Nowości 2021 - MARZEC
Literatura piękna
1. Amerykański król / Sierra Simone ; przełożył Marcin Stopa.- Białystok :
Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2020.
(Nowy Camelot / Simone Sierra ; 3)
Hasła przedmiotowe: Elita władzy , Pierwsze damy , Prezydenci , Trójkąt miłosny ,
Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03
Maxen Ashley Colchester - bohater wojenny, prezydent Stanów Zjednoczonych, mąż, kochanek, ojciec.
Męźczyzna, który jeszcze do niedawna miał nieskazitelny wizerunek, teraz boryka się z poważnymi
problemami. Ujawnienie jednej z jego największych tajemnic i groźba wojny ze strony Karpatii sprawiają, że
reelekcja staje pod wielkim znakiem zapytanie. ostatni cios otrzymuje ze strony swojego najlepszego
przyjaciela, dotychczasowego wiceprezydenta. Embry Moore ogłasza bowiem, że wystartuje przeciwko
Ashowi w kolejnych wyborach. Jak wiele razy trzeba zranić człowieka, zanim złamie się go ostatecznie? Czy
związek Greer i Maxena może być kompletny bez ich ukochanego Embry'ego?
2. Amerykański książę / Sierra Simone ; przełożył Marcin Stopa.- Białystok :
Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019.
(Nowy Camelot / Simone Sierra ; 2)
Hasła przedmiotowe: Elita władzy , Pierwsze damy , Prezydenci , Trójkąt miłosny ,
Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03
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Wiceprezydent Embry Moore toczy wewnętrzną walkę i zadaje sobie pytanie o to, kim jest oraz czy zasługuje
na miłość i szczęście. Jego światem wstrząsa wiadomość o uprowadzeniu Greer Galloway, ukochanej kobiety,
do której uczucie dzieli z prezydentem, a zarazem przyjacielem - Ashleyem Colchesterem. Kim jest porywacz?
Czego chce? Czy uda im się uwolnić Greer? A może porywacz chce ją mieć tylko dla siebie? W pościg za
uprowadzoną nie może udać się prezydent, więc tego zadania podejmuje się Embry. Czy zdoła odnaleźć
ukochaną i rozwiązać tę straszliwą zagadkę? Czy znajdzie wewnętrzny spokój i schronienie przed dręczącymi
go demonami?
3. Antologia na 40-lecie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w
Rzeszowie / [redakcja Barbara Śnieżek] ; pod patronatem Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie.- Rzeszów ; Koszalin : KryWaj Krystyna Wajda, 2020.
Hasła przedmiotowe: Antologia , Opowiadania i nowele , Wiersze
Sygnatura: WG-821.162.1-1
Nowości: 2021-03

Trwałe ślady / Barbara Śnieżek i Stefan M. Żarów ; Przegląd twórczości niektórych literatów RSTK: Jadwiga
Buczak, Stanisława Bylica, Urszula Czyż-Wysokińska, Stanisław Dworak, Teresa Glazar, Anna Kocór,
Ewelina Agnieszka Łopuszańska, Jerzy Stefan Nawrocki, Agnieszka Niemiec, Maria Rudnicka, Grażyna
Sordyl, Zdzisław Stokłosa, Małgorzata Szepelak, Iwona Szetela, Barbara Śnieżek, Władysław Waltoś, Stefan
Michał Żarów ; Biogramy literackie autorów RSTK ; Galeria zdjęć z udziałem członków RSTK.
4. Chorwackie powroty / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka Prószyński Media, 2021.
Hasła przedmiotowe: Dziadkowie i wnuki , Dziennikarze , Miłość , Trudne sytuacje
życiowe , Chorwacja , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Ana żyła z mężem, z którym wychowywała trójkę dzieci, Blaż pozostał sam. I pewnie poprzestaliby na
okazjonalnych listach, gdyby nie miłość ich dzieci, która zaowocowała ślubem i rodzicielstwem. Weronika
podjęła decyzję o zamieszkaniu w Dubrowniku, Ana i Blaż, przyszli dziadkowie, czekali na wnuka. Los jednak
rządzi się swoimi prawami. Nieoczekiwane wydarzenia w życiu Any i doświadczenia Weroniki na obczyźnie
powodują określone konsekwencje. Przyszłość obu bohaterek staje pod znakiem zapytania. Jak poradzą sobie
na życiowych zakrętach? Czy miłość pokona przeszkody? Autorka zadbała o to, by rozwiązać ten problem
dopiero w ostatnim rozdziale.
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5. Dom samobójców / Charlie Donlea ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań :
Wydawnictwo Filia, 2021.
(Filia Mroczna Strona)
Hasła przedmiotowe:
Internaty , Nastolatki , Profilowanie kryminalne ,
Samobójstwo , Szkoły średnie , Tajemnica , Uczniowie szkół średnich , Zabójstwo ,
Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03
TO NIE BYŁA BANDA DZIECIAKÓW IGRAJĄCA Z OGNIEM. TO BYŁA CHOLERNA RZEŹ.
INTERNAT PEŁEN TAJEMNIC, PODWÓJNE MORDERSTWO SPRZED ROKU I SAMOBÓJSTWA
WŚRÓD TYCH, KTÓRZY PRZEŻYLI. Rok temu na terenie prestiżowej szkoły z internatem doszło do
straszliwej rzezi. W starym domu nauczycielskim zamordowano dwóch uczniów. Wiele pytań pozostaje bez
odpowiedzi. Między innymi to, dlaczego niektórzy z uczniów, którzy przeżyli tamtą przerażającą noc, wracają
do opuszczonego domu i odbierają sobie życie? Rekonstruktor sądowy Rory Moore i partnerujący jej
psycholog Lane Phillips próbują odkryć prawdę. Czy uda się im opracować profil psychologiczny sprawcy,
zanim będzie za późno?

6. Dziedzictwo / autorzy tekstów: Uta Przyboś, Zdzisława Górska, Hanna
Krupińska-Łyp, Mieczysław Arkadiusz Łyp, Mieczysław Mularski, Gustaw Ostasz,
Maria Stefanik, Bogdan Stangrodzki, Stefan Żarów ; [fotografie Mieczysław A. Łyp,
Leszek Stefanik ; opracowanie, redakcja Mieczysław A. Łyp].- Rzeszów ; Krosno :
Agencja wydawniczo-fotograficzna Graffia, 2020.
(Autorski Zeszyt Poetycki 2020 ; nr 13)
Hasła przedmiotowe: Przyboś, Julian (1901-1970) , Literatura polska , Poezja ,
Biogram , Opracowanie , Wiersze
Sygnatura: WG-821.162.1-1
Nowości: 2021-03
I. Hanna Krupińska-Łyp - Inspiracje ; II. Wiersze Uty Przyboś ; III. Wiersze poetów Oddziału ZLP
w Rzeszowie: Zdzisława Górska, Mieczysław Arkadiusz Łyp, Mieczysław Mularski, Maria Stefanik, Bogdan
Stangrodzki, Stefan Żarów ; IV. Interpretacje i komentarze: 1. Gustaw Ostasz - W aurze sztuki bez granic, 2.
Gustaw Ostasz - Ulotne piękno życia i dialogi ze sztuką. Spotkania z twórczością Mieczysława A. Łypa.
Spotkanie pierwsze, 3. Mieczysław A. Łyp - Wywiad z Kazimierzem Rakiem, mistrzem cukierniczym, 4.
Glosy do obchodów roku jubileuszowego: Anna Borkowska - Relacja z obchodów 119. rocznicy urodzin
Juliana Przybosia (2020), Maria Stefanik - Relacja z obchodów 50. rocznicy śmierci Juliana Przybosia (2020) ;
V. Biogramy autorów.
7. Dziewczyna znad morza / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021.
Hasła przedmiotowe:
Kobieta , Miłość , Nieuczciwe praktyki rynkowe ,
Poszukiwanie pracy , Przyjaźń , Szczęście , Trudne sytuacje życiowe , Uczciwość ,
Wybory życiowe , Zarządzanie kryzysowe , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść
obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
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Liwia Duńczyk zawodowo zajmuje się zarządzeniem kryzysowym, a pesymistyczne scenariusze wypełniają jej
każdy dzień. Na szczęście wytchnienie przynoszą jej czarno-białe filmy i muzyka z dawnych lat. Pełna
tajemnic dziewczyna pragnie spokojnej i bezpiecznej codzienności. Jednak pewnego dnia jej uporządkowany
świat zatrzęsie się w posadach. Czy Liwia wykorzysta szansę, jaką daje jej los i zmieni swoje życie? Czy
oprócz chłodnej kalkulacji i wygranej znajdzie się miejsce na miłość?

8. Gniew matki / T. R. Ragan ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań :
Wydawnictwo Filia, 2021.
(Filia Mroczna Strona)
Hasła przedmiotowe: Dzieci , Handel ludźmi , Macierzyństwo , Nauczyciele ,
Uprowadzenie , Zabójstwo , Zemsta , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść
, Thriller
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03
Życie Faith McMann legło w gruzach, kiedy pewnego dnia po powrocie do domu zastaje zamordowanego
męża, a dzieci zostały porwane. Wszechogarniający strach i niepokój o los dzieci sprawiają, że życie staje się
nie do zniesienia. Do momentu, gdy postanawia zamienić udrękę na złość… A zamiast pozostać ofiarą, szykuje
zemstę. Sfrustrowana bezsilnością policji, podejmuje działania, by uratować swoje dzieci. Odkrywa brutalne
podziemie handlu ludźmi. Mroczny świat, z którymi przyszło jej się zmierzyć jest bezlitosny, a cel jest prosty:
zmienić krucjatę Faith w misję samobójczą. Nie wiedzą jednak, że nie ma nikogo bardziej niebezpiecznego niż
matka walcząca o swoje dzieci.
9. Historia małżeńska / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021.
Hasła przedmiotowe: Dzieci , Małżeństwo , Miłość , Problemy małżeńskie , Więź
małżeńska , Polska , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Malwina i Alek poznali się na studiach. To była miłość od pierwszego wejrzenia, która połączyła ich na całe
życie. Za kilka miesięcy minie trzydzieści lat, odkąd ich losy na zawsze się ze sobą splotły. Dzisiaj jednak
rozpoczyna się kolejny etap w ich wspólnym życiu. Ich jedyna córka wyjeżdża na studia i opuszcza dom. Przez
ponad dziewiętnaście lat całe ich życie było podporządkowane wychowaniu córki. Zgubili gdzieś po drodze
siebie, poświęcając całą uwagę dziecku. Dwie najbliższe sobie osoby na świecie z każdym dniem stawały się
sobie coraz bardziej obce. Czy uda im się rozpocząć wspólnie nowy etap życia, pozostawiając za sobą sprawy
i wydarzenia, które od lat pomijali milczeniem? Przed nimi pierwszy weekend tylko we dwoje. Jeśli go
przetrwają, czeka ich nowy, piękny etap. Jeśli…
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10. Historie o zwykłym szaleństwie / Charles Bukowski ; przełożył Michał Przybysz.Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, copyright 2018.
Hasła przedmiotowe: Opowiadania i nowele obyczajowe
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03

