 

Fatima (Portugalia) , Film fabularny , Film historyczny , Film religijny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1736/H 

Nowości:  2022-03 

 

Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach Pierwszej Wojny Światowej. Do małej portugalskiej wioski 

Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do 

domów wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. 

Właśnie w takich okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się 
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Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim 

sceptycyzmem zarówno osób świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych 

opowieści. A jednak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów 

przybywają do wioski, a cud fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ także na insty-

tucję Kościoła i na cały świat.  

 

 

 5. Gra szpiegów / reżyseria Dominic Cooke ; scenariusz Tom O'Connor.- Warszawa 

: Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys kubański (1962) , Szpiegostwo , Wyścig zbrojeń , 

Zimna wojna , Stany Zjednoczone , ZSRR , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1737/S 

Nowości:  2022-03 

 

 

Benedict Cumberbatch ("Gra tajemnic", "Sherlock") jako brytyjski biznesmen, który podejmuje się  śmiertelnie  

ryzykownej misji. Prawdziwa historia starcia wywiadów, którego stawką był wybuch III wojny światowej. 

Początek lat 60. XX wieku. Świat pogrążony jest w zimnej wojnie. Napięcie między USA i ZSRR osiąga 

apogeum, grożąc wybuchem III wojny światowej. W tych szalenie trudnych okolicznościach MI6 i CIA 

postanawiają zwerbować londyńskiego biznesmena Greville’a Wynne’a. Ma on nawiązać kontakt z niezwykle 

cennym sowieckim szpiegiem, Olegiem Pieńkowskim, dysponującym tajnymi planami Moskwy. Wynne szybko 

uświadamia sobie, że na terenie wroga samo podejrzenie o szpiegostwo karane jest męczeńską śmiercią, a ani 

dyplomacja, ani wybaczanie nie leżą w naturze władz radzieckich. Jednak z tej drogi nie ma już odwrotu. Zegar 

zaczął odliczać, a dekonspiracja jest tylko kwestią czasu. W grze o taką stawkę nie ma miejsca na najmniejszy 

błąd, zwłaszcza gdy od powodzenia misji zależą losy świata.  

 

 

 6. Holiday / reżyseria Paweł Ferdek ; scenariusz Paweł Ferdek, Arun Milcarz.- 

Warszawa : Kino Świat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Wakacje , Bali 

(Indonezja ; wyspa) , Film fabularny , Film psychologiczny , Dramat filmowy , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1752/P 

Nowości:  2022-03 

 

 

Słoneczny raj na Bali w Indonezji przejdzie najśmielsze oczekiwania... Stęsknieni słońca, oddechu i egzotycznego 

dreszczu emocji Kasia i Tomek wyruszają na wymarzoną podróż na wyspę Bali. Na miejscu udają się na 

wycieczkę w kierunku znajdującego się na wyspie wulkanu i otaczającej go dżungli. Tam poznają tajemniczego 

mężczyznę, który zaprasza ich do swojego domu. Atmosfera zagęszcza się z minuty na minutę. Wkrótce nastąpią 

zdarzenia, po których nic nie będzie już takie jak było.  
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 7. Jeźdźcy sprawiedliwości / reżyseria, scenariusz Anders Thomas Jensen.- 

Warszawa : Best Film, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Ojcowie i córki , Teorie spiskowe , Wypadki 

kolejowe , Zemsta , Dania , Film fabularny , Film akcji , Komedia , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1738/S 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie                 

w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto - 

ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katas-

trofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: 

odwet! Połączeni wspólnym celem nie cofną się przed niczym, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia 

cienkiej granicy między tym, co jest prawdą, a tym, co stanowi tylko pasujący element układanki.  

 

 

 8. Kruk : czorny woron nie śpi / reżyseria Maciej Pieprzyca ; scenariusz Jakub 

Korolczuk ; Canal+ Original.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja kryminalna , Przestępczość zorganizowana , 

Podlasie , Film fabularny , Serial filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1739/K 

Nowości:  2022-03 

 

 

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego 

gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę 

Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej 

życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam 

porozumienia nie potraf i jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam 

prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie. Jednocześnie nęka-

jące Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży             

o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych 

dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.  

