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Cztery losy. Jeden człowiek. Jedna miłość. Dzieło życia Paula Austera. 3 marca 1947 roku na świat przychodzi 

Archibald Isaac Ferguson. Człowiek, który może przeżyć swoje życie cztery razy. Za każdym razem los prowadzi 

go zupełnie inaczej. Tylko jedno się nie zmienia: uczucie do niesamowitej Amy Schneiderman. Precyzyjnie 

skonstruowana i pełna pasji monumentalna powieść mistrza literatury amerykańskiej znalazła się na wszystkich 

listach najważniejszych książek 2017 roku i osiągnęła status bestsellera. Nazwano ją epopeją XX wieku.  

 

 

2. A ja żem jej powiedziała... / Katarzyna Nosowska ; [ilustracje Andrzej Wąsik, 

Danuta Szenfeld].- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Instagram , Kultura masowa , Piosenkarze polscy , 

Życie codzienne , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  
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A ja żem jej powiedziała... - ta książka to petarda. Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy 

pojawiła się ona. Śmieszna gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owijania w bawełnę. 

Ze zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach                     

i modach. Tylko kilka zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życiowa mądrość.  "A ja żem jej powiedziała, 

Kaśka, szczęścia nie poudajesz" - mówi Nosowska. Nagle cała Polska zaczyna czekać na kolejny odcinek. 

"Zadałam sobie pytanie, co w tym zajęciu sprawia mi autentyczną przyjemność, na którym etapie działalności 

jestem najbardziej sobą, w sobie, czuję się bezpiecznie, a w okolicy serca wzrasta temperatura. Najszczersza                 

z najszczerszych odpowiedzi brzmi - pisanie. Ten samotny moment, kiedy z chmary słów wyłapuję te, które 

najlepiej opowiedzą emocje. Jest to proces żmudny, momentami skrajnie wyczerpujący. Nie mam łatwości, którą 

legitymują się prawdziwi mistrzowie żonglerki słowem. Ja wysiaduję. Do odleżyn". I zaczęła pisać.                             

O druzgocącym wpływie portali społecznościowych na nasze życie, o dylematach partnerstwa, problemach                  

w okiełznaniu nastolatków, o miłości do jedzenia i terrorze rynku reklamowego. O tym jak kochać i nie kochać.                

O tym, że czarny nie wyszczupla, a seks tantryczny nie polega tylko na faszerowaniu, faszerowaniu, faszerowaniu.  

Nosowska jest szczerą, dojrzałą i oryginalną obserwatorką rzeczywistości. Mimo sławy i spektakularnej kariery 

pozostała skromna. I ma to, czego brakuje teraz wszystkim - dystans do samej siebie. Ani przez chwilę nikogo nie 

udaje. Z perspektywy dojrzałej kobiety mówi o konsekwencjach tłumienia swojego głosu wewnętrznego, 

konieczności polerowania intuicji złotą łyżeczką i potyczkach z wewnętrznym krytykiem, zwanym przez nią 

"puczystą". "Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by 

zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie." Nieoczywiste, 

głębokie, błyskotliwe, świetnie napisane i bawiące do łez. Ta książka zabije cię miłością.  
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Skandal z fałszowaniem wyników egzaminów, rozwydrzona wydra, która staje przed sądem.. Jednym słowem - 

prawny galimatias. Theo Boone, najmłodszy prawnik w mieście, tym razem musi walczyć o własną sprawę. Po 

koszmarnym tygodniu wielogodzinnych egzaminów, w czasie których dawał z siebie wszystko, jego marzenia                 

o studiowaniu prawa stają pod znakiem zapytania, okazuje się bowiem, że wyniki nie są takie, jak oczekiwał. 

Wkrótce jednak do miejscowej gazety trafia anonim, z którego wynika, że zostały one zafałszowane. Theo, choć 

ma na głowie mnóstwo innych spraw - potrzebujących pomocy kolegów, z których jeden obawia się                               

o bezpieczeństwo swojej rodziny drugi martwi o los ulubionego zwierzaka - postanawia przyjrzeć się bliżej 

mataczeniu z wynikami. Zwłaszcza że we wszystko jest zamieszana jego wiecznie sprawiająca problemy 

przyjaciółka. No ale przyjaciel to przyjaciel. Nawet jeśli sam prosi się o kłopoty.  

 

 

4. Anegdoty o gwiazdach / zebrała i opracowała Magda Omilianowicz.- Koszalin : 

Reporter Magda Omilianowicz, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Dziennikarze , Polska , Anegdoty 
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"...Po latach pracy w zawodzie dziennikarza postanowiłam zebrać anegdoty mi znane, dokładając do nich, 

opowiastki z książek, wywiadów prasowych, telewizyjnych, radiowych i z Internetu - i tak powstała ta książka - 

zbiór anegdot o naszych polskich gwiazdach - aktorach, piosenkarzach, ludziach mediów..." [Fragment książki] 

 

 

 5. Arabski syn / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Islam , Kobieta , Małżeństwo międzyetniczne , 

Obozy dla uchodźców , Wojna , Syria , Irak , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Akcja powieści toczy się na Bliskim Wschodzie - w Syrii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Emiratach Arabskich, 

Libanie i Jordanii. Świat niesamowitego bogactwa i władzy, ale też nędzy i rozpaczy. Życie na salonach i w 

obozie dla uchodźców, w nowoczesnych stolicach wielkich mocarstw i w Rakce, stolicy kalifatu. Powracają znani 

i lubiani bohaterowie: kobiety z rodu Salimich - Dorota oraz jej dwie córki, Marysia i Daria, a także ich mężczyźni 

- Hamid Binladen i dżihadi John. Czy Marysia nadal będzie iść ramię w ramię z Hamidem Binladenem, miłością 

swojego życia? A może zły los ich rozdzieli? Czy Daria ucieknie od dżihadysty? Czy ona i jej bliscy będą 

bezpieczni? Czy Dorota w końcu znajdzie uczucie, które przyćmi wszystkie dotychczasowe? Dlaczego zawsze 

najbardziej pokrzywdzone podczas wojny muszą być kobiety i dzieci? Czy synowie arabskiej ziemi zawsze 

działają na korzyść swoich krajów? Czy potrafią udawać „niewiernych”, wyrzec się siebie i swoich korzeni?  

 

 

6. Bestseller / Joanna Opiat-Bojarska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2016. 

(Czarna Seria : kryminał) 
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Poznaj ciemną stronę sukcesu. Emilia Sienkiewicz, 35-letnia niepozorna księgowa, wygrywa telewizyjny literacki 

talent show. Z dnia na dzień zyskuje ogromną sławę i popularność. Kilkanaście dni przed premierą swojej książki 

zostaje odnaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Podczas śledztwa, które ma ustalić przyczynę śmierci 

pisarki, policyjny duet - Burzyński i Majewski - zagląda za kulisy telewizyjnego talent show i odkrywa pełen 

cynizmu, intryg i nieczystych gier świat popkultury. Tymczasem tajemnicza kobieta, która wie zbyt dużo, zaczyna 

bać się o swoje życie. Pracę policjantom utrudniają zainteresowanie opinii publicznej oraz obecność drobiazgowej 

antropolog sądowej Anity Broll. Joanna Opiat-Bojarska - kobieta, która rozumie świat mężczyzn. Z wykształcenia 

ekonomistka, od kilku lat uzależniona od pisania autorka poczytnych kryminałów. Historie, które opisuje mogły 

wydarzyć się naprawdę. Ich siłę stanowią niespodziewane zwroty akcji, wysoki ładunek emocjonalny oraz 

trzymanie się realiów.  
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7. Bez przeszłości / Keith Donohue ; przełożył Jan Hensel.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2018. 
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W Quebecu Kay Harper zakochuje się w lalce na wystawie Quatre Mains, zamkniętego sklepiku ze starymi 

zabawkami. Kay spędza letnie wakacje, pracując w cyrku jako akrobatka, podczas gdy jej mąż, Theo, tłumaczy 

biografię pioniera fotografii - Eadwearda Muybridge’a. Pewnej nocy, gdy Kay wraca do domu, ma wrażenie, że 

ktoś ją śledzi. Kiedy widzi, że w jej ulubionym sklepiku pali się światło a drzwi są otwarte, postanawia znaleźć 

schronienie w jego wnętrzu. Nazajutrz Theo odkrywa, że żona zaginęła. Podejrzewany przez policję, zrozpaczony, 

obsesyjnie przemierza ulice Starego Miasta. Tymczasem Kay, przemieniona w lalkę, tkwi uwięziona na zapleczu 

Quatre Mains, gdzie towarzyszy jej pstrokata gromadka kukiełek z różnych zakątków świata, które ożywają 

jedynie na noc. Kay może wrócić do ludzkiej postaci tylko wtedy, gdy Theo znajdzie ją i rozpozna. Tak 

rozpoczyna się podwójna odyseja: męża wytrwale szukającego zaginionej żony - i kobiety uwięzionej                            

w magicznym świecie, gdzie jej życie należy do kogoś innego.  

 

 

8. Bezkres / Marcin Podlewski.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Głębia / Marcin Podlewski ; t. 4) 
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Blady Król powrócił, by siać śmierć i zniszczenie. Floty pozbawione galaktycznej sieci tracą ze sobą kontakt. 

Wydaje się, że mogą tylko bezradnie patrzeć na spustoszenie dokonywane przez Blady Zastęp. Załoga Wstążki 

podejmuje rozpaczliwą próbę odzyskania części uprowadzonych statków. Resztki ludzkiej floty stają do 

straceńczej walki z potęgą, dla której są niczym innym jak marnym pyłem. Wszystkie decyzje nieuchronnie 

prowadzą do ostatecznej bitwy, po której nie będzie już następnej szansy. Jeśli przegramy pozostanie już tylko 

zimna pustka. I cisza. Czas na finał epickiej historii. Czas na zwycięstwo Głębi.  

 

 

9. Będziesz na to patrzył / Magda Rem.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2018. 
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Zwyczajni ludzie, zwyczajne życie - Rodzina Barczów. Marek - lekarz, Elwira - tłumaczka, i ich piętnastoletnia 
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córka Marta - ładna, zdolna, dobrze wychowana. Jeśli ktoś ma swoje słabości, bez problemu ukrywa je przed 

innymi, bo nie są to grzechy śmiertelne. Romans, zdrada… Z czasem takie problemy rozwiązują się same. Więc 

dlaczego z jasnego nieba uderza nagle grom? Początkiem koszmaru jest anonimowy list do Marka: "Będziesz na 

to patrzył!". Szczęśliwe życie zamienia się w zły sen - i rozpoczyna się wyścig z czasem. Skąd pojawiło się 

zagrożenie, stawiające pod znakiem zapytania byt rodziny? Co kieruje sadystycznym prześladowcą? Jak daleko 

się on posunie? Marek staje do nierównej walki. Szuka przyczyn swego upadku. Nie wie, czy ma za przeciwnika 

psychopatę czy ostatniego sprawiedliwego. Nie wie, kto zawinił, komu i w czym. Niczego nie wiadomo,                         

a tymczasem jakby wszystko się sprzysięgło przeciw niemu. Brak odpowiedzi, brak sposobu i czasu, żeby je 

znaleźć, a tymczasem wali się cały świat! Prześladowca cierpi, nie zna więc litości.  