Nikt tak jak Charles Bukowski nie potrafi zręcznie przeplatać kultury wysokiej z niską. Mieszając prostytucję
z filozofią Kanta, przechodząc od rozpaczy do muzyki klasycznej, „stary świntuch” tworzy własną,
współczesną dystopię. Nie inczej jest w przypadku nowych, niepublikowanych w Polsce opowiadań. Cięte
a zarazem delikatne, humorystyczne lecz niepokojące sceny z życia amerykańskiego półświatka to proza
Bukowskiego w najlepszym wydaniu - gorącokrwista, pełna skrajności i do bólu realistyczna. Historie
o zwykłym szaleństwie pochodzą z najlepszego okresu twórczości pisarza (początek lat 70.), w którym
Bukowski stworzył również - znane polskiemu czytelnikowi - teksty, wchodzące w skład tomu Najpiękniejsza
dziewczyna w mieście.
11. Kariera Nikodema Dyzmy / Tadeusz Dołęga-Mostowicz.- [Warszawa] : MG,
copyright 2019.
Hasła przedmiotowe: Nikodem Dyzma (postać fikcyjna) , Awans społeczny ,
Oszustwo , Polityka , Polska , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Jedna z najsłynniejszych powieści polskich, w której wykreowany został jeden z najsłynniejszych bohaterów
popkultury. Nikodema Dyzmę spotykamy w obskurnej spelunie, gdzie próbuje zarobić na chleb, grając na
mandolinie. Do Warszawy przybył z Kresów w poszukiwaniu pracy. Wcześniej był urzędnikiem na poczcie,
ale w wyniku kryzysu stracił tę pracę, teraz też nie widzie mu się w szukaniu nowego zajęcia. W wyniku
przypadkowego zdarzenia w jego ręce trafia zaproszenie na raut dyplomatyczny, który ma się odbyć w Hotelu
Europejskim. Dyzma decyduje się tam pójść, mając nadzieję, że wmiesza się w tłum gości i dobrze naje. Na
przyjęciu stara się nikomu nie wadzić, jednak w pewnym momencie jakiś gość uderzeniem w łokieć wytrąca
mu z ręki talerz z sałatką, Dyzma reaguje na to bardzo ostro, czym niespodziewanie zdobywa podziw oraz
spore pieniądze, jako zadatek przyszłej pracy… Powieściowy pierwowzór Kariery Nikodema Dyzmy zrodził
się z potrzeby... zemsty. Tadeusz Dołęga Mostowicz, jako młody dziennikarz popełnił artykuł, w którym
niezwykle krytycznie odniósł się do rządów Józefa Piłsudskiego. Poirytowany marszałek postanowił oduczyć
bezczelnego pismaka nieeleganckiego stylu, nasyłając na niego swoich podwładnych. Skatowany autor wpadł
wówczas na pomysł napisania powieści będącej satyrą na polityczny salon dwudziestolecia. Głównym
bohaterem uczynił bezrobotnego urzędniczynę z prowincji, który w zawrotnym tempie osiąga sukces na
szczytach władzy.
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12. Klątwa Lucyfera / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Skarpa Warszawska Agencja Wydawniczo-Reklamowa, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Adam Berg (postać fikcyjna) , Szarytki , Dziennikarze ,
Kradzież dzieł sztuki , Tajemnica , Zabójstwo , Zakony , Kujawy , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Mistrzowskie połączenie inteligentnego thrillera i powieści sensacyjnej. Klasztorem sióstr szarytek na
Kujawach wstrząsa seria zbrodni i dramatycznych zdarzeń. Giną bezcenne dzieła sztuki, profanowane są święte
figury, w wyrafinowany sposób mordowane są zakonnice… Przeorysza prosi o pomoc w rozwikłaniu tej
ponurej zagadki Adama Berga. Dziennikarz trafia jednak na godnego siebie przeciwnika. Nieuchwytny sprawca
uprzedza wszystkie jego ruchy. A sam klasztor czujnie strzeże swoich tajemnic. Sacrum spotka się tutaj ze
zbrodniczym profanum. Nie zabraknie wielopiętrowych tajemnic i oślepiających dzieł sztuki, trudnych do
wytłumaczenia zbrodni i wielkich namiętności, erotyki i mrocznych stron natury ludzkiej… Chodzi o dobrze
zaplanowaną kradzież czy o coś więcej? Co kieruje poczynaniami diabolicznego mordercy? Żądza zemsty,
nienawiść do świata, chęć wyrównania dawnych rachunków? W tle rodzinne tajemnice, które ciągle rzutują na
losy współczesnych.

13. Kobierce tkane z pajęczyny / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021.
(Siostry Jutrzenki / Renata Kosin ; t. 4)
Hasła przedmiotowe: Śmiałowscy (rodzina fikcyjna) , Arystokracja , Rodzina ,
Sekrety rodzinne , Szlachta , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa ,
Saga rodzinna
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Duch Arachny nie opuszcza Przytuliska i bez przerwy czuwa nad potomkami rodu Śmiałowskich. Ci z kolei
żyją wspomnieniami lepszych dla nich czasów i usiłują nie zagubić się w powojennej rzeczywistości. Szukają
dla siebie najlepszego miejsce do życia, starają się nie zapominać o rodzinnym gnieździe i własnych
korzeniach, lecz niestety nie zawsze im się to udaje. Dzieci Rozalii, Klary i Balbiny rozpierzchają się po
świecie po to, by z czasem przewrotny los niespodziewanie znów je połączył. Z kolei ich wnuki i prawnuki po
latach dokonują nieświadomie podobnych wyborów i podążają niemal identycznymi ścieżkami. Korzystają
z odziedziczonych talentów i kontynuują tradycje przodków, co w niektórych przypadkach prowadzi do
zaskakującego, wręcz nieprawdopodobnego finału. Swojego miejsca na ziemi, a także w czyimś sercu szuka
również Michalina. Nie przestaje przy tym śledzić rodzinnych dziejów i usiłuje złożyć je w całość, zrozumieć
przyczyny oraz skutki niezwykłych minionych zdarzeń, które w dziwny sposób wpłynęły na nią samą.
Wreszcie jej się to udaje. Dzięki uporowi i odzyskanym cudem pamiątkom odnajduje ostatnie wskazówki, które
pozwalają odkryć największą rodzinną tajemnicę i dowiedzieć się, kim naprawdę była jej niezwykła
praprababka.
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14. Konkurenci się pani pozbyli / Jacek Galiński.- Warszawa : W.A.B. - Grupa
Wydawnicza Foksal, 2021.
Hasła przedmiotowe: Humor , Kobieta , Osoby w wieku starszym , Politycy ,
Polityka , Wybory parlamentarne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść ,
Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Zofia Wilkońska, wywołując wokół siebie sensację, uzyskuje zainteresowanie i poparcie pewnych grup
społecznych. Nie umyka to uwadze polityków, którym zależy na liderach mogących przyciągnąć wyborców.
Zofia otrzyma propozycję startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych z ramienia Polskiej Partii
Emerytów. Czy podejmie wyzwanie, połknie bakcyla kampanijnego oraz co ją spotka w politycznym piekiełku
– tego będzie można się dowiedzieć z czwartej części przygód zażywnej staruszki.

15. Kurier z Tivoli / Wojciech Dutka.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021.
Hasła przedmiotowe: Antoni Mokrzycki (postać fikcyjna) , Arystokracja ,
Dyplomaci , Komunizm , Powstanie warszawskie (1944) , Wywiad polski , Europa ,
Powieść historyczna , Sensacja
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Mokrzycki - hrabia, dyplomata, szpieg, jednym słowem: polski Bond czasów II wojny światowej - otrzymuje
kolejną misję. Zostaje wysłany przez generała Andersa i amerykański wywiad do ojczyzny z karkołomnym
zadaniem zatrzymania powstania przeciw Niemcom i kontynuowania walki z Sowietami. Bierze udział
w piekle powstania warszawskiego i ściera się z Niemcami, by zaraz potem przeciwstawić się komunistom
z UB i NKWD. Nie wie jednak, że ubecja ma w swoich szeregach kogoś, dla kogo zabicie Mokrzyckiego staje
się sprawą osobistą... I jest jeszcze miłość, która przydarza się hrabiemu, choć ten bezwzględny cyngiel
podziemia jest już sterany życiem i pozbawiony złudzeń.
16. Lukrecja : słodkie pożądanie / Anna Kasiuk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa
Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Dziennikarze , Kobieta , Uwodzenie , Wybory życiowe ,
Powieść , Romans
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
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Dawniej się ze mnie śmiali. Dziś tańczą, jak im zagram. Magnetyczne spojrzenie, obłędny uśmiech i piegi,
którym nie można się oprzeć– czasy, gdy Lukrecja była onieśmieloną, wyszydzaną nastolatką to przeszłość.
Dziś, świadoma swojej uwodzicielskiej mocy, chętnie wykorzystuje ją, aby zdobyć wszystko, czego pragnie.
I każdego… Gdy rozpoczyna pracę w redakcji gazety, na jej drodze do sukcesu staje pewny siebie szef, który
wykorzystuje swoją pozycję, aby uwieść młodą dziewczynę. Szukając ucieczki, Lukrecja wpada na trop
mrocznego sekretu, który może go pogrążyć. Od tej chwili zrobi wszystko, aby został ukarany. Nie cofnie się
nawet, gdy przyjdzie jej grać nieczysto. Determinacja dziewczyny imponuje Arkowi. Przelotny romans ze
współlokatorem powoli przeradza się w coś więcej. Czy tym razem namiętność idzie w parze z prawdziwym
uczuciem? Gdy w drzwiach mieszkania niespodziewanie zjawi się Emil, dziewczyna stanie przed trudnym
wyborem. Powrót byłego kochanka sprawi, że wspomnienia wspólnej przeszłości na nowo rozpalą jej
wyobraźnię.

17. Maria : dziewczyna z kwiatem we włosach / Wioletta Sawicka.- Warszawa :
Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021.
(Wiek miłości, wiek nienawiści / Wioletta Sawicka ; t. 3)
Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Macierzyństwo ,
Poświęcenie (postawa) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Konigsberg, rok 1933, początki Trzeciej Rzeszy. Naziści pod przywództwem Hitlera dochodzą do władzy.
Córka Oleńki, Marysia, ma dziewiętnaście lat i nową tożsamość. Z polskiego życia nie pamięta nic. Po śmierci
swej ukochanej Joachim zabrał czteroletnią córeczkę do Prus i wychował w niemieckim duchu. Dziewczynka
dorasta jako Marie von Lauen. Nieświadoma przeszłości przyjmuje oświadczyny oficera SS Klausa von
Hoffenberga. Ta decyzja zaważy na życiu kolejnych pokoleń. Czy Marie dowie się, kim jest, i czy miłość
pozwoli jej przetrwać okrutny czas wojny?