 

 

 9. Loveling / reżyseria Gustavo Pizzi ; scenariusz Gustavo Pizzi, Karine Teles.- 

Warszawa : Best Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Rozstanie , Rio de Janeiro (Brazylia) , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1740/DF 

Nowości:  2022-03 
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Irene wraz z mężem i czwórką dzieci mieszka w małym miasteczku na obrzeżach Rio de Janeiro. Jej najstarszy 

syn Fernando jest utalentowanym graczem w piłkę ręczną. Pewnego dnia chłopak zostaje zaproszony do profe-

sjonalnej drużyny w Niemczech. Rodzina musi podjąć szybką decyzję o wyjeździe, od którego zależy jego dalsza 

kariera. Zaskoczona obrotem spraw Irene, stara się poradzić sobie z wizją nagłego rozstania z synem, pokonać 

własny niepokój i odkryć w sobie nowe siły, by przyzwyczaić się do życia bez ukochanego dziecka.  

 

 

 10. Mój rok z Salingerem / reżyseria, scenariusz Philippe Falardeau.- Warszawa : 

Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rakoff, Joanna (1972- ). My Salinger Year , Agenci literaccy 

, Ambicja , Pisarze amerykańscy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1741/DF 

Nowości:  2022-03 

 

Rok 1995. Joanna (Margaret Qualley) przenosi się ze słonecznej Kalifornii do Nowego Jorku. Wierzy że tu, w sto-

licy amerykańskiej literatury, odnajdzie swój wewnętrzny głos, który pozwoli jej rozwinąć karierę poetki. 

Zdobywa posadę asystentki w legendarnej agencji literackiej, której klientami byli m.in. Agatha Christie i Francis 

Scott Fitzgerald. Kierująca firmą Margaret (Sigourney Weaver) na początek zleca Joannie opiekę nad korespon-

dencją J.D. Salingera. Choć autor kultowego "Buszującego w zbożu" nie wydał nic od kilku dekad, to jego 

twórczość wciąż fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Lektura listów, w których wyrazy uwielbienia przepla-

tają się z próbkami twórczości autorów i propozycjami spotkań jest na tyle wciągająca, że Joanna nie poprzestaje 

na wysyłaniu zdawkowych podziękowań. Zamiast tego potajemnie wdaje się w wymianę korespondencji z naj-

wierniejszymi z fanów... Dokąd zaprowadzi ją ta niezwykła literacka rozgrywka?  

 

 

 11. Ostatni pojedynek / reżyseria Ridley Scott ; scenariusz Nicole Holofcener, Matt 

Damon, Ben Affleck.- Warszawa : Galapagos, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carrouges, Jean de (1330-1396) , Carrouges, Marguerite de 

(1362-1419) , Le Groignac, Jacques (1330-1386) , Kobieta , Małżeństwo , Oskarżenie 

, Pojedynek , Rycerze , Francja , Film fabularny , Film historyczny , Film 

kostiumowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1753/H 

Nowości:  2022-03 

 

Jodie Comer „odcisnęła piętno” (Owen Gleiberman, Variety) w zmuszającym do myślenia dramacie w reżyserii 

wizjonera Ridleya Scotta. Akcja filmu rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji i opowiada historię kobiety (Comer), 

która odważyła się oskarżyć przyjaciela męża Jacquesa Le Gris (Adam Driver) o brutalną napaść. Teraz Jean de 

Carrouges (Matt Damon), aby potwierdzić słowa żony, musi stoczyć z Le Gris pojedynek na śmierć i życie, a zwy-

cięzcą może zostać tylko ten, kto w oczach Boga mówi prawdę. Na szali położono trzy życia, zadecyduje… 

ostatni pojedynek. W rolę intrygującego sojusznika Le Grisa hrabiego d’Alençon wcielił się znakomity Ben 

Affleck.  
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 12. Palm Springs / reżyseria Max Barbakow ; scenariusz Andy Siara.- Warszawa : 

Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flirt , Relacje międzyludzkie , Ślub i wesele , Tunel 

czasoprzestrzenny , Palm Springs (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Fantasy , 

Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1742/KF 

Nowości:  2022-03 

 

 

Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm 

Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje 

zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka bezna-

dziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone 

pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.  

 

 

 13. Pamiętnik Anny Frank / reżyseria George Stevens ; scenariusz Frances Goodrich, 

Albert Hackett.- Warszawa : Galapagos, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frank, Anne (1929-1945) , Frank, Anne (1929-1945). 