 

 

10. Bluszcz / Anna H. Niemczynow.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2018. 
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Julita przez wiele lat nosi maskę szczęśliwej żony i matki. Wierzy, że jej poświęcenie wystarczy do zbudowania 

trwałego małżeństwa oraz pełnej miłości rodziny. Elżbieta, bezdzietna, żyjąca samotnie lekarka, boryka się                       

z myślami, które w jej głowie urastają do rangi problemu niepozwalającego cieszyć się z codzienności. Życiowe 

blokady przyjaciółek są efektem podjętych w młodości decyzji… "Bluszcz" to powieść inna niż wszystkie. Anna 

H. Niemczynow porusza zakamarki duszy, które człowiek pragnie ukryć nawet przed samym sobą. Dotyka 

najtrudniejszych spraw, z jakimi niejednemu z nas przychodzi się zmierzyć. W sposób delikatny i subtelny 

pokazuje kierunki, których obranie może pomóc wydostać się z największych, na pozór nierozwiązywalnych 

trudności. Wywołuje uśmiech, daje nadzieję, emanuje spokojem i łagodnością.  

 

 

11. Błękit / Maja Lunde ; przełożyła Anna Marciniakówna.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 
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Signe i David. Ona - norweska aktywistka środowiskowa, on - francuski uchodźca klimatyczny. Ona żyje                      

w naszych czasach, on w niedalekiej przyszłości. Ona chce uchronić planetę przed ludzką zachłannością, on 

ponosi konsekwencje krótkowzroczności poprzednich pokoleń. Ich losy złączy niespodziewany splot wydarzeń. 

I... woda. Rok 2017: Signe skonczy niebawem 70 lat, lecz wyprawy morskie nie są jej straszne. Samotnie 

opuszcza rodzinną miejscowość w zachodniej Norwegii i wyrusza w rejs, by spotkać się z mężczyzną, którego 

niegdyś kochała. Tylko ona, łódź i osobliwy ładunek. Rok 20141: David czuje się nieprzygotowany do roli ojca,              

a mimo to musi sam zaopiekować się swoją małą córką. Razem uciekają przez nękaną suszą Europę. Kiedy                 

w opuszczonym ogrodzie w głębi lądu znajdują żaglówkę, wszystko się zmienia.  
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12. Bohaterowie z przypadku / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- 

Kraków : Między Słowami, 2018. 
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Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  
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Piękny, majowy poranek na nowojorskim lotnisku. Dwa samoloty właśnie przygotowują się do startu. W punkcie 

kontroli bezpieczeństwa asystentka Bernice znajduje kartkę z dziwną wiadomością. Przełożona ignoruje obawy 

Bernice, ale wiadomość nie daje jej spokoju. Wezwany na pomoc starszy agent Departamentu Bezpieczeństwa 

również ma złe przeczucia. Kto zostawił pocztówkę? Co oznacza wiadomość? Czy na pokładzie jednego                       

z samolotów ktoś planuje zrobić coś strasznego? Tego dnia losy obcych sobie ludzi zostaną splecione, a oni sami 

wystawieni na największą próbę. Co się stanie, kiedy przyszłość i życie wielu osób trafią w ręce garstki ludzi - 

bohaterów z przypadku?  

 

 

13. Burza : opowieść / Steve Sem-Sandberg ; przełożyła Paulina Rosińska.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shakespeare, William (1564-1616). Burza , Mężczyzna , 

Nazizm , Tożsamość osobista , Pamięć autobiograficzna , Społeczności lokalne , Wyspa 

, Norwegia , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-07 

 

 

"Nie powinienem był wracać na wyspę, a jednak wróciłem" - bohater "Burzy", Andreas, po śmierci przybranego 

ojca odwiedza wyspę u wybrzeży Norwegii, gdzie spędził dzieciństwo i dorastał. Uporządkowania wymaga nie 

tylko dom, ale i wspomnienia. Wiele w nich pytań i niejasności: kim byli rodzice, dlaczego tak nagle zniknęli, co 

było przyczyną ucieczki i jego siostry Minny? Po latach Andreas odnajduje tę samą społeczność wyspy, niechętną 

wobec obcych i strzegącą swoich tajemnic. Jedna z nich to nazistowskie związki dawnego właściciela, 

zapamiętałego botanika i eksperymentatora, założyciela robotniczej kolonii i sanatorium, w którym przepro-

wadzono dziwne doświadczenia, również na dzieciach. Sem-Sandberg, znany z mistrzowskiego budowania fabuł  

z wydarzeń rzeczywistych, sięga i tu do historii. Opowiadając o wyspie, tworzy na jej niewielkiej przestrzeni i w 

zmieniających się planach czasowych świat, który pochłania czytelnika, zafascynowanego tajemnicą od pierwszej 

do ostatniej strony książki.  

 

 

14. Cała ja / Augusta Docher.- Kraków : OMG Books, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 
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Milena całkowicie traci głowę, gdy całuje Jacka po raz pierwszy. W starszym, zamożnym przyjacielu rodziny 

odnajduje wszystko, czego brakuje jej rówieśnikom - szacunek, czułość i namiętność. Wydaje się, że wreszcie 

odnalazła swoje szczęście. Nie wie jeszcze, że przewrotny los szykuje dla niej wielką niespodziankę. Paula 

przeżyła tragedię, po której musi na nowo poskładać swój świat. Ciężką pracą próbuje zagłuszyć ból, który 

towarzyszy jej każdego dnia. Nie wyobraża sobie, że mogłaby znów komuś zaufać - do chwili gdy na jej drodze 

staje tajemniczy chłopak z tatuażem w kształcie smoka. Wraz z nim nadchodzi wiosna i nadzieja na lepsze dni.  

Co łączy Milenę i Paulę? Czy można zapomnieć o dawnych nieszczęściach i spojrzeć w przyszłość z ufnością? 

Czy zranione serce potrafi znów pokochać z całych sił? 

 

 

15. Cień / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2018. 

(Materia prima / Adam Przechrzta ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Historia alternatywna , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Rzeczpospolita Warszawska stara się utrzymać neutralność, balansując między dwiema potęgami: Niemcami                 

i Rosją, jednak młoda republika ma coraz więcej problemów. W enklawach pojawiają bezpośredni wysłannicy 

Szepczących, a słowo mocy, które dało Polakom zwycięstwo, jest już znane wszystkim stronom konfliktu. 

Samarin i Rudnicki zostają wciągnięci w wir politycznych i towarzyskich intryg, a to nie jedyne ani nawet 

największe niebezpieczeństwo. Ktoś poprzysiągł ich zabić. I wszystkich takich jak oni. Do tego zarówno                      

w Berlinie, jak i Sankt Petersburgu narasta przekonanie, że pora zaatakować. Polska armia szykuje się do 

ostatecznego starcia, jednak dowództwo zdaje sobie sprawę, że żadna strategia nie pozwoli wygrać z wrogiem 

mającym dwudziestokrotną przewagę liczebną. Tylko czas pokaże, kto umrze, a kto przeżyje...  

 

 

16. Ciuciubabka / Faye Kellerman ; tłumaczenie Piotr Grzegorzewski.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność charytatywna , Przedsiębiorcy , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Porucznik z wydziału zabójstw Los Angeles, Peter Decker, zostaje wezwany do kolejnej sprawy. O tym śledztwie 

będzie głośno. Cztery ofiary, morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Napastnik włamał się na luksusowe 

ranczo strzeżone przez armię ochroniarzy. Jednym z zabitych jest właściciel posiadłości, miliarder Guy Kaffey. 

Twórca handlowego imperium miał wielu wrogów wśród kalifornijskich biznesmenów. Dużo wątpliwości budziła 

też jego działalność dobroczynna. Dlaczego wspierał wyłącznie byłych więźniów? Czy popełnił błąd, zatrudniając 

ich jako osobistych ochroniarzy? Decker sprawdza każdą poszlakę, ale sprawa coraz bardziej się wikła, a kolejni 

podejrzani mają niepodważalne alibi. Śledztwo zaczyna przypominać zabawę w upiorną ciuciubabkę.  
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17. Córka kucharki / Weronika Wierzchowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) , Matki i córki , 

Sieroty , Kucharstwo , Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Lucyna Ćwierczakiewiczowa była kobietą wielkiego formatu. Jako autorka bestselerowych książek kucharskich, 

poradników i kalendarzy odniosła niebywały sukces i stała się najbardziej rozpoznawalną Polką drugiej połowy 

XIX wieku. Słynęła nie tylko z umiejętności kucharskich, ale też z hardego charakteru i niezwykle ostrego języka. 

Do pełni szczęścia brakowało jej tylko jednego - upragnionego dziecka, którego jednak mieć nie mogła. 

Przygarnęła zatem sierotę i wychowała ją, traktując jak wszystkich wokół - surowo i bez pobłażania. Jak 

wyglądało życie zdominowanej przez niezwykłą matkę Tosi Ćwierczakiewiczówny? Jak wyjść z cienia legendy, 

odnaleźć się i pokochać mężczyznę, którego na męża wybrała surowa matka? Czy Tosia kiedyś zazna 

prawdziwego, rodzinnego ciepła i dorówna mistrzyni kuchni? Oto historia jej losów, życie mieszczan i wielka 

Lucyna oglądane oczami skromnej sieroty, która znalazła się na salonach i w najsłynniejszej polskiej kuchni.   

 

 

18. Czas próby / Wioletta Sawicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Rozwód , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Joanna i Wiktor próbują z dwóch nieszczęść stworzyć wspólne szczęście. Nie jest to łatwe, gdyż oboje niosą bagaż 

trudnych doświadczeń. Ona przechodzi przez rozwodowe piekło, on nie może do końca uporać się z przeszłością. 

Tomasz, mąż Joanny, manipuluje, oszukuje, prowadzi nieuczciwą walkę w sądzie. Joanna nie tylko musi stawić 

temu czoło, ale przede wszystkim chronić dziecko. Jej niełatwy związek z Wiktorem przejdzie niejedną próbę. 

Zwłaszcza gdy na drodze do szczęścia stanie wytrawny gracz, który nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć cel 

- Daniel. Do czego zdolna jest kobieta, która kocha mężczyznę? Co zrobi mężczyzna z miłości do kobiety? Jak 

przejdą swój czas próby? 

 

 

19. Czerwony pająk / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2018. 

(Cztery żywioły Saszy Załuskiej / Katarzyna Bonda ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sasza Załuska (postać fikcyjna) , Profilerzy kryminalni , 

Przestępczość zorganizowana , Psychologia kryminalistyczna , Samobójstwo , Służby 

specjalne , Uprowadzenie , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 
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Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców i mimo wzmożonych wysiłków policji 

nie udaje się jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, że porwanie dziewczynki jest powiązane                          

z zagadkowym samobójstwem byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś przełożonego Załuskiej. To 

w jego posiadaniu znajdowało się archiwum kompromitujące najważniejszych polskich polityków. Teraz jednak 

dokumenty zniknęły. W ich poszukiwaniach biorą udział wszystkie zainteresowane strony - zarówno mafiosi, jak  

i politycy oraz służby specjalne - a komuś niezwykle zależy na tym, żeby to właśnie Sasza je odnalazła. 