18. Miasteczko morderców / Alek Rogoziński.- Warszawa : Agencja WydawniczoReklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Róża Krull (postać fikcyjna) , Czarny humor , Detektywi
amatorzy , Pisarze , Prowincja , Zabójstwo , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść ,
Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Popularna autorka powieści kryminalnych Róża Krull postanawia spełnić prośbę swojej gosposi i spróbować
rozwiązać zagadkę morderstwa burmistrza w jej rodzinnym miasteczku na Podlasiu. Obie nie wierzą bowiem,
aby został on zabity przez swojego niedoszłego zięcia, choć chłopaka złapano na gorącym uczynku. Róża
rozpoczyna amatorskie śledztwo w mieścinie, w której każdy wie „wszystko o wszystkich”, a mimo to wierzy,
że akurat jemu uda się ukryć przed innymi własne, nieraz śmiertelne grzechy. Kiedy wydarza się kolejne
morderstwo, pisarka jest pewna, że przyjęta do tej pory przez policję wersja wydarzeń mija się z prawdą.
Pytanie tylko, czy zdoła odkryć tożsamość zabójcy, zanim ten wyśle ją na tamten świat...
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19. Mickiewicz w Stambule : opowieść filmowa / Krzysztof Rutkowski.- Warszawa :
Evviva l'Arte, 2020.
Hasła przedmiotowe: Mickiewicz, Adam (1798-1855) , Emigracja , Pisarze polscy ,
Śmierć , Stambuł (Turcja) , Powieść biograficzna
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Ostatnie, tajemnicze 74 dni i noce Adama Mickiewicza, opisane w niespotykany dotąd sposób. Autor
przekracza historię literatury i zamienia jej opowieść w dzieło literackie: opowieść filmową, prozę poetycką.
Prof. Krzysztof Rutkowski, wybitny eseista, tłumacz i znawca literatury romantycznej ponownie sięgnął do
Mickiewicza i napisała utwór wyjątkowy, jeśli chodzi o najnowszą literaturę i szerzej humanistykę polską.
Autor odkrywa nieznane lub prawie całkowicie zapomniane aspekty życia, twórczości i działań Adama
Mickiewicza pokazuje co robił Mickiewicz w ciągu ostatnich miesięcy w Turcji, jak ważne i ciekawe były jego
przedsięwzięcia polityczne podejmowane podczas wojny krymskiej w celu odzyskania niepodległości
Rzeczypospolitej, przedstawia całość jego wyobrażeń o roli poety i poezji w życiu narodu.

20. Miłość zwycięży wszystko / Paulina Wiśniewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia,
2021.
(Cztery pory uczuć / Paulina Wiśniewska ; [2])
Hasła przedmiotowe:
obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Miłość , Tęsknota , Związki na odległość , Powieść

Ada od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Jackiem. Mężczyzna jednak otrzymuje zawodową propozycję,
o której marzył od dawna i wyjeżdża. Czy związek na odległość ma szansę przetrwać? Chociaż decydują, że
podejmą walkę, z czasem tęsknota doskwiera im coraz bardziej. Pewnego dnia na drodze Ady pojawia się
Hubert - psycholog. Dziewczyna widzi w nim tylko przyjaciela. Dlaczego jednak nie mówi mu o Jacku?
21. Mój książę / Julia Quinn ; przekład Wiesław Lipowski, Katarzyna Krawczyk.Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021.
(Bridgertonowie / Julia Quinn)
Hasła przedmiotowe: Bridgertonowie (rodzina fikcyjna) , Arystokracja , Książęta i
księżne , Matki i córki , Swatanie , Udawane związki , Londyn (Wielka Brytania) ,
Powieść , Romans historyczny
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03

9

Daphne Bridgerton jest urocza i inteligentna, z jakiegoś powodu jednak mężczyźni traktują ją tylko jako
przyjaciółkę i nie widać wokół niej roju zalotników. Żaden z londyńskich amantów nie poprosił jeszcze o jej
rękę, o czym Daphne skrycie od dawna marzy... Za to książę Hastings nie zamierza się rychło żenić, tyle że
liczne panny na wydaniu (a zwłaszcza ich natrętne mamy) nie ustają w próbach nakłonienia go do zmiany
zdania. Książę Simon proponuje więc Daphne niezwykle korzystną dla obu stron tajną umowę – on będzie
udawał jej adoratora, dzięki czemu uwolni się od natrętek, a ona z pewnością zyska pretendentów do swojej
ręki, skoro sam książę uznał ją za pożądaną partię... Plan wydaje się niemal doskonały, pod warunkiem że
oboje zachowają go w sekrecie. I faktycznie działa znakomicie - na początku... Kiedy pląsają z gracją po sali
balowej, ona z rumieńcem na policzkach, on zaś wpatrzony w nią płomiennym spojrzeniem, trudno uwierzyć,
że ich zaloty to tylko fikcja… Trudno, bo pośród pełnego blichtru, plotek i intryg świata elity Londynu jest
tylko jedna stała rzecz: miłość, która złamie każde reguły…

22. Na południe od nigdzie : zapiski żywcem pogrzebanego / Charles Bukowski ;
przełożył Lesław Ludwig.- Wydanie 3., 1. wydanie w tej edycji.- Warszawa : Oficyna
Literacka Noir sur Blanc, 2019.
Hasła przedmiotowe: Opowiadania i nowele obyczajowe
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03

Na południe od nigdzie to zbiór dwudziestu siedmiu opowiadań. Ich podtytuł - Zapiski żywcem pogrzebanego nie tylko oddaje fascynację autora Dostojewskim; mówi także o mrocznych obszarach ludzkich namiętności,
o dojmującej samotności, balansującej niekiedy na granicy obłędu. Bukowski okazuje się prawdziwym
wirtuozem małych form. Potrafi na kilku stronach zarysować fabułę, która innym starczyłaby na opasłą
powieść.

23. Na skraju świata / Katarzyna Archimowicz.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne,
2021.
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Olga to ambitna i odnosząca sukcesy dyrektorka wielkiej korporacji. Od dziesięciu lat jest w szczęśliwym
związku, ma zaufanych przyjaciół i kochającą rodzinę. Pewnego dnia jeden telefon wywraca jej życie do góry
nogami. Wszystko zaczyna się rozpadać. Partner popada w uzależnienie i poważne kłopoty finansowe,
a ukochany ojciec przyjeżdża z Włoch, by zdradzić pewną rodzinną tajemnicę… Olga będzie musiała wyruszyć
w podróż do swoich korzeni i zmierzyć się z narastającymi lękami, a przede wszystkim znaleźć odpowiedź na
pytanie: kim jestem? „Na skraju świata” to pełna ciepła opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie
i o prawdziwej miłości, która potrafi zjawić się wtedy, kiedy najmniej jej oczekujemy.
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24. Nic o tobie nie wiem / Małgorzata Rogala.- Warszawa : Agencja WydawniczoReklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Weronika Nowacka (postać fikcyjna) , Konflikt szkolny ,
Media społecznościowe , Nastolatki , Pedagodzy , Sława , Uczniowie , Powieść ,
Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Weronika Nowacka jest szkolnym pedagogiem. Gdy wśród uczniów dochodzi do konfliktu, kobieta podejmuje
się mediacji między ich rodzinami. Nie wie, że wkrótce przyjdzie jej zmierzyć się z jedną z najtrudniejszych
spraw w zawodowej karierze. Tuż przed feriami dochodzi do tragedii. Śledztwo prowadzą policjanci Szymon
Pawelec i Krystyna Szuba. W wyniku podjętych czynności wychodzą na jaw fakty związane z funkcjonowaniem uczniów. Szkolne tajemnice i zawiłe relacje między nastolatkami wpływają na przebieg śledztwa.
Czy w świecie, w którym ciągle walczy się o popularność, a internet jest najważniejszym hobby, jest miejsce na
przyjaźń?

25. Nic więcej / Karolina Winiarska.- Słupsk : Wydawnictwo Szósty Zmysł - Grupa
Wydawnicza Papierowy Księżyc, 2020.
Hasła przedmiotowe:
Bliskie związki międzyludzkie , Rzeszów (woj.
podkarpackie) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Co zrobić, gdy miłość pojawia się, choć wcale jej nie chcemy? Sylwia po studiach przyjeżdża do Rzeszowa –
swojego rodzinnego miasta. Ma wszystko, o czym większość z nas marzy: spokojny związek, wymarzoną pracę
i szczęśliwy rodzinny dom, do którego zawsze z radością wraca. A jednak wciąż czuje, że czegoś jej brakuje.
Wszystko się zmienia, gdy poznaje Igora – mężczyznę po przejściach, który uwielbia życie singla.
Niespodziewanie między Sylwą i Igorem pojawia się uczucie. Ta miłość nie miała prawa się zrodzić, bo
zamiast uskrzydlać, wszystko komplikuje. Nic więcej jest historią walki dwojga ludzi z uczuciem, które spada
jak grom z jasnego nieba, by zmienić całe życie. Jest to powieść o walce ze sobą, z miłością i ze światem. Kto
wygra w tym starciu i czy miłość na pewno zawsze triumfuje? Karolina Winiarska napisała historię, która nie
tylko rozgrzeje w zimne jesienne wieczory, lecz także sprawi, że nie będziemy potrzebować nic więcej!
26. Pierwsze wesele : na nową drogę życia / Karolina Wilczyńska.- Poznań :
Wydawnictwo Filia, 2021.
Hasła przedmiotowe: Dyrektorzy , Miłość , Narzeczeństwo , Pracownicy korporacji
, Ślub i wesele , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
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Tosia Stecka pracuje w korporacji i twierdzi, że życie singielki bardzo jej odpowiada. Jednak wszystko się
zmienia, gdy w firmie pojawia się nowy dyrektor. Oskar Wierzbicki szturmem zdobywa serce Tosi i oświadcza
się. Czas zacząć przygotowania do ślubu. Biała suknia z welonem, wielkie przyjęcie i obrączki – czy nie o tym
marzy skrycie większość dziewcząt? Tymczasem siostra Tosi, Łucja, ma zupełnie inne zdanie i z rezerwą
przyjmuje te ślubne plany. Może jej przeczucia okażą się trafne? Czym zaskoczy narzeczoną Oskar i jaką
tajemnicę ukrywają ojciec sióstr i ciocia Hania? Czy Tosia wkroczy na nową drogę życia? Czeka Cię wiele
wzruszeń, będą łzy szczęścia, zabawne momenty, rodzinne tajemnice, nieoczekiwane zwroty akcji i zaskakujące zakończenia. Nie zabraknie też miłości, bo przecież ona w życiu jest najważniejsza.

27. Później / Stephen King ; z angielskiego przełożył Rafał Lisowski.- Warszawa :
Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2021.
Hasła przedmiotowe: Chłopcy , Duchy , Powroty zmarłych , Powieść , Horror
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03

Tylko umarli nie mają sekretów. Jamie od najmłodszych lat widuje zmarłych. I nie przypomina to tego, co
znamy ze słynnego filmu z Bruce’em Willisem. Jamie może zobaczyć to, czego nikt inny nie widzi, i poznać
sekrety, których nikt inny nie zna. Ale cena, jaką musi płacić za swoje nadnaturalne zdolności, jest bardzo
wysoka. O czym doskonale wie matka Jamiego, która namawiała go, aby nikomu nie mówił, co potrafi. Taki
dar nie może długo jednak pozostać niezauważony. I Jamie wkrótce będzie musiał pomagać nowojorskiej
policji w śledztwie w sprawie, w której pewien morderca groził uderzeniem zza grobu. Czasami dorastać
znaczy stanąć twarzą w twarz z prześladującymi cię demonami.