Dziennik , Holokaust , Ukrywanie się Żydów (1939-1945) , Holandia , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film biograficzny , Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1754/B 

Nowości:  2022-03 

 

George Stevens przeniósł na ekran pamiętnik 13-letniej żydowskiej dziewczynki - Anny Frank stanowiący przej-

mującą dokumentację jej przeżyć z czasów II wojny światowej. Trudne do zniesienia napięcie i niewyobrażalny 

stres zostały po mistrzowsku ukazane w tym, na długo pozostającym w pamięci, nominowanym do ośmiu, a nag-

rodzonym trzema Oscarami obrazie. Uciekając przed horrorem nazistowskich prześladowań, Otto Frank (Joseph 

Schildkraut) ukrywa swoją żonę (Gusti Huber) i dwie córki - Annę (Millie Perkins) i Margot (Diane Baker) na 

zapomnianym strychu w Amsterdamie. Razem z nimi, na ciasnym poddaszu ukrywają się Państwo Van Daan (Lou 

Jacobi i Shelly Winters), ich syn Peter (Richard Beymer) i dentysta, pan Dussel (Ed Wynn). W swym pamiętniku, 

Anna opisuje codzienne zmagania ludzi, z którymi przyszło jej mieszkać, ich desperackie próby prowadzenia 

normalnego życia, pomimo ciągłego zagrożenia odkryciem przez Gestapo.  

 

 

 14. Pod ostrzałem / reżyseria Joe Carnahan ; scenariusz Kurt McLeod, Joe 

Carnahan.- Warszawa : Monolith Films, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Zabójcy , Stany Zjednoczone (USA) , Film 

fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1743/S 

Nowości:  2022-03 
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Drobny oszust, uciekając przed mordercą, postanawia dać się schwytać policji, by znaleźć schronienie w mało-

miasteczkowym komisariacie. Nie spodziewa się, jakie to będzie miało konsekwencje. Z pozoru bezpieczny areszt 

zamienia się w morderczą pułapkę, gdzie jego prześladowca okazuje się być tylko jednym z wielu śmiertelnych 

zagrożeń. Gdy zabójca pojawia się na komisariacie, do akcji wkracza wyjątkowo zadziorna i charyzmatyczna 

policjantka. Tak oto rozpoczyna się istny festiwal chaosu i zniszczenia.  

 

 

 15. Przeminęło z wiatrem / produkcja David O. Selznick ; reżyseria Victor 

Fleming ; screnariusz Sidney Howard.- Warszawa : Mediasat Poland, copyright 

2006. 

(Gazeta Wyborcza Poleca) 

(30 Filmów Wszech Czasów ; 3) 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitchell, Margaret (1900-1949). Przeminęło z wiatrem , 

Rhett Butler (postać fikcyjna) , Scarlett O'Hara (postać fikcyjna) , Elita społeczna , 

Gospodarstwo wielkoobszarowe , Miłość , Wojna secesyjna (1861-1865) , Stany 

Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film kostiumowy , 

Melodramat 

                                      Sygnatura:  WG-F/1749/DF 

                                      Nowości:  2022-03 

 

Film Davida O. Selznicka, adaptacja wyróżnionej nagrodą Pulitzera książki Margaret Mitchell "Przeminęło                     

z wiatrem", to "największe osiągnięcie w historii hollywoodzkiego kina" - stwierdził Leonadr Maltin ("Enter-

tainment Tonight"), według którego "film ogląda się teraz lepiej niż kiedykolwiek". Ten poruszający romans 

osadzony w czasach wojny secesyjnej zdobył imponującą ilość Nagród Akademii - 10 statuetek (m.in. jako 

najlepszy film), a nieśmiertelne postaci Scarlett (Vivien Light), Rhetta (Clark Gable), Ashleya (Leslie Howard), 

Melanie (Olivia de Havilland), Mammy (Hattie McDaniel), Prissy (Butterfly McQueen) dodały uroku tej ponad-

czasowej historii. "Przeminęło z wiatrem", uznane przez wielu za arcydzieło wszech czasów, powraca w najlep-

szym wydaniu, jakie kiedykolwiek zaprezentowano.  