Porywacze wiedzą, że aby ocalić życie córki, Załuska zgodzi się na wszystko. W starej torpedowni w Gdyni nurek 

znajduje zwłoki kobiety. Jeszcze zanim badanie DNA potwierdzi tożsamość ofiary, komendant Robert 

Duchnowski rozpoznaje ciało… Ostatnia część serii z profilerką Saszą Załuską. Kolejne portrety psychologiczne 

zbrodniarzy krok po kroku prowadzą ją do odkrycia mrocznej tajemnicy z własnej przeszłości.  

 

 

20. Decyzja / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożył Dariusz Guzik.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami , Relacje międzyludzkie , Bułgaria , Francja 

, Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Simon razem z dziećmi zamierza spędzić spokojne Boże Narodzenie na południu Francji. Nic jednak nie układa 

się po jego myśli. Tuż przed świętami dzieci odwołują swój przyjazd, a jego przyjaciółka postanawia z nim 

zerwać. Podczas spaceru po plaży spotyka zaniedbaną, zrozpaczoną kobietę. Nathalie, młoda, wystraszona 

Francuzka twierdzi, że ścigają ją brutalni prześladowcy. Przejęty współczuciem Simon postanawia jej pomóc. Nie 

przeczuwa jednak, że wskutek owej decyzji zostanie uwikłany w morderczą intrygę, której wątki sięgają aż 

dalekiej Bułgarii. Trop wiedzie do Seliny, młodej dziewczyny, która pragnąc lepszego życia, wpadła w ręce 

pozbawionych skrupułów przestępców. Jej dramatyczna ucieczka staje się początkiem splotu przewrotnych 

zdarzeń, które ściągną na głowy Simona i Nathalie śmiertelne niebezpieczeństwo.  

 

 

21. Dom węży / Mateusz Lemberg.- Warszawa : Wydawnictwo Od deski do deski, 

copyright 2018. 

(Seria Zbrodnia Nie/Doskonała) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc wobec kobiet , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Wąż jest zabójcą doskonałym, znakomicie znającym anatomię ludzkiego ciała, wie jak zadać śmiertelny cios. 

Lemberg na kolejnych kartach kreśli nam świat zły, pełen odrażających ludzi, dla których znęcanie się jest formą 

najlepszej rozrywki, za którą płacą niemałe pieniądze. Do tego wprowadza doń mężczyzn, których „opieka" nie 

ma nic wspólnego z pomocą i czułością, a obnaża ich partykularne ambicje. Powieść dla oczekujących mocnych 

wrażeń, spisana sugestywnym, jędrnym językiem. [...]. Uroboros - mityczny wąż pożerający swój ogon - jest 

symbolem nieskończoności, początku i końca, odwiecznego cyklu narodzin, śmierci i odradzania się. Do czego 

zdolny jest człowiek opętany tą symboliką. [...]. W swojej powieści Mateusz Lemberg stworzył nie tylko 

wciągającą intrygę, ale i nakreślił niezwykle wnikliwie wstrząsający portret kobiety, która żyje z piętnem ofiary               

i próbuje się od niego uwolnić. Tomasz Sekielski 
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22. Droga do marzeń / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jedynacy , Kobieta , Tożsamość osobista , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Życie Konstancji sypie się nagle i bez ostrzeżenia. Wychowana w bajce zamożna jedynaczka nagle musi się 

zmierzyć z brutalną prozą życia. Troski materialne to jednak nie wszystko. Konstancja stanie przed 

poważniejszym wyzwaniem. W środowisku, w którym wszyscy kłamią musi odnaleźć prawdę. I zbudować swoje 

życie na nowo. To opowieść o skomplikowanych życiowych wyborach, tajemnicach przeszłości i prawdziwych, 

wielkich uczuciach. A także o poszukiwaniu własnej tożsamości, kiedy okazuje się, że nic nie jest takie, jak się 

przez lata wydawało.  

 

 

23. Dziecko / Fiona Barton ; przekład Agata Ostrowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Dziennikarze , Kobieta , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Zwłoki , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Kiedy w wieczornej gazecie ukazuje się krótka informacja o tragedii sprzed lat -odnalezionym na placu budowy 

szkielecie noworodka, większość czytelników tylko przebiega po niej wzrokiem. Jednak trzy obce sobie kobiety 

nie mogą zignorować zamieszczonej treści. Jednej z nich tekst przypomina o najgorszym wydarzeniu z życia. Inna 

obawia się, że jej najpilniej skrywana tajemnica może zostać ujawniona. Dla trzeciej zaś, dziennikarki, to pierwsza 

wskazówka w śledztwie prowadzącym do ujawnienia prawdy. Historia dziecka musi zostać opowiedziana…  

 

 

24. Dziewczyna we mgle / Donato Carrisi ; z włoskiego przełożył Jan Jackowicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Społeczności lokalne , Włochy , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni,                 

a mieszkańcy - zszokowani. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że porywaczem może być ktoś z nich. 

Porywaczem… lub zabójcą. Przybyły na miejsce agent specjalny Vogel nie ma wątpliwości, że tropi mordercę.                

I że jest to ktoś z miejscowych. Nie interesują go badania kryminalistyczne, odciski palców i ślady DNA. Vogel 

wykorzystuje media. Bo ludzie nie potrzebują sprawiedliwości - potrzebują spektaklu. A on zapewni im 

widowiskowe polowanie na potwora. To ryzykowna gra, w której już raz przegrał. Mimo to Vogel typuje 
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podejrzanego i chociaż ma tylko poszlaki, wydaje wyrok i dąży do zniszczenia mu życia. Tak jak robił to już setki 

razy. Morderca jednak tylko czeka, aż światła reflektorów zostaną skierowane na niego. A Vogel w pewien 

wieczór opowie swoją historię tylko jednej osobie.  

 

 

25. Dziewczynka z zapalniczką / Mariusz Czubaj.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. 

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rudolf Heinz (postać fikcyjna) , Profilerzy kryminalni , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Sylwester 2010 roku. W lesie w Katowicach zostaje zamordowany Jacek Szymon, dawny mentor i kolega Rudolfa 

Heinza. Wiele lat wcześniej, we wrześniu 2001 roku, w willi na Brynowie odkryto pkaleczone zwłoki 6-letniej 

dziewczynki. Śledztwo prowadził wówczas Jacek Szymon, a sprawcy nigdy nie znaleziono. Co łączy te dwie 

sprawy? Profiler, który jeszcze niedawno zastanawiał się nad odejściem z policji, angażuje się w śledztwo. 

Tymczasem na wolności przebywa groźny przestępca, który kiedyś groził śmiercią Szymonowi oraz Heinzowi. 

wiele wskazuje, że nie rzucał słów na wiatr.  

 

 

26. Fashion victim / Corrie Jackson ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-

Gaik.- Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sophie Kent (postać fikcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , Środki 

masowego przekazu , Modelki i modele , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Jeśli Sophie Kent wpadnie na trop, możesz być pewny, że nie wypuści go z rąk! Fashion Victim to pasjonujący 

kryminał autorstwa amerykańskiej dziennikarki Carrie Jackson, którego akcja obraca się wokół świata mody. 

Sophie Kent, reporterka londyńskiej gazety bada sprawę morderstwa młodej modelki, która przyjechała do 

Londynu w pogoni za lepszym życiem. Śledztwo okazuje się bardzo ryzykowne, lecz młoda dziennikarka traktuje 

je jako wyzwanie i odskocznię od problemów osobistych. Bowiem Sophie wciąż nie może się pogodzić                          

z tragiczną śmiercią młodszego brata, za którą czuje się odpowiedzialna. Sophie prowadzi czytelników przez świat 

mody i blichtru, odsłaniając przed nimi sekrety skrywane pod błyszczącą otoczką pozorów. Fashion Victim to 

idealna lektura zarówno dla fanów gatunku, jak i mody. W tej książce znajdziemy wszystko, czego wymaga dobry 

kryminał: wiarygodne postaci, przemyślaną fabułę, niezwykłą atmosferę tajemnicy.  

 

27. Gliny z innej gliny / Marcin Wroński [oraz] Ryszard Ćwirlej, Robert Ostaszewski, 

Andrzej Pilipiuk.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2018. 

(Komisarz Maciejewski / Marcin Wroński ; 10) 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmunt Maciejewski (postać fikcyjna) , Lublin (woj. 

lubelskie) , Antologia , Opowiadania i nowele , Kryminał 
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    Sygnatura:  WG-pol.  

    Nowości:  2018-07 

 

Jak zapowiadał po opublikowaniu "Czasu Herkulesów", dziewiątej i ostatniej powieści z Zygą Maciejewskim, 

Marcin Wroński pomysłowo i ciekawie zamyka swój kryminalny cykl retro. Na pożegnanie w tomie "Gliny                   

z innej gliny" zbiera opowiadania i prozy, których bohaterem jest niepokorny komisarz oraz Lublin od lat 20. do 

80. XX wieku. A nawet w XXI wieku! To wyborna lektura dla miłośników serii oraz wielbicieli dobrych 

kryminalnych historii. Autor zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu Ryszarda Ćwirleja, Roberta 

Ostaszewskiego i Andrzeja Pilipiuka, których opowiadania z Zygą Maciejewskim są prawdziwą ozdobą zbioru                

i wzruszającym literackim podziękowaniem dla sławnego kolegi po piórze.  

 

 

28. Głowa : opowieść nocy zimowej / Tadeusz Cegielski.- Warszawa : Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uniwersytet Warszawski , Profesorowie , Studenci , Teatr , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Powieść kryminalna autorstwa profesora Tadeusza Cegielskiego łączy postaci i wydarzenia historyczne                          

z fikcyjnymi. Akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych: współcześnie i w latach 20. XIX w. Autor kreśli 

sugestywny obraz Warszawy i jej mieszkańców w okresie przed powstaniem listopadowym, przywołuje duszny 

klimat kraju rządzonego przez policję i jej tajne służby. Powieść powstała z okazji jubileuszu dwóchsetlecia 

Uniwersytetu Warszawskiego, toteż tłem wydarzeń jest w dużej mierze Uniwersytet, bohaterami zaś - 

profesorowie i studenci. Jak na porządną powieść kryminalną przystało, mamy tu anonimowego trupa                             

i podejrzenie morderstwa, tajne bractwa i przebiegłych agentów policji. Nie zabrakło również wątku 

romantycznego, a także tajemniczego Teatru Świata i jego twórców. Główna nić intrygi bierze swój początek                 

w niezwykłym darze ofiarowanym w 2015 r. Muzeum Uniwersyteckiemu przez spadkobierców profesora 

medycyny Jana Milego i prowadzi czytelnika wprost ku mrocznym wydarzeniom XIX-wiecznej historii Polski                

i Europy.  