28. Profesor Wilczur / Tadeusz Dołęga-Mostowicz.- Warszawa : Bellona, copyright
2019.
(Perły Literatury)
Hasła przedmiotowe: Rafał Wilczur (postać fikcyjna) , Lekarze , Polska , Powieść
obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Po odzyskaniu pamięci profesor Wilczur wraca do pracy w swojej klinice. Odzyskuje stanowisko i znów cieszy
się szacunkiem, ale nie dla wszystkich jest to szczęśliwy rozwój wydarzeń. Zniechęcony podstępnymi
intrygami ucieka z powrotem na wieś – tam, gdzie czuje się naprawdę potrzebny. Czy Rafał Wilczur odnajdzie
w poleskich Radoliszkach oczekiwany spokój? Czy miłość pięknej młodej kobiety stanie się skutecznym
lekiem na jego depresję i pozwoli mu odnaleźć utraconą wiarę w sens życia? Książka jest kontynuacją
wydanego wcześniej w serii Znachora.
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29. Przeznaczenie ma twoje imię / Katarzyna Grabowska.- Chorzów : Videograf,
2021.
(Wszystkie nasze chwile / Katarzyna Grabowska ; t. 3)
Hasła przedmiotowe: Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Uchodźcy , Zemsta ,
Powieść obyczajowa , Sensacja
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Jak zakończy się historia miłosna jedynej spadkobierczyni fortuny Floriana Skarbierskiego i syryjskiego
uchodźcy? Dzieliło ich wszystko: kultura, religia, status społeczny. Pierwsze, dość dramatyczne spotkanie
przed laty zaważyło na dalszych losach tej dwójki. Gorące uczucie wybuchło z pełną namiętnością, jednak nie
przeszło ciężkiej próby, na którą zostało wystawione. Cena, jaką Weronika musiała zapłacić za chwilę
zapomnienia, okazała się bardzo wysoka. Ogarnięty żądzą zemsty gangster bez skrupułów odebrał jej wszystko,
co kochała i zmusił do podjęcia najtrudniejszej decyzji. Czy teraz, gdy minęło już trochę czasu, pojawi się
wreszcie szansa na wyjaśnienie niedomówień? Czy Weronika i Jusuf będą jeszcze potrafili znaleźć nić
porozumienia? Czy w imię dawnej miłości zdecydują się na ponowny związek, raniąc przy tym najbliższe im
osoby? Czy przeszłość stanie na drodze ich szczęściu? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdziecie w ostatnim
tomie cyklu Wszystkie nasze chwile.

30. Skłam, że mnie kochasz / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka Prószyński Media, 2021.
Hasła przedmiotowe: Jakub Ramon (postać fikcyjna) , Policjanci , Przestępczość
zorganizowana , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Czy jedno niewinne kłamstwo może popchnąć do zbrodni? Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o mężczyźnie
zamordowanym w podmiejskim motelu i o ciemnowłosej kobiecie, która wyszła z jego pokoju cała we krwi.
Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce, odkrywają, że ciało zniknęło. Wysłany do motelu aspirant Marcel
Majewski jest idealnym kandydatem na kozła ofiarnego - to na niego spada kara za zaginięcie zwłok.
W odróżnieniu od organów ścigania, Jakub Ramon - niegdyś policjant, teraz wolny strzelec trzymany na
krótkiej smyczy przez trójmiejską mafię - zna personalia zabitego mężczyzny. To on w ostatniej chwili usunął
zwłoki, żeby oddalić zainteresowanie policji od swojego mocodawcy. Szybko jednak ginie kolejna osoba
powiązana z organizacją przestępczą, co zmusza Ramona do przedsięwzięcia ryzykownych kroków. Nie może
przy tym pozbyć się wrażenia, że skazany na pożarcie przez media Marcel Majewski jest jego młodszą wersją,
która lada chwila powtórzy jego błędy. W jaki sposób splotą się losy dwóch byłych policjantów i kobiety, która
chce usłyszeć "Kocham cię"?
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31. Szmira / Charles Bukowski ; przełożył Tomasz Mirkowicz.- Wydanie 4., 1.
wydanie w tej edycji.- Warszawa : "Noir sur Blanc", copyright 2014.
Hasła przedmiotowe: Poszukiwania zaginionych , Prywatni detektywi , Powieść ,
Satyra
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03

Powieść Szmira przewrotnie zadedykowana "złemu pisarstwu", jest błyskotliwym, dowcipnym i niezwykle
kunsztownym pastiszem stylów i konwencji występujących w brukowej prozie. Stanowi wyjątkową pozycję
w twórczości Charlesa Bukowskiego, jest jego ostatnią powieścią. Oprócz zabawnej i parodiującej kryminał
formy, czuje się jednak także powiew śmierci, bohater wyraża często swoje dekadenckie i pesymistyczne
poglądy, przeplatane niezwykle humorystycznymi i jak zwykle u Bukowskiego soczystymi dialogami.

32. Światło i mrok / Joanna Wtulich.- Warszawa : Lira Publishing, 2021.
(Trylogia lwowska / Joanna Wtulich ; t. 2)
Hasła przedmiotowe: Arystokracja , Majątki ziemskie , Narzeczeństwo , Upadłość ,
Żołnierze , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Powieść , Romans historyczny
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Dalsze losy niepokornej arystokratki Anny Lipińskiej i upartego pułkownika Michała Dukajskiego.
Dziewczyna nie ma zamiaru się poddawać woli mężczyzny. Mimo że przegrywa tę bitwę z przystojnym
oficerem i przyjmuje jego oświadczyny, to cicha wojna nadal trwa… Anna chce nie tylko uprzykrzyć życie
Michałowi, ale przede wszystkim doprowadzić do małżeństwa brata i przyjaciółki. Czy zrealizuje swoje
zamiary? A może los znowu pokrzyżuje jej plany i będzie musiała zawrzeć pakt z diabłem? Zderzenie dwóch
silnych osobowości i dwóch różnych światów – tu musi zaiskrzyć!

33. Władca świata / Robert Hugh Benson ; z angielskiego przełożył Stefan
Barszczewski.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2017.
Hasła przedmiotowe: Integracja europejska , Kościół katolicki , Laicyzacja , Europa
, Londyn (Wielka Brytania) , Dystopia , Powieść , Science fiction
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2021-03
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Europa tworzy jeden organizm polityczny, rządzony przez parlament europejski i prezydenta zjednoczonego
kontynentu. Do rywalizacji stają; imperium amerykańskie i mocarstwo azjatyckie. O losach społeczeństw
decyduje politycznie poprawna ideologia zwana humanitaryzmem, konsekwentnie wyrzucająca chrzęścijaństwo z przestrzeni publicznej. Katolicy stają się zanikającą mniejszością. Eutanazję zalegalizowano jako
wybór dla każdego, kto chce „odejść z godnością”. Islam zagraża Staremu Kontynentowi. Wykluwa się Nowy
Porządek Świata. Brzmi znajomo, prawda? Tyle, że powieść została napisana ponad 100 lat temu. W roku
1907. Ojciec Święty Franciszek wracając do Rzymu z pielgrzymki na Filipiny w styczniu 2015 roku
powiedział; „Jest taka książka, przepraszam, że robię reklamę, została napisana w 1907 roku w Londynie....
Nosi tytuł „Władca świata”, a autorem jest Robert Hugh Benson. I chociaż została napisana w 1907 roku, to
warto ją przeczytać, a czytając ją dobrze zrozumiecie, co mam na myśli mówiąc o kolonizacji ideologicznej“.
W homilii z 18 listopada 2013 r. wymienił utwór Bensona, mówiąc, że pokazuje on, jak duch świata prowadzi
do apostazji, „niemal jakby to było proroctwo, jakby autor przewidywał, co się stanie”. „Władcę świata” stawia
się do dziś w szeregu tak wybitnych dzieł jak „My” Jewgienija Zamiatina (1921), „Nowy wspaniały świat”
Aldousa Huxleya (1932) czy „Rok 1984” George’a Orwella (1948). Autor powieści był synem anglikańskiego
arcybiskupa Canterbury i pochodził z bardzo znanej i wpływowej na Wyspach Brytyjskich rodziny. Gdy udał
się z pielgrzymką do Ziemi Świętej i ujrzał,„jak powszechny jest Kościół katolicki, zaś Kościół anglikański
przypomina małą parafię”, przyjął wiarę katolicką. Powieść napisał już jako... katolicki ksiądz.

34. Wszyscy słyszeli jej krzyk / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa
Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Antoni Fischer (postać fikcyjna) , Powszechna Wystawa
Krajowa (1 ; 1929 ; Poznań) , Regiony przygraniczne , Rozbój , Szpiegostwo ,
Wywiad niemiecki , Wywiad polski , Wywiad radziecki , Człuchów (woj. pomorskie ;
okolice) , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Akcja rok 1929. W Poznaniu trwa Powszechna Wystawa Krajowa, prezentująca gospodarczy dorobek
dziesięciu lat Niepodległej Polski. Ściągają na nią przybysze z całego kraju, nie tylko ci których interesuje
wielka ekspozycja, ale także tacy dla których PeWuKa to możliwość szybkiego wzbogacenia. W mieście
dochodzi do serii napadów na targowych gości. Policja musi więc jak najszybciej ująć przestępców, by
zapewnić spokój targowym gościom i mieszkańcom. Wydarzenia w mieście relacjonuje otwarte niedawno
poznańskie Radio. Komisarz Antoni Fischer, zafascynowany nowym wynalazkiem ma wygłosić przed
radiowym mikrofonem odczyt o humanitarnej działalności radia. Tuż przed jego wystąpieniem do studia wpada
uzbrojony szaleniec, który otwiera ogień do zebranych tam ludzi. Antoni Fischer musi wziąć sprawy w swoje
ręce. Jednak to dopiero początek niecodziennych zajść, które rzucą poznańskiego śledczego w sam środek
rwącej rzeki wydarzeń. Wkrótce okaże się, że są w nie zaangażowane wywiady Niemiec i Bolszewickiej Rosji.
Na szczęście polski kontrwywiad, z którym współpracuje Fischer nie zasypia gruszek w popiele. Kapitan
Mikołajewski przygotowuje tajną akcję, w której prócz szpiegów wezmą udział poznańscy złodzieje z bandy
Tolka Grubińskiego. Trzy sprawy, pozornie w żaden sposób niepowiązane ze sobą, jednak nie da się ich
przeprowadzić, bez udziału szefa poznańskiej, policyjnej grupy pościgowej komisarza Antoniego Fischera.
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35. Wymruczane szczęście / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa
Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Bliźnięta , Humor , Koty , Miłość , Osoby w wieku starszym
, Pisarze , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03

Zabawna opowieść o tym, że w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Nawet w miłości… do kota! Emilia,
matka niesfornych bliźniąt, próbuje stanąć na nogi po rozwodzie. Decyduje się przyjąć propozycję kuzyna,
który oferuje dach nad głową i pracę. Gdy w wyniku szalonych pomysłów bliźniaków, traci posadę, pomocną
dłoń wyciąga do niej ekscentryczna staruszka. Dzięki jej wstawiennictwu Emilia trafia do domu gburowatego
pisarza i jego charakternej… kotki! Współpraca przebiega dość burzliwie, szczególnie gdy między pracodawcą
a Emilią zaczyna działać chemia… Kiedy kotka znika, pierwszymi podejrzanymi są bliźniaki… Czy to na
pewno właściwy trop?