 

 

 16. Small world / reżyseria Patryk Vega ; scenariusz Olaf Olszewski, Patryk Vega.- 

Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel dziećmi , Pedofilia , Poszukiwania zaginionych , 

Przestępczość zorganizowana , Bangkok (Tajlandia) , Polska , Rosja , Film fabularny 

, Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1744/S  

Nowości:  2022-03 

 

W tajemniczych okolicznościach, sprzed rodzinnego domu, zostaje uprowadzona dziewczynka. Jedynym śladem 

zajścia pozostaje widziana w okolicy rosyjska ciężarówka. Matka dziewczynki (Marieta Żukowska), wspierana 

przez policjanta Roberta (Piotr Adamczyk), wyrusza w pościg, ale nie jest w stanie zatrzymać porywaczy. Po 

latach, wciąż gnębiony wyrzutami sumienia Robert wpada na trop, który pozwala mu wrócić do sprawy. Odkryte 

na miejscu eksplozji rosyjskiej kamienicy dowody naprowadzają go na ślad międzynarodowej szajki przestępczej.  

Tymczasem w Bangkoku, nastolatka Ola (Julia Wieniawa) jest zmuszana spełniać wszystkie zachcianki bogatego 

biznesmena. Co stanie się, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa?  
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17. Stulecie Winnych. Sezon 3 / reżyseria Piotr Śliskowski, Klara Kochańska ; 

scenariusz Katarzyna Terechowicz [i inni].- Warszawa : Telewizja Polska, [2021]. 

 

 

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

Winni (rodzina fikcyjna) , Konflikt społeczny , PRL , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina wielopokoleniowa , Ruchy społeczne , Wydarzenia w Polsce (1976) , 

Brwinów (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Brwinów) , Adaptacja filmowa 

, Film fabularny , Film obyczajowy , Film historyczny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1750/O 

                                    Nowości:  2022-03 

 

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

którym przyszło żyć w niezwykłych czasach. Trzeci sezon "Stulecia Winnych" obejmuje lata 1956-1976. Ukazuje 

dalsze losy wielopokoleniowej rodziny z podwarszawskiego Brwinowa. W tej części śledzimy kolejne dzieje 

rodziny Winnych, tym razem na tle wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w czasach gomułkowskich. 

Obserwujemy konflikty społeczeństwa z socjalistyczną władzą PRL, których przyczyną była sprzeczność inte-

resów i wartości. Na tle tych wydarzeń toczy się życie rodziny Winnych, którzy mimo nieoczekiwanych okolicz-

ności, muszą odnaleźć się w codzienności tych niełatwych czasów, z którymi przyszło im się zmagać.  

 

 

 18. The end / reżyseria Tomasz Mandes ; scenariusz Adam Cioczek, Robert 

Ziębiński, Tomasz Mandes.- Warszawa : Monolith Films, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Celebryci , Gry online , Internet , Manipulacja 

(psychologia) , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1745/DF 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Siedmiu znanych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. Intrygi, zdrady, 

donosy, sex, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem i sporą dawką botoksu. To i dużo więcej demaskują 

twórcy filmu "The End". Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tymi, o których rozpisywały 

się media, ale i tymi, o których wiedzieć mieli tylko nieliczni.  

 

 

 19. Wesele / reżyseria, scenariusz Wojciech Smarzowski.- Warszawa : Kino Świat, 

[2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcy (naród) , Pamięć autobiograficzna , Pogromy Żydów 

, Polacy , Relacje międzyludzkie , Rodzina wielopokoleniowa , Ślub i wesele , Żydzi 

, Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1747/DF 

Nowości:  2022-03 

 

Wesele Anno Domini 2021. Panna młoda w zaawansowanej ciąży (Michalina Łabacz), z niepokojem obserwuje 

wybryki męża. Jej ojciec, lokalny biznesmen (Robert Więckiewicz), tej nocy też  ma  więcej  zmartwień  niż  tylko 
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ślub córki. Interes życia wisi na włosku, a w tle są nie tylko wielkie pieniądze, ale także szczęście jego najbliż-

szych. Wszystko to obserwuje senior rodu (Ryszard Ronczewski), do którego wracają wspomnienia dramatycz-

nych wydarzeń sprzed lat, kiedy poznał miłość swojego życia. Z każdą minutą na jaw wychodzą tajemnice przesz-

łości, nakręcające spiralę zła, z której nie ma ucieczki.  