 

 

29. Gra o wszystko / Joanna Opiat-Bojarska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnicza Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aleksandra Wilk (postać fikcyjna) , Fantazje erotyczne , 

Zaburzenia seksualne , Łódź (woj. łódzkie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Młoda kobieta zostaje odnaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Obfite kształty ofiary i suto zastawiony stół 

rodzą wiele pytań, jednak policja uznaje jej śmierć za samobójstwo. Z dnia na dzień przybywa osób odbierających 

sobie życie w dziwnie zainscenizowanych okolicznościach. Na jaw wychodzą ich wstydliwe sekrety i perwersyjne 

upodobania... W śledztwie pomaga Urszula Zimińska, profilerka z Łodzi. W kręgu osób bacznie obserwowanych 

przez poznańską policję główną podejrzaną jest… psycholog Aleksandra Wilk. Co łączy wszystkie ofiary i jaki to 

ma związek z Aleksandrą? Czy czyjeś fantazje mogą prowadzić do zbrodni? 
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30. Gra w kolory / Marzena Rogalska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Jak kot, który żyje siedem razy, Agata po raz kolejny zaczyna na nowo. Po dotkliwej stracie Agata dochodzi do 

siebie pod troskliwą opieką najbliższych. Kiedyś podzieliła się z nimi swoimi snami. Ale czy pojawi się ktoś, kto 

zechce dzielić z nią życie? I czy ona, targana wątpliwościami, będzie na to gotowa? Aby być szczęśliwym, trzeba 

zrozumieć siebie. Marzena Rogalska poruszająco opowiada o wewnętrznym dojrzewaniu Agaty, odkrywa jej 

rodzinne tajemnice i pokazuje, że każdy może zmierzyć się z demonami zapomnianej i wypartej przeszłości. 

Trzeba tylko odwagi i… niewielkiej pomocy przyjaciół!  

 

 

31. Hashtag / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Thriller , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

"Twoja paczka już na ciebie czeka"! - brzmiała wiadomość, która wydawała się zwykłą pomyłką. Tesa nie 

spodziewała się żadnej przesyłki, niczego nie zamawiała w sieci - a nawet gdyby to zrobiła, z pewnością nie 

wybrałaby dostawy do paczkomatu. Jeśli nie musiała, nie wychodziła z domu. Postanowiła jednak sprawdzić 

tajemniczą przesyłkę - i okazało się to największym błędem, jakim kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem                

w spiralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić jej życie... Gdy Tesa na nowo odkrywa swoją przyszłość, przez 

media społecznościowe przetacza się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy na hashtagiem #apsyda.   

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zagubione...  

 

 

32. Huśtawka / Lis Agnieszka.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Małgorzata prowadzi spokojne i uporządkowane życie. Nie wie jednak, że czeka ją zupełnie inny scenariusz. 

Córka podejmuje lekkomyślne decyzje, matka wyjawia skrywany latami sekret rodzinny, a siostra wyrusza                   

w podróż do Indii w poszukiwaniu szczęścia. Na domiar złego, lekarz stawia Małgorzacie diagnozę, która może 
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zmienić wszystko. To opowieść o trzech pokoleniach kobiet, na pozór tak różnych, a jednak połączonych 

wspólnymi doświadczeniami i rodzinną miłością.  

 

 

33. I góry odpowiedziały echem / Khaled Hosseini ; z angielskiego przełożyła 

Magdalena Słysz.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ubóstwo , Rodzeństwo , Rodzina , Rozstanie , Więź rodzinna , 

Afganistan , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-afgań. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Afganistan, rok 1952. Abdullah i jego siostra Pari mieszkają wraz z ojcem i macochą w ubogiej wiosce Szadbagh. 

Ledwie wiążą koniec z końcem; ojciec, człowiek zamknięty w sobie, z twarzą pobrużdżoną zmarszczkami, 

nieustannie poszukuje pracy, której znalezienie graniczy z cudem. Szczególnie ciężkie dla rodziny są zimy, kiedy 

Szadbagh znika pod śniegiem. Dziesięcioletni Abdullah darzy trzyletnią, niezwykle pogodną Pari, bezwarunkową 

miłością; opiekuje się dziewczynką w zastępstwie nieżyjącej matki - i ojca, który nie poczuwa się do przejęcia jej 

obowiązków. Aby zdobyć dla siostry skarb - piękne pawie pióro - Abdullah odda jedyna parę butów. Rodzeństwo 

nie rozstaje się nawet w nocy, śpiąc wtulone w siebie na jednym posłaniu. Pewnego dnia wszystko się zmienia. 

Podróż z ojcem do Kabulu stanie się dla Pari i Adbullaha początkiem rozstania, które odciśnie piętno na ich 

przyszłym życiu. Pari nie zachowa wspomnień o swoim dzieciństwie. Adoptowana przez zamożne małżeństwo 

Wahdatich, wyjedzie z przybraną matką do Paryża. Żyjąc tam, nigdy nie uwolni się od poczucia, że kogoś lub 

czegoś jej brakuje. Abdullah, dla którego siostra była całym światem, wiele lat później, mieszkając już                        

w Kalifornii, nazwie jej imieniem swoją córkę. Los okaże się łaskawy - da obojgu ostatnią szansę, by się jeszcze 

kiedyś spotkali...  

 

 

34. I że ci nie odpuszczę / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2016. 

(Kalina w malinach / Joanna Szarańska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kalina (postać fikcyjna) , Narzeczeństwo , Relacja 

romantyczna , Śledztwo i dochodzenie , Zdrada , Kryminał , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

To miał być najpiękniejszy dzień w życiu Kaliny. Długa, biała suknia, ukochany mężczyzna u boku i uroczyste 

słowa „I nie opuszczę cię aż do śmierci”. Piękny sen pryska, kiedy przed ołtarzem okazuje się, że pan młody 

wkrótce zostanie tatusiem... dziecka innej kobiety. Kalina, mimo niespodzianki, postanawia wykorzystać jedyny 

prezent ślubny, jaki otrzymuje po przerwanej ceremonii - voucher do spa w zabytkowym dworku. Uzbrojona                

w walizkę fatałaszków i powieść o Bridget Jones wyrusza, by zakosztować luksusów i wyleczyć złamane serce...  
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35. Idiota / Fiodor Dostojewski ; przełożyła Helena Grotowska.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo MG, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Relacje międzyludzkie , Rosja , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Oto powieść, z utworów Dostojewskiego kto wie czy nie największa, na pewno zaś najgłębiej badająca mroczne 

tajniki duszy, a zarazem wzywająca do wytrwania w poszukiwaniu piękna jej wnętrza, chrześcijańskiej caritas, 

miłości współczującej i wybaczającej. Taki jest główny bohater, książę Lew Myszkin, który bez grosza przy duszy 

przyjeżdża do Rosji, by objąć spory majątek. Swej dobrotliwości, pokorze oraz irytującej wręcz naiwnej ufności 

do ludzi, zawdzięcza on tytułowy przydomek, jakim obdarzają go inne postaci. Myszkin to postać z innego czasu  

i innych krain. Być może zagubiona wprost z Ewangelii w XIX-wiecznym świecie, bezwzględnym dla słabych, 

pełnym nierówności i złych namiętności. Książę Myszkin chce naśladować Chrystusa, chce być człowiekiem 

przepięknym, ale wikła się w sieci, które na niego nastawia złość i pożądliwość ludzka. Idiota to zarazem 

arcydzieło dwóch portretów kobiecych, Nastazji Filipownej i Agłai Iwanownej, pomiędzy których uczucia 

rozdarte jest serce księcia. To przypowieść o bezgranicznym opętaniu miłością, która może doprowadzić wręcz do 

unicestwienia osoby kochanej…  

 

 

36. Iskra / Stanisław Krzemiński ; świat bohaterów powieści współtworzyły Hanna 

Probulska-Dzisiów, Joanna Wojdowicz.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Drogi do wolności / Stanisław Krzemiński ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Kobieta , Rodzeństwo , 

Zakochanie , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

JEDNA RODZINA. TRZY SIOSTRY. WSPÓLNE MARZENIE Lato 1914. Siostry Biernackie wracają                       

z Lanckorony do Krakowa. W powietrzu wiszą zmiany, mówi się o wojnie. Tymczasem Lala nie może przestać 

fantazjować o przystojnym lotniku Ludwigu, Marynia nieustannie myśli o Szymonie, a Alina udziela lekcji 

polskiego tajemniczemu Austriakowi. Jeszcze nie wie, że przez tego człowieka ustalony w ich rodzinie porządek 

runie jak domek z kart. Nadchodzi czas, by siostry wzięły sprawy we własne ręce i zmierzyły się z nękającymi 

rodzinę demonami przeszłości. W cyklu Drogi do wolności historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości 

przenika się z opowieścią o wzlotach i upadkach, sukcesach i rozczarowaniach, radościach i dramatach kilku 

pokoleń kobiet. Losy bohaterów śledzić będzie można również w serialu TVP "Drogi wolności".  

 

 

37. Jak upolować pisarza / Sally Franson ; tłumaczenie Joanna Dziubińska.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci reklamowi , Pisarze , Reklama , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 
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Jest bezwzględna. Jest bezczelna. Nie polubisz jej od razu. Casey Pedergast jest dyrektorką kreatywną agencji 

reklamowej. W świecie brandów i marek czuje się jak ryba w wodzie i bezwzględnie pnie się po szczeblach 

kariery. W wolnych chwilach czyta. Głównie Instagrama. Kiedy jej szefowa wpada na genialny pomysł 

zatrudnienia pisarzy do kampanii reklamowych, Casey ma pozyskać najbardziej gorące nazwiska świata literatury. 

Ale gdy pierwszą ofiarą ma być przystojny pisarz Ben, sprawy mogą się łatwo wymknąć spod kontroli. Co 

wyniknie z polowania Panny Ambitnej na Przystojnego Pisarza? Kto zyska, a kto straci na zderzeniu wielkiego 

świata literatury i reklamy? I czy jest tam miejsce na miłość? Przezabawna i momentami gorzka opowieść 

zdradzająca kulisy świata, do którego każdy z nas chciałby zajrzeć. Ale czy chcielibyśmy w nim zostać na dłużej?  

 

 

38. Jaksa / Jacek Komuda ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : Fabryka 

Słów, 2018. 

(Polskie Fantasy ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Poganie , Sztuka przetrwania , Ucieczki , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Królestwo Lendii upada stratowane kopytami koni koczowników. Kiedy giną rycerze i palatyni, wybucha 

bezlitosny bunt poddanych i niewolnych. Pokonany rycerz podstępem zabija wielkiego kagana Gorana Ust 

Duuma, czym skazuje cały swój ród na zagładę. Zemście umyka tylko Jaksa - mały chłopiec, którego horda ścigać 

będzie po kres dni. W kraju opanowanym przez najeźdźców i ogarniętym buntem nie ma bezpiecznego miejsca, 

nie ma żadnego schronienia. Ale jego wieczna ucieczka nieuchronnie dobiega końca. Jeszcze pogańskie psy 

zaskamlą, gdy dopadną swej ofiary. 