36. Zamek / Andrzej Ziemiański ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; Warszawa :
Fabryka Słów, 2021.
(Szermierz Natchniony / Andrzej Ziemiański ; t. 1)
(Virion / Andrzej Ziemiański ; t. 5)
Hasła przedmiotowe: Virion (postać fikcyjna) , Krainy i światy fikcyjne , Wojownicy
, Powieść , Fantastyka
Sygnatura: WG-pol.
Nowości: 2021-03
Mrok otwierał właśnie swe wrota. Pokazywał, co jest za nimi. A najciekawsze było, że Virion nie mógł
zobaczyć tam niczego, co by go odstręczało. Czego by już nie poznał. Szalony świat Viriona - szermierza
natchnionego, byłego skazańca, męża upiorzycy i przyjaciela upiorów - właśnie przeistoczył się w istny sen
wariata. Pozostawiona w klasztorze Niki ma dla męża niespodziankę, która wprawi w osłupienie zarówno jego,
jak i najstarsze upiory. Szalenie niebezpieczny, ale jednak uporządkowany świat Zamku drży w posadach.
Gwiazda z ogonem przetacza się przez nieboskłon. Taida i Virion stają do walki ramię w ramię. Świat się
kończy. Nadchodzi czas wszechogarniającego zła, nieposkromionego chaosu i doszczętnego zniszczenia.

37. Zapiski starego świntucha / Charles Bukowski ; przełożył Jacek Lachowski.Wydanie 4., 1. wydanie w tej edycji.- Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc,
2018.
Hasła przedmiotowe: Bukowski, Charles (1920-1994) , Pisarze amerykańscy ,
Powieść autobiograficzna , Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2021-03
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Ta książka to rodzaj osobistego pamiętnika, publikowanego w formie stałej rubryki na łamach jednego
z kalifornijskich czasopism z lat 60. Autor ostro komentuje wydarzenia w polityce, z dużą wrażliwością reaguje
na kwestie społeczne, w mocnych, niemal drastycznych, nie pozbawionych przy tym refleksji zdaniach opisuje
własne życie i twórczość.

Literatura popularnonaukowa
1. A właśnie że będę szczęśliwa! / Stéphane Garnier ; z języka francuskiego przełożyła
Anna Pliś.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021.
Hasła przedmiotowe: Wybory życiowe , Szczęście , Jakość życia , Poradnik
Sygnatura: WG-159.9
Nowości: 2021-03

Co by było, gdyby szczęście okazało się wyłącznie twoim WYBOREM? Gdyby wystarczyło wprowadzić
pewne zmiany do wizji świata, aby całkowicie odmienić swoje życie? Ta książka, napisana przez francuskiego
bestsellerowego pisarza o wielu zainteresowaniach, prawdziwego człowieka renesansu, udowodni ci, że
szczęście to decyzja, a nie zrządzenie losu, i że warto wziąć je w swoje ręce. Autor strona po stronie,
poczynając od delikatnych i zabawnych cytatów, przez te skłaniające do głębszej refleksji, zdradza recepty na
bycie szczęśliwym. Zabiera czytelników – śladami poetów i wielkich mędrców – w inspirującą i humorystyczną, a jednocześnie filozoficzną podróż, zobrazowaną konkretnymi przykładami. Daj się zaprosić do
Szkoły Szczęścia, naucz się na nowo odkrywać proste radości dnia codziennego, wdrażać dobre nawyki,
przyciągać pozytywne myśli, uwalniać się od niepokojów i frustracji, by wreszcie tak jak należy celebrować
swoje życie.
2. Biedy i bogactwo samotności / Zofia Dołęga.- Warszawa : Difin, 2020.
(Engram)
Hasła przedmiotowe: Bliskie związki międzyludzkie , Osobowość , Osoby
samotne , Rozwój psychiczny , Samotność , Zdrowie psychiczne , Opracowanie
Sygnatura: WG-159.9
Nowości: 2021-03
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Zamiast wstępu - psychologia szczęścia vs psychologia stanów Negatywnych ; WPROWADZENIE DO
PROBLEMATYKI SAMOTNOŚCI; OBLICZA SAMOTNOŚCI - OD RÓŻNYCH STANOWISK TEORETYCZNYCH W STRONĘ KONCEPTUALIZACJI W BADANIACH WŁASNYCH; PIERWOTNE ŹRÓDŁA
I MECHANIZMY POCZUCIA SAMOTNOŚCI; SAMOTNOŚĆ W RODZINACH I BLISKICH ZWIĄZKACH; OSOBOWOŚĆ I SAMOTNOŚĆ; SAMOTNOŚĆ A ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE;
PARADOKSY SAMOTNOŚCI.
3. Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale / Kamila Rowińska.- Wydanie 3.Gliwice : RBC International - Rowińska Business Coaching, [2018].
Hasła przedmiotowe: Samopoznanie , Samorealizacja , Sukces , Poradnik
Sygnatura: WG-159.923
Nowości: 2021-03

Jeżeli nie chcesz pracować nad sobą, jeżeli kupujesz tą książkę dla zabawy lub kaprysu, zostaw ją lepiej tym,
którzy naprawdę jej potrzebują.Ta książka przeznaczona jest tylko dla tych, którzy swoją decyzję już podjęli
i będą budować swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale, uskrzydleni wewnętrznym głosem kobiety, która wie,
o czym mówi. Dzięki tej publikacji dowiesz się, jak wygląda świat z perspektywy nieba. Odpowiesz sobie na
pytanie, dlaczego warto latać, dokąd zmierzasz i jak tam się znaleźć. W tym celu Kamila przygotowała dla
Ciebie praktyczne ćwiczenia. Uważaj - jeżeli interesuje Cię świat tylko z Twojej perspektywy, jeżeli dobrze Ci
na ziemi, po której stąpasz, choćby było to bagno, ta książka nie jest dla Ciebie. Jeżeli natomiast jesteś gotów
przyznać przed samym sobą, że Twoje życie mogło wyglądać lepiej, jeżeli chcesz uwolnić się od swoich
ograniczeń i więcej nigdy już nie grzęznąć, czas byś wziął się do lektury. Przekonasz się, że wszystko, co tu
napisano, to prawda, gdy sam wzbijesz się w powietrze.
4. Chemia piękna. T. 1, Podział substancji ze względu na budowę i funkcje / Marcin
Molski.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
Hasła przedmiotowe: Chemia , Kosmetyki , Podręcznik
Sygnatura: WG-646.7
Nowości: 2021-03

I. RYS HISTORYCZNY ; 2. CHEMIA OGÓLNA: 1. Atomowa teoria budowy materii ; 2. Cząsteczki
i wiązania chemiczne ; 3. Stany skupienia: stały, ciekły i gazowy ; 4. Mieszaniny substancji ; 5. Stężenie
roztworów ; 6. pH roztworów ; 7. Substancje obojętne, kwasowe i zasadowe ; 8. Roztwory buforowe ; 9.
Substancje powierzchniowo czynne ; 10. Osmoza i dyfuzja ; 11. Elektroliza ; III. KOSMETYCZNA CHEMIA
NIEOGRANICZONA: 1. Nomenklatura substancji nieograniczonych ; 2. Pierwiastki w kosmetyce ; 3. Woda
i tlenki ; 4. Kwasy ; 5. Zasady ; 6. Sole ; 7. Substancje pochodzenia mineralnego ; IV. KOSMETYCZNA
CHEMIA OGRANICZONA: 1. Pojęcia wstępne ; 2. Węglowodory ; 3. Alkohole i fenole ; 4. Etery ; 5.
Aldehydy i ketony ; 6. Kwasy karboksylowe ; 7. Pochodne kwasów karboksylowych ; 8. Związki wielofunkcyjne ; 9. Sacharydy ; 10. RNA, DNA, ATP ; 11. Związki krzemoorganiczne ; 12. Aminy biogenne ; V.
FUNKCJE SKŁADNIKÓW KOSMETYKÓW: 1. Podstawy prawne ; 2. Substancje przeciw-drobnoustrojowe ;
3. Substancje barwiące ; 4. Substancje promieniochronne ; 5. Przeciwutleniacze ; 6. Substancje powierz18

chniowo czynne ; 7. Substancje zapachowe ; 8. Witaminy ; 9. Eliksiry młodości ; 10. Nano- i mikrokomponenty kosmetyków ; 11. Perspektywy ; 12. Substancje kontrowersyjne i szkodliwe ; VI. PRAWO
KOSMETYCZNE; 1. Prawo Polskie ; Prawo Unii Europejskiej.
5. Chemia piękna. T. 2, Źródła substancji bioaktywnych / Marcin Molski.- Wydanie
2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
Hasła przedmiotowe: Kosmetyki , Podręcznik
Sygnatura: WG-646.7
Nowości: 2021-03

I. WSTĘP ; II. SUROWCE NATURALNE ; III. MODELOWANIE KWANTOWO-CHEMICZNE:
1. Matematyczne podstawy modelowania: Liczby rzeczywiste, urojone i zespolone ; Skalary i wektory ;
Tensory ; Macierze i wyznaczniki ; Funkcje ; Pochodne funkcji ; Całka funkcji ; Operatory ; Równania
różniczkowe ; Szeregi ; 2. Fizyczne podstawy modelowania: Zmienne kinetyczne i dynamiczne ; Zjawiska
korpuskularne i falowe ; Historia teorii kwantów ; Postulaty teorii kwantów ; Właściwości funkcji falowych
i opetaratorów ; Wprowadzenie równania Schrodingera ; Rozwiązania analityczne ; Rozwiązania numeryczne
3. Numeryczne podstawy modelowania: Pliki ; Modelowanie ; Wizualizacja ; Jednostki ; 4. Modelowanie
przeciwutleniaczy: Modelowanie przeciwutleniaczy ; Deskryptory i mechanizmy ; Pochodne kwasu cynamonowego ; Kwas galusowy ; Kwas –liponowy i jego metabolity ; Kwasy sulfonowe ; Ksantyny mangostanu ;
Adaptogeny różeńca górskiego ; Reswerareol i jego pochodne ; Arachidony i metaboloty reweratrilu ; Sylibina
i cynaryna ; Ranking przeciwutleniaczy ; 5. Modelowanie substancji barwnych ; IV. PEPTYZACJA:
1. Oligopeptydy, peptydy i polipeptydy ; 2. Chemia kombinatoryczna ; 3. Neurotoksyny i peptydy
biomimetyczne: Neurotoksyna botulinowa ; Neurotoksyna jadu węża ; Oligopeptydy biomimetyczne ; 4.
Perspektywy: Oligopeptydy i peptydy przeciwutleniające ; Oligopeptydy i peptydy przeciw-drobnoustrojowe ;
Peptydy roślinne – cyklotydy ; Inne źródła bioaktywnych peptydów ; 5. Naturalne słodziki peptydowe.