 

 

 20. Wirtuoz : pojedynek zabójców / reżyseria Nick Stagliano ; scenariusz James C. 

Wolf.- Warszawa : Galapagos, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys wartości , Płatni zabójcy , Poczucie winy , Film 

fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1746/S 

Nowości:  2022-03 

 

 

Jest opanowany, skrupulatny i działa z morderczą precyzją. Wirtuoz (Anson Mount) to bezimienny zabójca na 

zlecenie, który od swojego mentora (Anthony Hopkins) otrzymuje najtrudniejsze zadanie w dotychczasowej ka-

rierze. Musi wytropić i zabić zbuntowanego zabójcę, nie wie jednak, kto jest jego celem. Zna tylko czas i miejsce, 

gdzie będzie mógł spotkać swoją przyszłą ofiarę. Co zrobi, kiedy na jego drodze stanie piękna kobieta (Abbie 

Cornish)? Czy wytropi cel i idealnie wykona zadanie?  

 

 

 21. Wojna z dziadkiem / reżyseria Tim Hill ; scenariusz Tom J. Astle, Matt Ember.- 

Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Smith, Robert Kimmel (1930- ). Wojna z dziadkiem , 

Dziadkowie i wnuki , Konflikt , Pokój dziecięcy , Relacje międzypokoleniowe , Film 

fabularny , Komedia filmowa 

Sygnatura:  WG-F/1755/KF 

Nowości:  2022-03 

 

 

Peter dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed (Robert De Niro) zamieszka razem z nim w domu. Okazuje się, 

że starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał przenieść się na poddasze. Peter bardzo kocha dziadka, 

ale jeszcze bardziej pragnie odzyskać swój kącik. Nie mając wyboru, wypowiada seniorowi wojnę! Z pomocą 

przyjaciół wymyśla najbardziej zwariowane pomysły, aby osiągnąć swój cel. Jednak dziadek okazuje się godnym 

przeciwnikiem, który próbuje wyrównać rachunki. Wszystkie chwyty są dozwolone!  

 

 

 22. Wszyscy święci New Jersey / reżyseria Alan Taylor ; scenariusz David Chase i 

Lawrence Konner.- Warszawa : Galapagos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Konflikt etniczny , Przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Włosi za granicą , Newark (Stany Zjednoczone, stan 

New Jersey) , Film fabularny , Dramat Filmowy , Kryminał , Film gangsterski 

Sygnatura:  WG-F/1756/K 

Nowości:  2022-03 
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Młody Anthony Soprano dorasta w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii New Jersey. Staje się 

mężczyzną akurat wtedy, kiedy gangsterzy, rywalizujący z wszechmocną rodziną DiMeo, rzucają jej wyzwanie, 

pragnąc przejąć władzę nad rozdartym konfliktami rasowymi miastem. Zmieniające się czasy nie oszczędzają też 

ubóstwianego przez Anthony’ego wuja, Dickiego Moltisantiego, zmagającego się z kłopotami w życiu zawodo-

wym i osobistym. To on właśnie sprawi, że podatny na wpływy nastoletni siostrzeniec stanie się potężnym szefem 

mafii, którego poznamy później jako Tony’ego Soprano.  

 

 

 23. Wszystkie nasze strachy / reżyseria Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt ; scenariusz 

Łukasz Ronduda, Michał Oleszczyk, Katarzyna Sarnowska.- Warszawa : Kino 

Świat, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rycharski, Daniel (1986- ) , Artyści plastycy , 

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną , Katolicy , Mniejszości 

seksualne , Społeczności lokalne , Wiara , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1757/DF 

Nowości:  2022-03 

 

Daniel (Dawid Ogrodnik) jest artystą, katolikiem i aktywistą, a Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza 

ozdobiona tęczowymi elementami. Jako głęboko wierzący katolik, angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna 

uważa, że kościół nie powinien być miejscem wykluczenia, a w jego wspólnocie jest miejsce dla każdego bez 

względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie 

udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej 

miejscowości.  