 

 

39. Kartoteka 64  / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Morck (postać fikcyjna) , Chirurdzy , Kobieta , 

Poszukiwania zaginionych , Zemsta , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2018-07 

 

 

1987 rok. Nete Hermansen planuje zemstę na tych, którzy przed laty się nad nią znęcali. Głównym celem ma być 

Curt Wad, charyzmatyczny chirurg, jeden z członków duńskiego ruchu nawołującego w połowie XX wieku do 

sterylizacji dziewcząt sprawiających szczególne problemy. Ponad dwadzieścia lat później detektyw Carl Mørck 

prowadzi śledztwo dotyczące Rity, właścicielki burdelu, która zaginęła w latach 80. Pojawia się nowy dowód                 

w sprawie, która zniszczyła życie jego dwóm współpracownikom – sprawie, przez którą został zesłany do 

Departamentu Q.  Kiedy Assad i Rose, pomocnicy Mørcka, odkrywają, że w czasie zniknięcia Rity zaginęło także 

wiele innych osób, detektyw ostatecznie postanawia rozpocząć śledztwo. Badając kolejne zaginięcia, zbliża się 

stopniowo do Curta Wada, którego determinacja, by ziścić swoją wizję z młodości, osiągnęła apogeum. A brutalne 

zachowanie względem Nete i innych to zaledwie niewielki ułamek zła, do jakiego jest zdolny…  „Kiedy czytam 

powieści Adlera-Olsena, mam wrażenie, że rozwiązuję zagadki kryminalne w kuchni, przy dobrym winie,                       

z najlepszymi przyjaciółmi. Nikt inny nie pisze tak intymnie o zbrodni!” Marta Guzowska   „Jeśli Dania miałaby 

mieć jednego autora powieści kryminalnych, to musiałby się nazywać Jussi Adler-Olsen. Ten facet pisze 

inteligentnie, z pełnym zrozumieniem, zabawnie i zabójczo poważnie o sprawach, o których wszyscy powinniśmy 

wiedzieć. Bez względu na to, czy jesteś fanem kryminałów czy nie”.   
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40. Kobiety w blasku słońca / Frances Mayes ; przełożyła Magdalena Rychlik.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Kobieta , Przyjaźń , Pisarze , Toskania 

(Włochy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Kit Raine, amerykańska poetka i pisarka mieszkająca na stałe w Toskanii, zbiera materiały do biografii swojej 

bliskiej przyjaciółki, której skomplikowana osobowość wciąż kładzie się cieniem na jej życiu. Jej pracę przerywa 

przybycie Julii, Camille i Susan. Trzy kobiety połączyła niedawno spontaniczna przyjaźń o mocy wyrywającej 

drzewa z korzeniami i zmieniającej kierunki życiowych ścieżek. Susan, najodważniejsza z nich, namówiła 

pozostałe do szalonego pomysłu wynajęcia pięknej ogromnej willi w Toskanii, na przekór wszelkim stereotypom 

o statecznych emerytkach. Chociaż żadna z nich nie ma pojęcia o kulturze kraju, w którym się znalazły, nowo 

odkryta żądza przygód napawa je odwagą, apetytem na życie oraz determinacją, by czerpać z niego to co 

najlepsze. Tylko w jaki sposób? Mogą liczyć na pomoc Kit - pod jej łagodnym wpływem, trzy nowicjuszki rzucają 

się w wir włoskich przyjemności, realizują dawno zapomniane pasje i ambicje. Skutki są drastycznie 

nieprzewidywalne.  

 

 

41. Kopia doskonała / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prywatni detektywi , Uprowadzenie , Lyon (Francja) , Polska , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po skończonej pracy 

obraz znika, a kopistka nie wraca do Polski. Gdy jej babcia otrzymuje zdjęcie wnuczki na tle słynnego lyońskiego 

muralu, jest przekonana, że to zakamuflowana wiadomość. Prosi o pomoc Celinę - początkującą prywatną 

detektyw. Celina wie, że decydując się na pomoc, będzie zmuszona do walki ze swoimi fobiami i pokonania 

traumy, której doznała dwa lata wcześniej. Mimo to podąża śladami kopistki. Ciągle jednak ktoś jest o krok przed 

nią. Żeby tego było mało, śladem Celiny podąża pewien tajemniczy mężczyzna…  

 

 

42. Koszmary zasną ostatnie / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marek Bener (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Osoby 

zaginione , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Mroźny luty 2017 roku. Podczas śnieżnej zawieruchy Marek Bener rozpoczyna poszukiwania ofiary mobbingu 
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Jana Stemperskiego. Mężczyzna zapewne targnął się na życie, dlatego dziennikarz zamierza szybko odnaleźć jego 

zwłoki, by zmierzyć się z własnymi problemami. Parę miesięcy wcześniej dostał zdjęcie, które zrujnowało go 

psychicznie, a teraz trzyma w rękach kolejne. Owładnięty strachem i sparaliżowany niemocą powinien stanąć do 

walki, której stawką będzie prawda o losie jego zaginionej żony. Ale Bener sam już nie wie, czy - w obliczu 

nowych faktów - woli poznać tę prawdę, czy śnić wciąż na nowo te same koszmary…  

 

 

43. Ksiądz Rafał : dobra nowina / Maciej Grabski.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rafał Nowina (postać fikcyjna) , Donos , Duchowieństwo 

katolickie , Parafie , PRL , Wieś , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

W Gródku na przełomie lat 70. i 80. czas wydaje się stać w miejscu. Życie toczy się między pracą przy żniwach, 

odpustem i wieczorami przy piwie w miejscowym barze. Słowa z ambony mają o wiele większą moc niż 

dyrektywy naczelnika partii. Po śmierci starego proboszcza nastają jednak nowe porządki - parafię obejmuje 

młody, energiczny ksiądz Rafał Nowina. Wyjątkowy kontakt ze zwierzętami, wielki talent muzyczny czy msza               

w intencji Elvisa Presleya sprawiają, że na biurku biskupa Jakuba pojawia się coraz więcej anonimowych 

donosów… Co z tego wyniknie?  

 

 

44. Ksiądz Rafał : koniec świata / Maciej Grabski.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rafał Nowina (postać fikcyjna) , Duchowieństwo katolickie , 

Parafie , PRL , Wieś , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Ksiądz Rafał Nowina, chociaż jest proboszczem w Gródku już kolejny rok, nadal wzbudza kontrowersje. Pogrzeb 

znienawidzonego Szatana z Pochwałki, niespodziewany talent do gry w chapanego, zmiana godziny wieczornej 

mszy w sobotę – Listy w radiu przecież posłuchać trzeba – i wojna, która o mały włos przetoczyła się przez 

Gródek! Poważne kłopoty Rafała mają jednak dopiero nadejść… Ale przecież odpust świętomarciński, kolejna 

odsłona jabłkowego święta i koncert kolęd powinny się odbyć, choćby jutro miał nastąpić koniec świata! 

 

 

45. Lato utkane z marzeń  / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Bieszczady (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 
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Gabriela Gargaś - czarodziejka kobiecych uczuć - zaprasza do urokliwego pensjonatu w Bieszczadach, gdzie 

wszystko może się zdarzyć... W małym bieszczadzkim miasteczku czas płynie leniwie. W ogrodzie przy Różanym 

Pensjonacie rozkwitają róże, a serce Michaliny tęskni za mężczyzną, którego pokochała pewnego zimowego 

wieczoru. Jej wybranek jednak odwiedza ją zdecydowanie zbyt rzadko, przez co ich miłość zostaje wystawiona na 

próbę. Sielską atmosferę zburzy przybycie tajemniczego Przemka, który spróbuje oczarować Michalinę i skraść jej 

serce. Czy uda mu się sprawić, że dziewczyna zapomina o ukochanym?  

 

 

46. Linia kontroli / tekst Jeff Rovin ; przekład Maciej Pintara.- Wydanie 2.- Warszawa 

: Wydawnictwo Amber, 2009. 

(Op-Center Centrum Szybkiego Reagowania : seria Toma Clancy'ego i Steve'a 

Pieczenika) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komandosi , Władza państwowa , Wojna domowa , Indie , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

Tylko Centrum Szybkiego Reagowania może wykonać to zadanie: zdusić bunt przeciwko rządowi indyjskiemu, 

który wzniecają bojówki islamskie. Ale komandosi elitarnej jednostki zostają uwięzieni w epicentrum działań 

wojennych, a ich los spoczywa w rękach człowieka, który może ich zarówno uwolnić, jak i sprzedać... 

 

 

47. Masz to jak w banku / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Teofil Olkiewicz (postać fikcyjna) , Milicja Obywatelska (MO) 

, Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) , Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; 

Warszawa) , Cinkciarze , Osoby zaginione , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

Jest rok 1989. W modzie królują niepodzielnie marmurkowe dżinsy. Na ulicach miast pojawiają się 

przedsiębiorczy handlarze, którzy wprost z toreb, walizek i składanych stolików sprzedają deficytowe towary 

przywiezione z Zachodu. W Warszawie trwają obrady Okrągłego Stołu, a ludzie mówią, że już niedługo handel 

walutami przestanie być w kraju zakazany. Jeszcze nikt o tym nie wie, ale za chwilę PRL rozsypie się jak domek                 

z kart, a rządząca partia, przewodniczka narodu, przestanie istnieć. Tymczasem w Poznaniu dochodzi do 

tajemniczych morderstw dokonanych na miejscowych handlarzach dewizami. Wszystko wskazuje na to, że ktoś 

chce przejąć walutowy interes szefa poznańskich cinkciarzy Grubego Rycha. Śledztwo w sprawie zabitych 

handlarzy walutą przejmuje komenda wojewódzka milicji. Szef zespołu dochodzeniowo-śledczego powierza je 

kapitanowi Mirkowi Brodziakowi, który prywatnie jest dobrym znajomym Rycha. Sprawy zaczynają się 

komplikować, gdy wysłany na miejsce przestępstwa porucznik Teofil Olkiewicz znika bez śladu, a sprawą 

cinkciarzy zaczyna interesować się poznańska SB. 
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48. Mgły Toskanii / Natasza Socha.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konserwatorzy zabytków , Uczucia , Trójkąt miłosny , 

Wybory życiowe , Polska , Toskania (Włochy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Lena ma dwadzieścia dziewięć lat i pracuje jako konserwator dzieł sztuki. Jej imię powstało ze zdrobnienia dwóch 

innych - Helena i Magdalena. Mgła jest mieszanką powietrza i wody. Ten dualizm wyznacza całe życie głównej 

bohaterki. Jest ona i dwóch mężczyzn. Starszy i młodszy. Ojciec i syn. Igor mieszka w Polsce i pracuje jako 

fotograf, Ian jest rzeźbiarzem w Toskanii. Lena nie potrafi wybrać żadnego z nich, więc decyduje się na 

równoległe życia. Dwa kraje, dwa żywioły, dwa związki. W tle malownicza Toskania i pewien fresk z końca 

szesnastego wieku. Czy miłość można podzielić, rozłożyć na procenty? A może wolno kochać jednakowo silnie, 

bez konieczności wyboru?  

 

 

49. Milczenie czasu / Ragnar Jónasson ; przekład Paweł Kwaśniewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Mroczna wyspa lodu / Ragnar Jónasson ; [cz. 4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ari Thór (postać fikcyjna) , Kwarantanna (medycyna) , 

Siglufjörður (Islandia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-isl.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Siglufjörður - mroczne miasteczko na krańcu Islandii. Tu nikt nie ufa nikomu, a samotność przytłacza jak 

arktyczna noc. Ari Thór, młody policjant, niedoskonały ksiądz z bolesną przeszłością, musi tu walczyć ze zbrodnią 

równie czysto, jak z samym sobą... A teraz Siglufjörður zaatakował zabójczy wirus. Jest odcięte od świata 

kwarantanną. Ari postanawia wydostać się z miasta, by odkryć prawdę o brodni sprzed pół wieku nad odludnym 

fiordem, gdzie mieszkały dwa małżeństwa. Pomóc mu może tylko Ísrún, dziennikarka z Reykajaviku. Lecz ona 

prowadzi własne, coraz bardziej przerażające śledztwo w sprawie porwania dziecka i zabójstwa syna polityka. 