6. Chorzy ze stresu : problemy psychosomatyczne / Ewa Kempisty-JeznachWarszawa: Prószyńki i S-ka, 2021.
Hasła przedmiotowe: Choroby cywilizacyjne , Choroby psychosomatyczne ,
Medycyna psychosomatyczna , Stres , Opracowanie
Sygnatura: WG-616
Nowości: 2021-03

Umysł i ciało pozostają w absolutnej symbiozie. Upraszczając - jeśli masz zdrowy umysł, to i twoje ciało ma
się dobrze. I odwrotnie - kiedy ciało zdrowe, to i umysł jest w dobrej kondycji. Jednak są ludzie, u których
opisana zależność nie występuje. Każdy z nas tylko do pewnego momentu zachowuje kontrolę nad swoim
ciałem i psychiką, a stres, którego doświadcza człowiek współczesny, sprawia, że granica między kontrolą a jej
utratą jest cieńsza niż kiedykolwiek. Jej przekroczenie może objawić się chorobami psychosomatycznymi
i autoimmunologicznymi. Do tej pory chorobami cywilizacyjnymi nazywaliśmy nadciśnienie, otyłość
i cukrzycę. Teraz dołączyły do nich nowe, które autorka nazywa: "chorobami wyzwań". Z chorobami
cywilizacyjnymi mają jednak wspólny mianownik: są związane ze zmianą stylu życia. Z tym, że staliśmy się
pokoleniem trzech krzeseł: biurowego, samochodowego i fotela przed telewizorem, a nasza dieta bazuje na
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produktach pełnych konserwantów, hormonów, wypełniaczy, które zmieniają mikroflorę jelitową. Ewa
Kempisty-Jeznach pokazuje, jak reaguje ciało człowieka na działania otaczającego nas świata. Stres, zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zaczynając od powietrza
i wody pitnej, a skończywszy na spożywanym jedzeniu, zmieniły nasze zdrowie. Autorka opisuje na
przykładach swoich pacjentów codzienną pracę współczesnego lekarza skonfrontowanego z nowym rodzajem
chorób, zwanych psychosomatycznymi. Uchyla nam drzwi swojego gabinetu, ukazując, jak za różnymi
objawami ciała pacjentów nie skrywa się choroba organiczna, tylko głośny krzyk duszy człowieka. Tę książkę
powinien przeczytać każdy, kto chce zrozumieć, jak działa jego ciało wobec współczesnych wyzwań, i nie chce
przeoczyć pierwszych sygnałów psychosomatyki. Konsekwencją niedostrzeżenia tych zmian mogą być bowiem
przedłużające się objawy bólowe, zespół wypalenia, a nawet depresja.
7. Czarno na białym / Joanna Jędrzejczak ; wysłuchał Hubert Kęska.- Warszawa :
Burda Książki, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Jędrzejczyk, Joanna (1987- ) , Boks tajski , Kickbokserzy ,
Mieszane sztuki walki , Zawodnicy mieszanych sztuk walki , Polska , Wywiad rzeka
Sygnatura: WG-796.8
Nowości: 2021-03

Jeżeli walczysz, jesteś wojownikiem. Dopóki walczysz. O zrozumienie siebie i swoich pragnień. O szczęście.
W życiu Joanny Jędrzejczyk w ostatnich latach wydarzyło się wiele. Wkroczyła w ten czas jako mistrzyni
i niepokonana zawodniczka MMA, wzór i inspiracja dla milionów ludzi. Przegrane przyszły potem – w życiu
zawodowym i osobistym. Utrata tytułu, śmierć przyjaciółki, zdrada. Jędrzejczyk mówi o tym otwarcie,
ponieważ wie, że życie nie jest nieustannym pasmem zwycięstw. Czasami odpowiadamy nie tylko za złe
wybory, nie tylko za własne. Niekiedy potrzebne są zmiany, nawet najbardziej bolesne. Bywa, że przegrywamy
bitwę, żeby wygrać wojnę. Czarno na białym to opowieść o tym, że aby uszczęśliwić innych, musimy sami być
szczęśliwi. Że stając się lepszymi ludźmi, możemy osiągnąć dużo większy sukces w różnych dziedzinach. Ta
historia uczy, jak korzystać z czegoś, na co ciężko się pracowało. JJ dojrzała do tego, by cieszyć się życiem, co
nie przeszkodziło jej w stoczeniu prawdopodobnie najlepszej walki w historii kobiecego MMA. Walki, która na
zawsze zmieniła definicję słowa „przegrana”. Joanna już niczego nie musi udowadniać. Nawet sobie.
8. Czas Sodomy czyli Zamach na cywilizację / Józef Białek.- Kobierzyce :
Wydawnictwo Wektory, 2020.
Hasła przedmiotowe: Filozofia kultury , Cywilizacja , Manipulacja (psychologia) ,
Publicystyka
Sygnatura: WG-008
Nowości: 2021-03

Fundamenty cywilizacji Zachodu - grecka idea prawdy, rzymskie prawo oraz chrześcijańska wizja człowieka są dziś podważane ze wszystkich stron, a tradycyjna kultura i religia zostały niemal wykorzenione. Ideały, które
uczyniły Zachód potęgą, a więc męstwo, honor, odpowiedzialność i odwaga, odeszły w przeszłość. Zamiast
nich hołduje się zniewieściałości, cwaniactwu i obyczajowej swawoli. Jednak, wbrew obietnicom,
nieograniczone zaspokajanie popędów nie prowadzi do emancypacji, lecz zniewolenia. Ludzie stają się
niewolnikami tych, którzy potrafią kierować ich popędami. Współczesna rewolucja kulturowa, której
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proletariatem są opętani seksem spadkobiercy Sodomy, osiągnęła swoje apogeum. W tym miejscu trzeba
zapytać o źródła i cele tej rewolucji. Kto i kiedy sformułował jej program? Za pomocą jakich środków się ją
realizuje? Jakie instytucje odgrywają dziś rolę komórek rewolucyjnych? I wreszcie: kto to wszystko finansuje?
"Czas Sodomy" to książka, która opisuje kryzys cywilizacji zachodniej, wychodząc poza zasłonę pozorów
tkaną przez politycznie poprawne media. To książka, która pozwala zrozumieć świat.
9. Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom : aparat represji wobec środowiska
dziennikarskiego 1945-1990 / pod redakcją Tadeusza Wolszy i Sebastiana
Ligarskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
Hasła przedmiotowe: Cenzura , Dziennikarze , Polityka medialna , Prześladowania
polityczne , Służba bezpieczeństwa , Polska , Opracowanie
Sygnatura: WG-07
Nowości: 2021-03
Metody pracy cenzury w PRL / Zbigniew Romek ; Inwigilacja tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”
w latach 1945–1989. Zarys problematyki / Andrzej Grajewski ; Rozpracowywanie „Ilustrowanego Kuriera
Polskiego” w latach 1947–1956 / Kamila Churska ; Agonia „Po Prostu”. Próby zachowania pamięci o jednym
z najpoczytniejszych tygodników lat pięćdziesiątych XX wieku / Dominika Rafalska ; Burżuazyjne wymysły
„Po Prostu”, czyli potyczki tygodnika z cenzurą w 1957 roku / Joanna Keńska ; Tygodnik „Niwa”
w początkowym okresie istnienia – okoliczności powstania i nadzór ze strony aparatu bezpieczeństwa / Anna
Pyżewska ; Środowisko „Tygodnika Powszechnego” „w zainteresowaniu” Służby Bezpieczeństwa – wybrane
problemy / Roman Graczyk ; Służba Bezpieczeństwa wobec bydgoskich dziennikarzy w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / Przemysław Wójtowicz ; Służba Bezpieczeństwa
wobec olsztyńskich mediów prasowych, radiowych i telewizyjnych w latach 1970–1990 / Piotr Kardela ;
Aparat bezpieczeństwa wobec dziennikarzy na Podkarpaciu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zarys
problematyki / Katarzyna Chmielowiec ; Załamanie na froncie ideologicznym: o Nadzwyczajnym Zjeździe
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 29–31 października 1980 roku / Daniel Wicenty ; Weryfikacja
dziennikarzy w okresie stanu wojennego / Grzegorz Majchrzak ; Przyczynek do historii emigracyjnej prasy
„prokrajowej” / Witold Bagieński ; Aparat bezpieczeństwa PRL wobec londyńskiego „Dziennika Polskiego
i Dziennika Żołnierza” w latach 1955–1970 / Paweł Ziętara ; Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Sekcji
Polskiej Radia Francuskiego. Zarys problematyki / Anna Maria Jackowska ; Aparat bezpieczeństwa wobec
polskich dziennikarzy wizytujących w 1943 roku miejsce sowieckiej zbrodni w Katyniu. Przypadek
Władysława Kaweckiego / Tadeusz Wolsza ; „Przełomowy okres” w Polskim Radiu Szczecin. Sprawa
Władysława Daniszewskiego / Paweł Szulc ; Jerzy Ślaski – redaktor naczelny „WTK” i „Słowa
Powszechnego” w materiałach Służby Bezpieczeństwa / Andrzej W. Kaczorowski J.
10. Herbatka o piątej! : więcej zapisków z małej wyspy / Bill Bryson ; tłumaczenie
Tomasz Bieroń.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2016.
(Naokoło Świata)
Hasła przedmiotowe: Bryson, Bill (1951- ) , Wielka Brytania , Literatura
podróżnicza
Sygnatura: WG-913(410)
Nowości: 2021-03
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Wyprawy Billa Brysona to najlepsza rozrywka pod słońcem. Najnowszym reportażem autor broni tytuł mistrza
literatury podróżniczej... i króla ciętego dowcipu! Herbatka o piątej! to uroczy i zabawny, ale i uszczypliwy
pean miłosny na cześć Wielkiej Brytanii. Ukazuje się niemal dwadzieścia lat po bestsellerowym klasyku
literatury podróżniczej - Zapiskach z małej wyspy - w którym Bill Bryson opisał swój pierwszy gorący romans
z przybraną ojczyzną. Podążając trasami z Bognor Regis na południu do Cape Wrath na północy, zahaczając
o całkiem nowe, nieopisywane wcześniej miejsca i spotykając ludzi, których zwykła codzienność jest źródłem
nieustannego zagrożenia, ten niefrasobliwy Amerykanin odkrywa cudownie piękny, uroczo ekscentryczny
i ujmująco specyficzny kraj. Czy to miasteczko perełka, uroczy pub, rozpieszczająca podniebienie lokalna
przekąska, czy też korki na drogach, śmieci i nieuprzejme ekspedientki - każda anegdota powoduje coraz
większą ochotę, by ruszyć śladami Brysona. Dzięki osobliwej zdolności autora do przyciągania rzeczy
śmiesznych, dziwnych, zdumiewających i niedorzecznych jego przygody nabierają szczególnych rumieńców,
a książka jest przyczyną niekontrolowanych wybuchów śmiechu. Trudno sobie wyobrazić lepszy przewodnik
po Wielkiej Brytanii i równie pociesznego kompana!
11. Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój, integreacja gałęzi transportu,
sztuczna inteligencja / autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król [i 7 pozostałych] ;
redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król.- Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2021.
Hasła przedmiotowe: Innowacje , Transport , Opracowanie
Sygnatura: WG-656
Nowości: 2021-03
I. WYZWANIA STOJĄCE PRZED TRANSPORTEM; II. INNOWACJE INFRASTRUKTURALNE; III.
INNOWACJE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU;
IV. INNOWACJE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM; V. INNOWACJE W TRANSPORCIE WODNYM
ŚRÓDLĄDOWYM; VI. INNOWACYJNOŚĆ W TRANSPORCIE MORSKIM; VII. INNOWACYJNE
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W MIASTACH; VIII. TRANSPORT ROWEROWY.
12. Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej /
redakcja naukowa Joanna Getka, Iwona Krycka-Michnowska.- Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
(Interkulturowość Europy Środkowo-Wschodniej)
Hasła przedmiotowe: Chrześcijaństwo , Feminizm , Judaizm , Kobieta , Literatura ,
Literatura rosyjska , Praca , Europa Środkowa , Europa Wschodnia , Praca zbiorowa
Sygnatura: WG-316.34/.35
Nowości: 2021-03
BYĆ KOBIETĄ... KULTUROZNAWCZE I HISTORYCZNE KONCEPTUALIZACJE KOBIETY I KOBIECOŚCI: WOJCIECH JERZY GÓRCZYK, Zakonnice w średniowieczu. Ciche, pokorne i głupie czy elita
intelektualna Europy? ; SEBASTIAN BOROWICZ, Przeciw pięknu, dobru i miłości? Negatywne formy
konceptualizacji kobiecej starości w średniowieczu i epoce nowożytnej ; JOANNA HOBOT-MARCINEK,
Anty-Beatrycze - błazen epoki industrialnej ; INESA SZULSKA, Refleksja o kobiecości w wybranych pracach
pedagogicznych i utworach literackich Marii Peźkauskaite ; JOANNA DOBKOWSKA-KUBACKA, Czas
kobiet poważnych. Emancypacja według Marii Ilnickiej ; SIŁACZKI. KOBIETA W KULTURZE I ŻYCIU
SPOŁECZNYM: LILIANNA KIEJZIK, Dlaczego w Rosji nie było wielkich filozofek? Rozważania o czasach
powstania i rozwoju rosyjskiej filozofii systematycznej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku ;
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MAGDALENA DĄBROWSKA, Pisarki rosyjskie. Wokół artykułu Iwana Kiriejewskiego z 1833 roku ;
AGATA RYBIŃSKA, Wzorce kobiecych ról społecznych w świetle modlitw dla Żydówek (od początku XIX
wieku do 1939 roku) ; KRYSTYNA LEŚNIAK-MOCZUK, Role rodzinne i zawodowe kobiet wiejskich
w Polsce w XIX-XXI wieku ; MARTYNA KOWALSKA, Matka i córka - trudna relacja (na materiale
rosyjskiej literatury kobiet) ; ANNA NOWAKOWSKA-WIERZCHOŚ, Zasłużona Polka, czyli kto? Biografie
kobiet zebrane przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie (1930-1939) ; ALINA CYWIŃSKA,
"Wędrownica boża" - archiwalia związane ze Stanisławą Wysocką w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie ; ANNA NADOLSKA, Janina Konarska i jej związki z bydgoskim Muzeum Miejskim ;
PATRZAJ W SERCE... W KONFRONTACJI ZE ŚWIATEM: KATARZYNA TURONEK-OSTROWSKA,
Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salome jako rezultat jej podróży do pierwszej ojczyzny ;
KATARZYNA DUDA, "Tutaj kobieta żyje ze wszystkich sił i nie poddaje się aż do ostatniej chwili". Los
kobiety rosyjskiej w czasach (post)totalitaryzmu ; IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA, W obliczu wojny.
Dzienniki Poliny Żerebcowej ; ANNA STĘPNIAK, Miłość w czasach niemożliwych. O miłości w Czarnobylu
na podstawie "Czarnobylskiej modlitwy" Swietłany Aleksijewicz ; SŁOWA LUDZI NIOSĄ. JĘZYKOWY
OBRAZ KOBIET: GALINA PETROVA, KATARZYNA POPOWA, Kobieta w bułgarskiej frazeologii ;
GRAŻYNA MAŃKOWSKA, Język kobiet - stereotypy a rzeczywistość ; MAREK OLEJNIK, Nazewnictwo
kobiet w starostwie grabowieckim w XVIII wieku.