 

 

 24. Wyszyński : zemsta czy przebaczenie / reżyseria, scenariusz Tadeusz Syka.- 

Warszawa : Kino Świat, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Kapelani wojskowi , Postawy , Powstanie warszawskie 

(1944) , Polska , Film fabularny , Film biograficzny , Film wojenny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1748/B 

Nowości:  2022-03 

 

Spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego 

- przyszłego Prymasa Polski. Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza Wyszyńskiego, 

kapelana oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wszyscy 

znają go tam pod pseudonimem „Radwan III”. Wojenna rzeczywistość jest dla ks. Wyszyńskiego kuźnią 

charakteru, walką o nadzieję i miłość, szczególnie wobec nieprzyjaciół. Jak w wojennej codzienności mamy 

wybaczać – pyta bohater. W czasie krytycznych sytuacji Wyszyński staje w obliczu próby. "Wyszyński - zemsta 

czy przebaczenie" to opowieść o człowieku, który w obliczu wojny musi dokonywać trudnych wyborów i odpo-

wiedzieć sobie na pytanie: "Jak miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać?"   
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 25. Zupa nic / reżyseria, scenariusz Kinga Dębska.- Warszawa : Kino Świat, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Rodzina wielopokoleniowa , Relacje międzyludzkie , 

Życie codzienne , Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia , Prequel 

Sygnatura:  WG-F/1758/KF 

Nowości:  2022-03 

 

 

 

Prequel obsypanej nagrodami i uwielbianej przez widzów komedii "Moje córki krowy". Tym razem ulubiona 

reżyserka Polaków - Kinga Dębska zabiera widzów do czasów PRL-u i młodości swoich bohaterów. Siostry Marta 

i Kasia dzielą pokój z babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą 

małżeńskie życie toczą ich rodzice, stale upokarzanym przez system inteligent - Tadek oraz przewodniczącą 

zakładowej Solidarności - Elżbieta. Wkrótce całą rodzinne czekają wielkie emocje. Wszystko zacznie się, gdy pod 

blokiem stanie wymarzony maluch, a Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu i zagranicznych wojaży. Relacje 

rodzinne nakreślone z wielką czułością, doza przekory, porcja terapeutycznego śmiechu i wzruszeń oraz ujmująca 

"melancholia meblościanek" - wszystko to w filmowej pigułce pozytywnej energii jaką jest "Zupa nic".  

 

 

 26. Żeby nie było śladów / reżyseria Jan P. Matuszyński ; scenariusz Kaja 

Krawczyk-Wnuk.- Warszawa : Kino Świat, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łazarewicz, Cezary (1966- ). Żeby nie było śladów , 

Przemyk, Grzegorz (1964-1983) , Sadowska, Barbara (1940-1986) , Milicja , 

Opozycja polityczna nielegalna , Procesy polityczne , Prześladowania polityczne , 

Zabójstwo polityczne , Polska , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film 

historyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1759/H 

Nowości:  2022-03 

 

Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki, zostaje zatrzymany i śmiertelnie pobity przez milicję. Jedynym 

świadkiem zajścia jest jego kolega - Jurek, który decyduje się złożyć obciążające funkcjonariuszy zeznania. 

Początkowo aparat państwowy bagatelizuje sprawę. Jednak gdy ponad 20 tysięcy ludzi przemaszeruje przez ulice 

Warszawy za trumną Przemyka, władza decyduje się użyć wszelkich dostępnych narzędzi. Rozpoczyna się 

operacja "Junior", której celem jest powstrzymanie Jurka przed ujawnieniem prawdy. Film został oparty o nagro-

dzony Literacką Nagrodą NIKE reportaż Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza 

Przemyka". Reżyserem jest Jan P. Matuszyński - twórca obsypanej na całym świecie nagrodami "Ostatniej 

Rodziny" i serialu "Król".  

 

27. Żużel / reżyseria, scenariusz Dorota Kędzierzawska.- Warszawa : Kino Świat, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Sport żużlowy , Żużlowcy , Polska , 

Film fabularny , Film sportowy , Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1760/DF 

Nowości:  2022-03 
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Mistrz motocyklowy Lowa (Tomasz Ziętek) jest obiektem westchnień kobiet i źródłem zazdrości rywali z toru 

(Mateusz Kościukiewicz). Pogodny, miły dla ludzi, „zwyczajny”, ma frajdę z życia i tego, co robi. Jednak szelmo-

wski uśmiech chłopaka skrywa codzienne zmagania ze strachem, widmem kontuzji i wypadków na żużlowych 

stadionach. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Lowy staje śliczna Roma (Jagoda 

Porębska). Czy zakochany w prędkości i motorach zawodnik, dla którego sport jest nie tylko szaleńczą, mło-

dzieńczą pasją, ale też ucieczką od szarej rzeczywistości, znajdzie w swoim sercu miejsce na prawdziwą miłość?  

 

 

 
 