Mimo to angażuje się w zagadkę śmierci kobiety sprzed lat. Trzy sprawy, trzy zbrodnie... I ta sama pewność, że 

dawne winy nie umierają i mają dramatyczny ciąg dalszy...  

 

 

50. Milczenie śniegu / Ragnar Jónasson ; przekład Andrzej Jankowski.- Warszawa : 

Amber, 2018. 

(Mroczna wyspa lodu / Ragnar Jónasson ; [cz. 5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ari Thór (postać fikcyjna) , Policja , Siglufjörđur (Islandia) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-isl.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Ari Thór Arason chciał zostać filozofem, żeby lepiej zrozumieć świat. Potem teologiem, żeby odnaleźć wiarę, 

którą stracił po śmierci rodziców. Został policjantem, żeby znaleźć sprawiedliwość. Pierwszą pracę dostał                    
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w Siglufjörđur, odciętym od świata, pogrążonym w mroku arktycznej nocy miasteczku na północy Islandii.                  

A teraz ma rozwiązać ponurą zagadkę w miejscu jeszcze bardziej złowieszczym... Pod urwiskiem w opuszczonej 

wsi znaleziono ciało młodej kobiety. Ari Thór odkrywa, że kobieta mieszkała tu w dzieciństwie. I że dwadzieścia 

pięć lat wcześniej jej matka i pięcioletnia siostra zginęły pot tym samym klifem... W wyludnionej wsi wciąż 

mieszka kilka osób. Wszyscy znali rodzinę ofiary. I wszyscy coś ukrywają. Nawet gdy ginie kolejny człowiek...  

 

 

51. Miłość ma twoje imię / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Uzależnieni , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Nowa powieść bestsellerowej autorki! Potrzeba bycia kochanym określa nasze życia. Błądzimy, szukamy, wciąż 

mamy nadzieję, że obok nas pojawi się ten ktoś najważniejszy. Ale „serce nie sługa”, nie zawsze postępuje 

zgodnie z rozumem i potrafi pokochać człowieka, który niszczy siebie, bliskich i swoje życie. Anna Janowska, 

kobieta z przeszłością, samotnie mierzy się z wyzwaniami, wciąż nie może znaleźć szczęścia. Prowadzi 

intensywne życie, by zapomnieć o tragicznym wypadku sprzed lat, który odebrał jej rodzinę i sprawił, że młoda 

dziewczyna musiała szybko dorosnąć. Michał Gebert, mężczyzna po przejściach, dawno wyczerpał limit 

życiowych błędów i upadków, z których nie może się podnieść. Stracił zaufanie do siebie samego, co jeszcze 

bardziej pcha go w stronę ryzykownych zachowań i życia i bez zasad. Mimo pomocy ze strony rodziny                          

i przyjaciół zdaje się zbliżać do granicy życiowego dna. Czy dwoje tak zupełnie różnych ludzi może stworzyć 

udany związek? Czy przeszłość nie upomni się o nich w najmniej oczekiwanym momencie? Czy miłość obroni się 

w starciu z siłą uzależnienia? Czy można uratować kogoś przed życiowym upadkiem? Utkana z emocji, 

wzruszająca i niezwykle prawdziwa powieść o różnych odcieniach miłości, która jest sensem życia. Autorka 

udowadnia, że nigdy nie należy się poddawać, nawet jeśli odchodzą najbliższe osoby, życie nas nie rozpieszcza,              

a miłość omija szerokim łukiem. Czasem wystarczy jedno niespodziewane spotkanie, by wszystko zmieniło się nie 

do poznania.  

 

 

52. Moja twoja wina / Beata Majewska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacja romantyczna , Tajemnica , Zdrada małżeńska 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Urszula przyłapuje męża na zdradzie. Decyduje się odejść od niego i zamieszkać w zrujnowanym wiejskim domu 

odziedziczonym po przyszywanej ciotce. Zdruzgotanej kobiecie nie jest łatwo w nowej sytuacji, ale wspierają ją 

wieloletnia przyjaciółka oraz rezolutna sąsiadka. Niebawem były mąż zaczyna wykorzystywać Ulę finansowo. 

Wtedy w życiu Urszuli pojawia się Michał Żuk - początkowo konkurent biznesowy, potem opiekuńczy mężczyzna 

ratujący ją z opresji. Niestety Michał skrywa tajemnice, które mogą zniszczyć rozkwitający związek.  
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53. Motywy osobiste / Aleksandra Marinina ; przekład Aleksandra Stronka.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Lekarze , 

Społeczności lokalne , Zemsta , Rosja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Nowym wyzwaniem dla Nastii Kamieńskiej jest okrutne morderstwo starego lekarza w małym miasteczku w głębi 

Rosji. Wstępna analiza nasuwa kilka prostych rozwiązań, jednak w miarę postępów śledztwa Nastia odkrywa, że 

korzenie zbrodni wyraźnie tkwią w przeszłości. Historie pacjentów ofiary pełne są tajemnic i wielu z nich miało 

powód do zemsty. Kiedy akcja przenosi się do Moskwy, bieg zdarzeń nabiera zawrotnego tempa. Córka zabitego 

lekarza przypadkowo spotyka ekscentrycznego naukowca, który na wieść o śmierci jej ojca nagle znika.                       

W mieście pojawia się coraz więcej trupów a jednocześnie trwa wyścig wielkich potentatów farmakologicznych              

o  fotel w Dumie. Wszystkie wątki są ze sobą powiązane. Gdzieś w przeszłości leży makabryczne zdarzenie, które 

wywołało lawinę morderstw, szantaży i zdrad. Trzeba ją jak najszybciej stłumić i zatrzymać paraliżujący miasto 

horror. Czy Nastia Kamieńska odnajdzie właściwe motywy osobiste?  

 

 

54. Na polanie wisielców / Robert Dugoni ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tracy Crosswhite (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , 

Seattle (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Rok 1976. Hrabstwo Klickitat w stanie Waszyngton. Siedemnastoletnia Kimi Kanasket nie wraca do domu. Po 

kilku dniach w rzece zostają znalezione jej zwłoki. Policja uznaje jej śmierć za samobójstwo i zamyka sprawę.               

W przeciwieństwie do młodego zastępcy szeryfa Buzza Almonda. 40 lat później Seatle. Detektyw Tracy 

Crosswhite prowadzi sprawę zabójstwa, w której ma dwoje podejrzanych: żonę i syna ofiary. W kulminacyjnym 

momencie śledztwa zwraca się do niej przyjaciółka, której zmarły ojciec, szeryf, zostawił po sobie niezamkniętą 

dawną sprawę. Czy Tracy, która sama przez lata starała się dowiedzieć, co sie stało z jej siostrą, mogłaby teraz 

zrezygnować z próby odkrycia, co spotkało inną dziewczynę? 

 

 

55. Na skraju załamania / B. A. Paris ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-

Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Poczucie winy , Zabójstwo , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Wszystko zaczęło się tamtej nocy. W lesie. Cass Anderson nie sprawdziła, czy samotna kobieta siedząca                      
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w samochodzie zaparkowanym na odludziu nie potrzebuje pomocy. A teraz okazało się, że kobieta została 

zamordowana. Od tamtej pory Cass nie może się pozbierać. Nękana wyrzutami sumienia i głuchymi telefonami, 

zaczyna popadać w obłęd. Coraz częściej nie może sobie przypomnieć, czy zażyła lekarstwa, jaki jest kod do 

alarmu i czy leżący na blacie nóż na pewno nie był pokryty krwią... A skoro nie można zaufać sobie, to czy można 

ufać komukolwiek?  

 

 

56. Nie ma jej / Joy Fielding ; z angielskiego przełożyła Edyta Jaczewska.- Warszawa : 

Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Matki i córki , Rodzina , Kryminał , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Caroline Shipley wraz z mężem Hunterem i dwiema córeczkami, Michelle i Samanthą wyjeżdża do 

snobistycznego kurortu Baja w Meksyku, żeby uczcić rocznicę ślubu. Namówiona przez męża zostawia 

dziewczynki bez opieki w apartamencie hotelowym i schodzi z Hunterem na kolację. Po powrocie dokonuje 

przerażającego odkrycia: dwuletnia Samantha zniknęła. Caroline czekają lata udręki. Próbuje ratować rozpadające 

się małżeństwo, jest nękana przez media, które piętnują ją jako zimną, nieodpowiedzialną matkę, musi też radzić 

sobie ze skłonną do zachowań autodestrukcyjnych starszą córką. Borykając się z tymi problemami, rozpaczliwie 

chwyta się nadziei, że Samantha kiedyś się odnajdzie. Pewnego dnia otrzymuje telefon. Głos młodej dziewczyny 

w słuchawce oznajmia: „Chyba jestem pani córką”.  

 

 

57. Nie wszystko stracone / Danielle Steel ; tłumaczenie Aleksandra Żak.- Kraków : 

Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wdowieństwo , Projektanci mody , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Perfekcyjne życie Sydney rozpada się, kiedy jej mąż ginie w wypadku. Ukochany mężczyzna, dom, 

bezpieczeństwo - wszystko to znika w jednej chwili. Zdana tylko na siebie, bez środków do życia musi podjąć 

walkę o odzyskanie szczęścia. Kiedy Sydney dostaje pracę w przemyśle modowym, wierzy, że to pierwszy krok  

w stronę nowego życia. Jednak w świecie, którym rządzą pieniądz i chęć władzy, trudno jest znaleźć bezpieczną 

przystań. Znacznie łatwiej narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo…  

 

58. Nieodnaleziona / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Przemoc w rodzinie , Tajemnica , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 
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Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego 

dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej - ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z profili spotted, 

szukając dziewczyny. Werner jest gotów przyjąć, że to przypadkowe podobieństwo, spotter wgrywa jednak drugie 

zdjęcie. Zdjęcie, które zrobił jej sam Werner na kilka dni przed zaginięciem - i którego nikomu od tamtej pory nie 

pokazał. Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona pojawiła się po dziesięciu latach? Damian znał swoją 

narzeczoną od dziecka, spędzali ze sobą każdą chwilę. Szukając odpowiedzi na kolejne pytania, odkrywa jednak, 

że nie wiedział o niej wszystkiego...  

 

 

59. Nikt / Magdalena Kozak.- Wydanie 2.- Lublin : Fabryka Słów, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vesper (postać fikcyjna) , Wampir (stworzenie fantastyczne) , 

Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Dla Vespera nie ma już miejsca ani pośród nocarzy, ani renegatów. Zasady rządzące światem wampirów runęły              

w obliczu nowego zagrożenia. Ludzkość otwiera oczy... W starciu z ogarniętymi religijnym szałem watykańskim 

nocarze są bezradni. Nie potrafią zabijać ludzi. Jedyny ratunek w renegatach i ich przerażającym instynkcie 

drapieżców. Ale nie! ciemna strona Nocy nie rozmawia z Jasną! Krwawe akcje jednostek specjalnych to początek 

rozpaczliwej walki o przetrwanie.  