13. Kultura a ekonomia / Marian Noga.- Wydanie 2.- Warszawa : CeDeWu, 2021.
Hasła przedmiotowe: Ekonomia , Gospodarka , Kultura , Monografia
Sygnatura: WG-33
Nowości: 2021-03

R. I. KULTURA W ŻYCIU CZŁOWIEKA: 1. Geneza pojęcia kultura ; 2. Defi niowanie kultury ; 3. System
społeczny: gospodarka - polityka - kultura Talcotta Parsonsa ; 4. Kultura jako źródło cierpień w ujęciu
Sigmunda Freuda ; 5. Taoizm i konfucjanizm jako źródło kształtowania się kultury Wschodu ; 6. Kultura
a społeczna nauka Kościoła rzymsko-katolickiego ; R. II. EKONOMIA - POWSTANIE, ROZWÓJ I POWAŻNE PROBLEMY Z PREDYKCJĄ: 1. Geneza nazwy ekonomia ; 2. Homo oeconomicus Johna Stuarta Milla
a ekonomia ; 3. Definicja ekonomii według Lionela Robbinsa ; 4. Prawa ekonomiczne a prawa przyrodnicze ;
5. Paradygmat ekonomii głównego nurtu a trudności z predykcją ; R. III. WSPÓŁCZESNE DETERMINANTY
ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 1. Determinanty i czynniki wzrostu gospodarczego oraz rozwoju
gospodarczego ; 2. Kultura i kapitał społeczny jako determinanty współczesnego wzrostu i rozwoju
gospodarczego ; 3. Kultura organizacyjna i kultura organizacji ; 4. Rola kultury w kształtowaniu nowoczesnej
gospodarki ; R. IV. KULTURA A DOBROBYT SPOŁECZNY: 1. Ekonomia kultury a ekonomika kultury ; 2.
Sektor kultury a przemysły kreatywne ; 3. Czas wolny a kultura ; 4. Pomiar wzrostu gospodarczego z pełnym
udziałem kultury.
14. Maska w kulturze współczesnej Europy : teorie i praktyki / Wojciech Dudzik.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
Hasła przedmiotowe: Karnawał , Kultura popularna , Maski , Symbole , Teatr ,
Widowisko , Europa , Opracowanie
Sygnatura: WG-39
Nowości: 2021-03
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Książka stanowi zwieńczenie badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wojciech Didzik proponuje rozpoznanie i interpretację
funkcji praz form obecności maski, rozumianej jako przedmiot materialny, we współczesnej kulturze
europejskiej. Poddaje weryfikacji przeświadczenie, że maska - wskutek sekularyzacji i desakralizacji
w warunkach globalizacji kultury - straciła swoje znaczenie "pierwotnego narzędzia człowieka" i stała się
jedynie egzotyczną ozdobą, zabawką, eksponatem muzealnym. Książka przeciwstawia się utartym poglądem
o marginalizacji maski we współczesnej kulturze europejskiej, a jej zaletą jest analiza różnorodnego materiału,
od maski karnawałowej do ochronnej, od maski używanej podczas demonstracji politycznych do maski
eksponowanej w galerii sztuki.
15. Moje życie pełne cudów / Zuzana Růžičková, Wendy Holden ; przekład Ewa
Borówka.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020.
Hasła przedmiotowe: Růžičková, Zuzana (1927-2017) , Auschwitz-Birkenau
(niemiecki obóz koncentracyjny) , Bergen-Belsen (niemiecki obóz koncentracyjny) ,
Neuengamme (niemiecki obóz koncentracyjny) , Holokaust , Klawesyniści ,
Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Niemieckie nazistowskie obozy
koncentracyjne , Więźniowie obozów , Żydzi , Czechosłowacja , Czechy , Niemcy ,
Paryż (Francja) , Sybin (Rumunia) , Pamiętniki i wspomnienia
Sygnatura: WG-94(100)"1939/1945":341.322.5
Nowości: 2021-03
PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ O MARZENIACH, KTÓRYCH NIE ZNISZCZY NAWET PIEKŁO NA
ZIEMI Lata 30., Czechosłowacja. Zuzana dorasta otoczona muzyką. Sielankowe dzieciństwo przerywa zajęcie
jej kraju przez nazistów. Jako Żydówka staje się osobą niepożądaną, której po kolei odbiera się wszystko, co
kocha. Razem ze swoją rodziną trafia do kolejnych obozów. W Auschwitz po raz pierwszy staje się numerem,
odbiera się jej prawo do człowieczeństwa. Głoduje. Patrzy, jak odchodzą kolejne bliskie jej osoby. Walcząc
o jedzenie w Bergen-Belsen, odmraża sobie ręce, które już nigdy nie będą w pełni sprawne. Jest świadkiem
największego okrucieństwa w dziejach. Jej jedynym talizmanem jest muzyka, która przypomina jej, że świat
może być piękny. Niezwykła historia światowej sławy klawesynistki Zuzany Růžičkovej, opowiedziana przez
bohaterkę w ostatnich tygodniach jej życia. Piękna opowieść o muzyce, miłości i przetrwaniu.
16. Narracyjna terapia więzi : przewodnik psychoterapeuty par / Szymon
Chrząstowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
Hasła przedmiotowe: Przywiązanie (psychologia) , Systemowa terapia rodzin ,
Terapia narracyjna , Opracowanie
Sygnatura: WG-159.9
Nowości: 2021-03

1. PRZYGOTOWANIA DO WĘDRÓWKI, CZYLI PODSTAWY TEORETYCZNE: Teoria przywiązania ;
Psychoterapia systemowa ; Psychoterapia narracyjna ; Integracja Główne założenia narracyjnej terapii więzi,
czyli podstawą wędrowania są dobre buty ; 2. WYMARSZ, CZYLI O BUDOWANIU BEZPIECZNEJ BAZY:
Przemoc, czyli o rozpaczliwym szukaniu miłości, a także o sygnalistach ; Regulacja emocji ; Rozmowa
o rozmowie ; Zobacz, nazwij, zrozum ; Konteksty bezpieczeństwa ; O wyjątkach w parze ; 3. MAPA, CZYLI
O ROZPOZNANIU PROBLEMU: Diagnoza wzorca strategii przywiązania w parze ; Ogród różany, czyli
o odmianach par ; Wzajemne oddziaływanie strategii przywiązaniowych pacjenta i psychoterapeuty ;
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Eksternalizacja ; 4. ROZWAŻANIE ZMIAN: Eksperymentowanie ze zmianą ; Pod górkę ; Kamyk w bucie,
czyli o zranieniach więzi ; Inscenizacja ; 5. DOJŚCIE DO CELU, CZYLI INTEGRACJA OSIĄGNIĘĆ PARY
I KOŃCZENIE PSYCHOTERAPII: Zespół świadków i tajemniczy ogród w Yorkshire ; Mentalizacja, czyli
o latarni morskiej ; Na skrzyżowaniu potrzeb przywiązaniowych i pożądania ; Dzieci ; Troska i beztroska.

17. Nowe style konsumpcji / Aleksandra Badora, Krzysztof Kud, Magdalena
Celińska, Oliwia Drążek, Emilia Klimkiewicz, Dorota Majewska, Anna Pasek,
Agnieszka Snopek.- Warszawa : Difin, 2020.
Hasła przedmiotowe: Dietetyka , Odżywianie , Polska , Monografia
Sygnatura: WG-613
Nowości: 2021-03

R. 1. Spożycie surowców roślinnych w unii europejskiej ; R. 2. Diety nowej generacji ; R. 3. Zmiany
piramidzie żywieniowej Polaków ; R. 4. Suszone owoce i orzechy w zdrowej diecie człowieka ; R. 5.
Wzbogacenia żywności w pierwiastki chemiczne ; R. 6. Napoje a równowaga kwasowo-zasadowa człowieka ;
R. 7. Logistyka produktów żywnościowych a zachowanie konsumentów.
18. O pisaniu / Charles Bukowski ; opracowanie Abel Debritto ; przełożył Marek
Fedyszak.- Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2018.
Hasła przedmiotowe: Bukowski, Charles (1920-1994) , Literatura amerykańska ,
Pisarze amerykańscy , Listy
Sygnatura: WG-821.111(73)(091)
Nowości: 2021-03

Przenikliwe i poruszające refleksje i rozmyślania jednego z naszych najbardziej obrazoburczych,
przykuwających uwagę i sławnych mistrzów o sztuce pisania i literackim rzemiośle. Opowiadania, wiersze
i powieści Charlesa Bukowskiego wycisnęły trwałe piętno na naszej kulturze. W niniejszym zbiorze
korespondencji - listów do wydawców, redaktorów, przyjaciół i kolegów po fachu - pisarz dzieli się swoimi
spostrzeżeniami na temat sztuki tworzenia. O pisaniu ukazuje artystę brutalnie szczerego w opisie mozolnej
pracy i bezkompromisowego w ocenie absurdów życia - oraz sztuki. Rzuca światło na skomplikowaną
bluźnierczą naturę pisarza będącego ikoną kontrkultury i prawdziwą amerykańską legendą - "laureatem
amerykańskich nizin społecznych" (Time) - który ze stoickim spokojem przedstawiał poniewieranych
i zdeprawowanych członków społeczeństwa. Odkrywa artystę opierającego się na tym, co instynktowne,
w którego twórczości rozbrzmiewa główna myśl: "Nie staraj się". O pisaniu, to książka przenikliwa,
przejmująca i często przezabawna, pełna nie tylko niezapomnianych sformułowań, ale i charakterystycznej dla
Bukowskiego surowości, i ożywiona chwilami wdzięku, intymności i patosu.
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19. Operacja Pandemia : globalna psychoza i nowy totalitaryzm / Marek A.
Zamorski.- Wrocław : Wydawnictwo Wektory, 2020.
(Biblioteka XXI Wieku)
Hasła przedmiotowe: COVID-19 , Dezinformacja , Manipulacja (psychologia) ,
Publicystyka
Sygnatura: WG-616
Nowości: 2021-03
Ta książka nie jest ani o wirusach, ani o chorobach, ani o ich leczeniu. To książka o sposobach, w jakie władza
programuje ludzką świadomość, mając do dyspozycji media i kontrolując świat nauki. To książka o wojnie
psychologicznej z ludźmi, którą wywołano pod pretekstem walki o zdrowie i bezpieczeństwo, wojny
prowadzonej poprzez manipulację informacjami, sterowanie emocjami, nękanie i zastraszanie. Używając
prowokacyjnej formy i zadając niewygodne pytania autor zmusza czytelnika do zastanowienia się nad
prawdziwą naturą demokratycznej władzy oraz rolą mediów i nauki w jej sprawowaniu. Ukazując radykalne
zmiany w świecie, jakie wprowadza się przy okazji walki z wirusem, tłumaczy, jak uwolnić się od strachu, za
pomocą którego władza próbuje rządzić ludźmi. Jak powiedział słynny detektyw Sherlock Holmes: „Gdy
odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą”.
20. Opowieści o nadziei : znajdowanie inspiracji w codziennym życiu / Heather
Morris ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021.
Hasła przedmiotowe: Morris, Heather , Sokolov, Ludwig (1916-2006) , AuschwitzBirkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Ocaleni z Holokaustu , Rodzina , Relacje
międzyludzkie , II wojna światowa (1939-1945) , Pisarze nowozelandzcy , Słuchanie ,
Pamiętniki i wspomnienia
Sygnatura: WG-929-051A/Z-Morris H.
Nowości: 2021-03
Każde - najbardziej zwykłe, codzienne spotkanie - może przynieść coś, co zmieni nasze życie. Kiedy Heather
Morris wysłuchała wspomnień Lalego Sokołowa - tatuażysty z Auschwitz - i postanowiła przenieść je na
papier, nie spodziewała się, że ta historia porwie miliony osób na świecie: młodych i starych, a jej przyniesie
międzynarodową sławę. I że pozwoli opowiedzieć nie mniej ważną historię Cilki - najdzielniejszej osoby,
z jaką zetknął się Lale. W swojej najnowszej książce Heather opowiada o serdecznej przyjaźni z Lalem: o tym,
jak się poznali i jak zaufali sobie na tyle, by zwierzył się jej z tego, o czym milczał od czasu zakończenia II
wojny światowej. I jak zmieniło to ich oboje. Umiejętność słuchania i dotarcia do drugiej osoby to nie tylko
przepis na światowy sukces wydawniczy, ale przede wszystkim ważna życiowa lekcja, której wszyscy
potrzebujemy. W serii inspirujących rozdziałów Morris opowiada zarówno o osobach, z którymi pracowała
i których historie spisywała, jak i o swojej rodzinie: pełnych miłości relacjach z Dziadkiem, ale także ucieczce
z domu oraz trudnych kontaktach z matką.
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21. Ostatnia "więźniarka" Auschwitz : prawdziwa historia / / Nina Majewska-Brown.Warszawa : Bellona, copyright 2021.
Hasła przedmiotowe: Odi, Anna (1956- ) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz
koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Niemieckie nazistowskie obozy
koncentracyjne , Rodzina , Więźniowie obozów , Oświęcim (woj. małopolskie) ,
Pamiętniki i wspomnienia
Sygnatura: WG-94(100)"1939/1945":341.322.5
Nowości: 2021-03
Ponad 75 lat po wyzwoleniu obozu w Auschwitz okazuje się, że za jego drutami, w jednym z esesmańskich
bloków, mieszka kobieta, która do dziś jest „więźniarką” tego miejsca i jego historii. To niezwykła opowieść
o rodzinnych dramatach i przewrotności losu, który połączył miłością więźniarkę obozów na Majdanku,
w Ravensbrück i Buchenwaldzie z więźniem Auschwitz, zsyłając ich po wojnie do Birkenau. Tych dwoje
naznaczonych śmiercią ludzi współtworzyło Muzeum Auschwitz-Birkenau, tu urodziły się ich dzieci, tutaj
przemieszkali i przepracowali całe życie i tu do dziś mieszka ich córka. Anna stała się ostatnią „więźniarką”
Auschwitz. W wieku czterech lat, towarzysząc mamie, oprowadzała pierwszych zwiedzających. Zaraz po
szkole podjęła pracę w muzealnym archiwum i pracuje w nim do dziś. Zna historię Auschwitz najlepiej i wie
o nim niemal wszystko, uwięziona w szponach historii obozu.
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Wypadek, próba samobójcza, udar, zawał, poparzenie, pobicie… Dyżur za dyżurem, wyjazd za wyjazdem,
interwencja za interwencją. Nieszczęście często wymieszane z głupotą, tragedia czasem granicząca z groteską,
cierpienie, rozpacz, ból. Śmierć - zawsze blisko, zawsze na wyciągnięcie ręki, zawsze gotowa, żeby wyjść
z cienia i odegrać główną rolę. Antidotum? Alkohol, narkotyki, seks. W dowolniej kolejności, a najlepiej
równocześnie. Żeby nie oszaleć, żeby wytrzymać, żeby nie pęknąć. Żeby z tego, który niesie pomoc, nie stać
się tym, który pomocy potrzebuje. Bo chociaż chwilami jesteś Bogiem, od którego zależy ludzkie życie, to na
przekór wszystkiemu musisz robić wszystko, żeby pozostać człowiekiem. A to bywa cholernie, niewyobrażalnie trudne.
23. Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i
środowisk politycznych w latach 1944-1989 / pod redakcją Krzysztofa
Kaczmarskiego i Roberta Witalca.- Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2015.
(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Hasła przedmiotowe: Albin, Ignacy , Albin, Paweł , Burchard, Przemysław (19252008) , Krawczykowski, Franciszek (1906-1952) , Nikisch, Jan Jacek (1910-1996) ,
Radożycki, Jan (1911-2003) , Szwajdler, Franciszek (1898-1961) , Wielgus,
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Stanisław (1939- ) , Wilk, Franciszek (1914-1990) , Polskie Stronnictwo Ludowe
"Nowe Wyzwolenie" , Partie polityczne , Prześladowania polityczne , Służba
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Jan (1911-2003) - a Jarosław (s. 139, 142) , Radożycki, Jan (1911-2003) - a Rzeszów (139-142) ,
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Losy żołnierzy konspiracji Stronnictwa Narodowego: Ignacy i Paweł Albinowie / Elżbieta Wojcieszyk.
Franciszek Krawczykowski, oficer wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych / Rafał Sierchuła. "Jednostka
nieprzedstawiająca żadnej wartości..." Jan Jacek Nikisch w dokumentach aparatu represji / Aleksandra
Pietrowicz. Powrót Franciszka Szwajdlera i próba powołania krajowego ośrodka myśli narodowej (1956-1959)
/ Janusz Wróbel. Narodowiec w Polsce Ludowej. Przypadek Jana Radożyckiego / Krzysztof Kaczmarski.
Inwigilacja "Pretendenta". Działania wywiadu Polski Ludowej wobec Franciszka Wilka w latach 1947-1970 /
Robert Witalec. "Endek, ale nie ten konserwatywny...". Współpraca Stanisława Wielgusa z Urzędem
Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa / Michał Wenklar. Przemysław Seweryn Burchard. Podwójne życie
literata / Sebastian Pilarski. Znaczenie i rola Polskiego Stronnictwa Ludowego "Nowe Wyzwolenie" w województwie lubelskim w latach 1946-1947 / Jacek Romanek. Powojenne dzieje Stronnictwa Pracy i Polskiej
Partii Socjalistycznej w powiecie tarnowskim / Michał Wenklar.
24. Szkoła ciemności / Bella V. Dodd ; przekład Monika Wolak.- Kraków :
Wydawnictwo AA, copyright 2020.
Hasła przedmiotowe: Dodd, Bella V. (1904-1969) , Komunistyczna Partia Stanów
Zjednoczonych , Komunizm , Organizacje zawodowe , Stany Zjednoczone (USA) ,
Autobiografia
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Bella Dodd w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z najbardziej wpływowych osób w Komunistycznej Partii
Stanów Zjednoczonych i szefową Związku Zawodowego Nauczycieli. Doskonale wykształcona nauczycielka
i prawnik przez długie lata naiwnie wierzyła, że jej partia walczy z faszystami o pokój i szczęście ludzkości. Po
dziesiątkach lat nauki w tej „szkole ciemności” ostatecznie została wyrzucona z partii komunistycznej w 1949
roku. Wkrótce, dzięki abp. Nowego Yorku Fultonowi Sheenowi, nawróciła się na katolicyzm, przyjmując
sakrament Chrztu św. w dniu 7 kwietnia 1952 roku. Jej zeznania przed Komisją do spraw Działalności
Antyamerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów komunistycznej konspiracji na świecie. Ta książka
to opowieść Belli Dodd o jej niezwykłym życiu, o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa
i zniewolenia. To świadectwo tego, czym był i czym nadal jest komunizm, przybierający obecnie rozmaite
twarze, ale mający wciąż te same, destrukcyjne dla człowieka i ludzkości zamiary.
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