 

 

60. Nocna plaga / Graham Masterton ; przełożył Grzegorz Jasiński.- Wydanie 4. 

(dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Diabeł , Epidemie , Powieść , 

Horror 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Pięcioro Wojowników Nocy, podobnie jak ich przodkowie kilkaset lat wcześniej, musi zmierzyć się z wcielonym 

złem - Isabel Gowdie, przebudzoną służebnicą szatana. Potężna wiedźma, korzystając z usług Nosicieli, 

rozprzestrzenia złowieszczą Nocną Plagę, która zagrozi wkrótce wszystkim ludziom. Wojownicy Nocy mają mało 

czasu, tym bardziej że dwoje z nich również zostało zarażonych tą potworną chorobą...  

 

 

61. Oblubienica morza / Michelle Cohen Corasanti, Jamal Kanj ; tłumaczenie Monika 

Wiśniewska- Kraków : SQN - Wydawnictwo Sine Qua Non, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt palestyńsko-izraelski , Konflikt etniczny , 

Nacjonalizm , Miłość , Liban , Izrael , Palestyna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 
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Cztery różne osoby. Jedna historia o ojczyźnie i miłości ponad podziałami. Sara zostaje wypędzona z Rosji                     

z powodu żydowskiego pochodzenia. Próbuje ułożyć sobie nowe życie w Palestynie. Pracując jako pielęgniarka, 

poznaje lekarza, Yousefa. Na drodze ich miłości stają różnice w pochodzeniu i narastający konflikt palestyńsko-

izraelski. Ameer mieszka w obozie dla uchodźców w Libanie. Udaje mu się wyjechać do USA, gdzie rozpoczyna 

nowe życie jako naukowiec. Wciąż jednak ścigają go echa przeszłości. Rebeka, osiemnastoletnia Żydówka, 

sprzeciwia się złemu traktowaniu arabskich społeczności przez jej rodaków. Zrywa ze swoim despotycznym 

narzeczonym. Nie spodziewa się jednak, jak straszne mogą być tego konsekwencje. Ich losy łączą się, tworząc 

przejmującą opowieść - podróż przez pokolenia i kontynenty, historię o tej samej ziemi po obu stronach konfliktu.  

 

 

62. Obłęd : Otello i singielka / Hanna Bakuła ; [rysunki Hanna Bakuła].- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Osoby samotne , Toksyczne związki , Zazdrość , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

Przygody atrakcyjnej, niezależnej Molly, znanej malarki, która zakochuje się w nieciekawym i zakompleksionym 

naukowcu. Z wysiłkiem robi z niego eleganckiego mężczyznę, jednak od początku do siebie nie pasują. Niby 

spokojny Docent staje się coraz bardziej zazdrosny i zaczyna prześladować artystkę. Coraz częściej pije, ma 

objawy choroby dwubiegunowej i zaczyna zagrażać Molly. Wszystkie perypetie opisane są dowcipnym                             

i złośliwym językiem charakterystycznym dla Hanny Bakuły, autorki wielu bestsellerów, głównie dotyczących 

trudnych spraw męsko-damskich i seksu. A w tle Warszawa z jej luzem towarzyskim i wspaniały Nowy Jork                   

z początku XXI wieku.  

 

 

63. Ofiara / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Policjanci , Uprowadzenie , 

Zabójstwa seryjne , Znieważenie zwłok , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Serię okrutnych zabójstw dokonanych w Lublinie przed Bożym Narodzeniem przerwała policyjna obława. Nie na 

długo. W mieście prawdopodobnie pojawił się naśladowca. Równie przebiegły i sadystyczny. Nikt nie chce 

dopuścić do siebie myśli, że zabójca pozostał na wolności. Porwana zostaje kolejna kobieta. Sprawca najwyraźniej 

chce wciągnąć do swojej upiornej rozgrywki Eryka Deryłę. Impulsywny komisarz nie waha się podjąć wyzwania. 

Jednocześnie musi jednak zadbać o bezpieczeństwo własnej rodziny. I to bez względu na koszty. Uwikłany                    

w makabryczną grę i zagrożony dyscyplinarną zsyłką stara się uprzedzić seryjnego mordercę. Co jest 

rzeczywistością, a co jedynie makabryczną scenerią? Deryło musi zrozumieć zasady, które kierują zbrodniarzem. 

Jedno jest pewne, zapłatą za grzech jest śmierć.  
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64. Okruch / Anna Ficner-Ogonowska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobro , Kobieta , Miłość , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Buzująca emocjami opowieść o miłości, tajemnicach i sile dobra Na początku jest grom z jasnego nieba. Jedno 

spojrzenie, jeden dotyk, jedno słowo. Od tej chwili życie dwojga ludzi zmieni się bezpowrotnie. Ona wreszcie 

zmierzy się ze swoim strachem przed bliskością. On odkryje prawdę o sobie i swojej rodzinie. Czy czeka ich 

wspólna przyszłość? Anna Ficner-Ogonowska zabierze Cię w świat prawdziwych uczuć, silnych przeżyć                        

i dramatycznych wydarzeń. "Okruch" to niezwykła powieść, która przywraca wiarę w sens życia i pozwala 

zrozumieć, czym jest odpowiedzialna miłość.  

 

 

65. Ostatni sekret Deverillów / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Alina 

Jakubowska.- Warszawa : Świat Książki, 2018. 

(Kroniki Deverillów / Santa Montefiore ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deverillowie (rodzina fikcyjna) , Klasy społeczne , Kobieta , 

Zamki i pałace , Irlandia , Powieść obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Jest rok 1939, ludzie żyją w pokoju, odkąd zakończyła się Wielka Wojna. W rodzinie Deverillów wiele się 

zmieniło. Na scenę wchodzi nowe pokolenie. Martha Wallace przyjeżdża do Dublina z Ameryki, aby odnaleźć 

biologiczną matkę, i zakochuje się w uroczym JP Deverillu. Niebawem odkrywa, że jej matka pochodzi z tej 

samej miejscowości co JP. Los Marthy zdaje się przesądzony. Bridie Doyle, teraz hrabina di Marcantonio oraz 

właścicielka Castle Deverill, usilnie się stara uczynić zamek swoim domem. Ale jej ekstrawagancki mąż Cesare 

ma inne plany. Drogi małżonków powoli się rozchodzą. Rodzina i przyjaciele pary zaczynają się zastanawiać, czy 

Cesare naprawdę jest tym, za kogo się podaje.  Kitty Deverill, pogodzona z losem, wraz z mężem Robertem 

wychowuje dwójkę dzieci. Niespodziewanie do Ballinakelly wraca jej dawny ukochany Jack O’Leary. Okazuje się 

jednak, że jego serce należy do kogoś innego...  

 

 

66. Pamiętasz tamto lato / Bogna Ziembicka.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

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

sytuacje życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Cztery kobiety, jeden mężczyzna i świat, który runął Lato 1939. Hrabina Olga Mężyńska wraz z synem Teofilem, 

jego żoną Bisią i służącą Lorcią spędzają wakacje w Juracie. Wydarzeniem sezonu jest bal maskowy w hotelu 
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Lido. Królową balu zostaje ciemnowłosa, czarnooka Klementyna, która za nic ma maniery i konwenanse. Jej urok 

hipnotyzuje. Gdy tańczy z Teofilem, widać, że tych dwoje trudno będzie rozdzielić. Czy po wojennej zawierusze 

ścieżki czterech kobiet przetną się ponownie? Co wtedy zobaczą w swoich oczach? Czy połączy je coś więcej niż 

miłość do tego samego mężczyzny i niezapomniane lato nad Bałtykiem? Historie Olgi, Bisi, Lorci i Klementyny, 

ich marzenia, plany i sposób na przetrwanie w burzliwej powojennej rzeczywistości składają się na przejmującą 

opowieść o meandrach ludzkich uczuć oraz polskiej historii. Od tej powieści nie sposób się oderwać.  

 

 

67. Pan idealny / Anna Dolatowska.- Wydanie 1. w języku polskim.- Gdańsk : 

Oficynka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Pracoholicy , Przedsiębiorstwo wielonarodowe , 

Relacja romantyczna , Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Olaf Larsson to dobrze sytuowany i zajmujący wysokie, kierownicze stanowisko w międzynarodowej korporacji 

singiel. W jego życiu brakuje miejsca na poważny związek. Liczy się jedynie praca. Wkrótce jednak jego życie 

zaczyna diametralnie się zmieniać za sprawą jednej z podwładnych - młodej mężatki, Izabelli.  

 

 

68. Początek / Nora Roberts ; przełożyła Magdalena Rabsztyn-Anioł.- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Kroniki Tej Jedynej / Nora Roberts ; [1]) 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Magia , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Zdolności nadprzyrodzone , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

Z jedną kroplą krwi stary świat znika na zawsze. A w jego miejsce powstaje coś nadzwyczajnego... W zimny 

sylwestrowy wieczór na szkockiej wsi zaczęła się śmiertelna pandemia - nazwano ją Zagładą. W wirusie oraz 

sposobie, w jaki się rozprzestrzenia jest coś zagadkowego. Gdy miliardy padają jego ofiarą i umierają, część                    

z tych, którzy nie zachorowali, odkrywa w sobie dziwne, nieoczekiwane zdolności. Lana, nowojorska szefowa 

kuchni, potrafi przenosić przedmioty i ludzi siłą woli. Fred umie przyzwać światło w ciemności. Jonah, ratownik 

medyczny, widzi strzępy przyszłości ludzi, których dotyka. Katie rodzi bliźnięta i podejrzewa, że wraz z nowym 

życiem sprowadziła na świat magiczne istoty. Jednak Zagłada różnie wpływa na ludzi. Prócz światła, pojawi się 

także mroczna i przerażająca magia. Gdy resztki władz zgarniają Odpornych oraz Niesamowitych na badania, 

Lana, Katie i inni uciekają z Nowego Jorku w poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Stary świat się skończył, 

mamy Początek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

69. Podejrzany / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Policjanci , Prokuratorzy , Przestępcy , 

Powieść erotyczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

To nie żarty, to nie przelewki, tu się dzieje, i to jak! W roku 2014 Daniel Wyrwa był jeszcze żołnierzem                       

6. Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach, a Maria Zimnicka - dobrze zapowiadającą się aplikantką 

adwokacką. Daniel, delikatnie mówiąc, nie miał dobrej reputacji. Wszyscy - poza Marią - wiedzieli o jego 

problemach z prawem, z narkotykami, ze skłonnością do przemocy i do maczania palców w nielegalnych 

przedsięwzięciach, ale przecież miłość nie wybiera… Maria urodziła córeczkę, Daniel wylądował na odwyku, 

Maria wyszła za mąż za kolegę z dzieciństwa, a potem… Potem zrobiło się szybko, ostro, groźnie, błyskotliwie, 

zaskakująco i wciągająco. Fani Pauliny Świst dostaną więcej, niż oczekują, nowi czytelnicy natychmiast sięgną po 

jej wcześniejsze książki. Gwiazda świeci coraz jaśniej!  

 

 

70. Pogromca grzeszników / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kornel Strasburger (postać fikcyjna) , Prawnicy , Prostytucja , 

Zabójstwa seryjne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

NIE ZNASZ DNIA ANI GODZINY... Warszawa, rok 1930. Wpływowa prostytutka i burdelmama, Madame Gala, 

zostaje brutalnie zamordowana. Wszystkie tropy wskazują na porachunki w półświatku lub na krwawą zemstę. 

Sprawę prowadzi aspirant Kornel Strasburger, który ma opinię śledczego tyleż utalentowanego, co 

niezdyscyplinowanego. Żartowniś, zwany przez kolegów Dodkiem, wpada jednak w tarapaty, bo postępów                   

w śledztwie nie ma, a trupów przybywa. Giną kolejni sutenerzy i prostytutki. Prasa i przełożeni Strasburgera 

szybko wiążą sprawę z krwawym alfons-pogromem z czasu rewolucji 1905, a jako sprawcę typują Goliata, 

żydowskiego bandytę i zapaśnika. Zamiast oczekiwanych awansów aspirantowi i jego podwładnemu, 

przodownikowi Stolarczykowi, grozi zesłanie na prowincję. Tymczasem nie brakuje chętnych, by w czasach 

sanacyjnej dobrej zmiany zrobić ze sprawy nowego alfons-pogromu trampolinę do awansu i kariery. Wkraczamy 

w grzeszny świat prostytutek i sutenerów, upadłych przestępców i błyskotliwych, lecz całkowicie bezwzględnych 

prawników. To świat karierowiczów i ludzi, którzy za powodzenie swojej misji zapłacą każdą cenę. Wygrany 

bierze wszystko, przegrany może nie tylko pożegnać się z karierą, ale i stracić życie - oto Warszawa roku 1930. 

 

71. Pokój służącej / Fiona Mitchell ; przełożyła Katarzyna Makaruk.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blog , Dyskryminacja , Filipińczycy za granicą , Pomoc 

domowa , Pracodawcy , Prawa kobiet , Rodzeństwo , Singapur , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-07 
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Głęboko poruszająca i pięknie napisana opowieść o kobietach, które postanowiły walczyć z dyskryminacją                       

i niewolnictwem  Dolly i Tala – dwie siostry pochodzące z Filipin pracują w Singapurze jako pomoc w domach 

brytyjskich imigrantów. Mieszkają w pokoikach bez okien, usługują, sprzątają i wychowują dzieci swoich 

pracodawców. Są na każde zawołanie. Dolly zostawiła na Filipinach malutką córkę i żyje nadzieją, że kiedyś ją 

zobaczy. Tala jest niespokojnym duchem – pewnego dnia odkrywa popularnego wśród zamożnych mieszkańców 

metropolii bloga z poradami, jak traktować służące i jak wymusić na nich posłuszeństwo. Dziewczyna postanawia 

walczyć o prawa swoje i innych kobiet. Zakłada konkurencyjnego bloga z detalami opisującego okrutne 

traktowanie pomocy domowej. Jak potoczą się losy dwóch sióstr? Czy zbuntowane służące odkryją, kto                          

w internecie je szkaluje? Wyraziste bohaterki, znakomita fabuła, a przede wszystkim sugestywny obraz 

codzienności – to największe zalety powieści Fiony Mitchell. Pokój służącej nie tylko bawi i wzrusza, ale też 

otwiera oczy na wiele wciąż nierozwiązanych problemów naszego świata.  

 

 

72. Poprosisz mnie o śmierć / Peter James ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roy Grace (postać fikcyjna) , Portal randkowy , Przemoc 

wobec kobiet , Stalking , Toksyczne związki , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Nadinspektor Roy Grace z wydziału dochodzeniowego policji w Brighton dzieli swój czas między pracę, opiekę 

nad synkiem Noahem i przygotowania do ślubu ze swoją narzeczoną Cleo. Gdy właśnie planuje podróż poślubną 

do Wenecji, na horyzoncie pojawia się sprawa, która może pokrzyżować jego plany. Agentka handlu 

nieruchomościami Red Westwood miała nadzieję, że wreszcie uporała się z trudną przeszłością u boku 

dominującego Bryce’a Laurenta, który próbował przejąć kontrolę nad jej życiem. Laurent, oszust posługujący się 

licznymi fałszywymi tożsamościami, w końcu wyprowadził się z jej mieszkania i otrzymał sądowy zakaz zbliżania 

się. A ona niedawno związała się z troskliwym i opiekuńczym lekarzem Karlem Murphym, z którym planuje 

przyszłość. Jednak Karl nie pojawia się na ich kolejnej randce i niespodziewanie znika z życia Red, a wkrótce na 

jednym z pól golfowych policja znajduje jego zwęglone zwłoki oraz list pożegnalny. Wszystkie ślady wskazują na 

samobójstwo, lecz Roy Grace i jego koledzy z wydziału dochodzeniowego mają wątpliwości. Kiedy nadinspektor 

angażuje się w poszukiwanie Laurenta, ten bierze na cel również jego, postanawiając zaatakować Grace’a w dniu 

jego ślubu. Policjanci i osaczona Red Westwood podejmują walkę z prześladowcą, kładąc na szali bezpieczeństwo 

swoje i swoich najbliższych.  

 

 

73. Poza rytmem / Brittainy C. Cherry ; przełozyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Love Matters) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka , Relacja romantyczna , Trudne sytuacje życiowe , 

Nowy Orlean (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Jasmine Greene poznałem w kroplach deszczu. Była licealną pięknością, podczas gdy ja grałem niezdarnie na 

ulicy. Łączyły nas jedynie muzyka i samotność. Nie zawsze uśmiechała się szczerze, ale jej głos dawał mi 

nadzieję, której poszukiwałem od dawna. Jednak pewnego dnia zniknęła. Kilka lat później wpadliśmy na siebie na 

nowoorleańskiej ulicy. Życie sprawiło, że staliśmy się wycofani, zamknięci, oschli. Czas odebrał nam radość. 



30 
 

Nawet jeśli nie byliśmy już tacy, jak kiedyś, moje złamane serce wyczuło jej smutek. Wróciła. Nie mogłem 

pozwolić, by ponownie mi się wymknęła. Jasmine Greene poznałem w kroplach deszczu, ale gdy spotkaliśmy się 

po latach, stałem się dla niej prawdziwą burzą.  

 

 

74. Przedsmak zła / Alex Kava ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maggie O'Dell (postać fikcyjna) , Policjanci , Profilowanie 

kryminalne , Seryjni zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Wirginia (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Ciało zwisało z sufitu. Ręce i nogi były związane kablem, a ściany pokrywały rozbryzgi krwi. W kuchni stało 

otwarte pudełko na jedzenie na wynos, nad którym unosiła się chmara much. W środku znajdowała się ludzka 

śledziona, a może wątroba, trudno powiedzieć. Taki widok zastała agentka Maggie O’Dell na miejscu zbrodni. 

Pierwszym, które oglądała na własne oczy, a nie na zdjęciach policyjnych techników. Dotąd próbowała przeniknąć 

umysły zabójców zza biurka, jednak przy tworzeniu profilu tego mordercy ma jej pomóc praca w terenie. Giną 

kolejne ofiary, sprawca działa według określonego wzorca, ale do czasu. Nieoczekiwanie skupia uwagę na Maggie 

O’Dell i zmienia zasady gry. Prowokuje i zaprasza do okrutnej zabawy, w której zwycięży ten, kto pierwszy 

dopadnie przeciwnika.  

 

 

75. Przychodzę nie w porę / Ewelina Dyda.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Rau (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Zabójstwa 

seryjne , Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Co musi się stać, aby detektyw, który nie ma na czynsz, podjął się śledztwa za darmo? Czasem wystarczy, aby to 

było jedno spotkanie z kobietą. Martwą. Współczesny Tarnobrzeg, miasto, w którym wszyscy wszystkich znają. 

Jednak czy na pewno? Spokojną zazwyczaj miejscowość paraliżują makabryczne wydarzenia. Ktoś okrutnie 

okalecza, a następnie zabija młode kobiety. I wszystko wskazuje na to, że nie zamierza przestać. Miejscowy 

komisarz, bezradny wobec zaskakującej anonimowości małomiasteczkowego mordercy, nieoficjalnie prosi                    

o pomoc prywatnego detektywa Jakuba Raua. Początkowo niechęć Kuby, by wspomóc policję, na dodatek bez 

nadziei na wynagrodzenie, zamienia się w zaangażowanie, gdy Rau na własne oczy przekonuje się o potwornych 

zapędach zabójcy...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

76. Pudełko z marzeniami / Magdalena Witkiewicz, Alek Rogoziński.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Poszukiwanie skarbów , Zakochanie , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Najzabawniejsza świąteczna komedia romantyczna! Zdradzony przez narzeczoną i oszukany przez wspólnika 

trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II wojny światowej 

jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że 

w miejscu ukrycia skarbu stoi teraz restauracja prowadzona przez rówieśniczkę Michała, Malwinę. Dziewczyna 

ma problem ze swoim ukochanym, który „odszedł w siną dal”, i babcią, która po wielu latach wróciła z Francji              

i koniecznie chciałaby teraz w restauracji wnuczki serwować żabie udka i ślimaki. Michał postanawia zaprzyjaźnić 

się z Malwiną i zdobyć jej zaufanie, by później w tajemnicy przed dziewczyną odzyskać swój skarb. Niestety gdy 

w sprawę wmieszają się dwie wścibskie staruszki, dwójka dzieci i tajemniczy święty Eskpedyt, nic nie pójdzie 

zgodnie z jego planem. „Pudełko z marzeniami” to przewrotna i zaskakująca komedia romantyczna o tym, że 

czasem należy zrezygnować z marzeń po to, aby… wreszcie zaczęły się one spełniać!  

 

 

77. Pulse / Gail McHugh ; przełożyła Ewa Skórska.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - 

Muza, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trójkąt miłosny , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Emily kładzie na szali całe swoje życie, żeby być z mężczyzną, który zdobył jej serce. Niestety nie ma pewności, 

że Gavin naprawdę ją kocha; pozostaje wierzyć, że postąpiła słusznie, idąc za głosem serca, i że jej wybranek 

okaże się takim człowiekiem, jakim chciała go widzieć. Niestety, wszystko wskazuje na to, że tak nie jest. Dążący 

do autodestrukcji, zamknięty we własnym ponurym świecie Gavin rozpaczliwie potrzebuje pomocy. Emily musi 

zdecydować, czy jest gotowa poświęcić wszystko, żeby go uratować, i czy uczucie, jakim go darzy, jest 

wystarczająco silne, by wystawić je na tak ciężką próbę.  

 

 

78. Roztańczona krew / Gard Sveen ; tłumaczyła z norweskiego Karolina 

Drozdowska.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2018. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tommy Bergmann (postać fikcyjna) , Dziewczęta , 

Poszukiwania zaginionych , Sekty i ruchy religijne , Seryjni zabójcy , Litwa , Oslo 

(Norwegia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-07 

 

Krótko po zaginięciu trzynastoletniej Amandy, w Oslo zostają odkryte zwęglone zwłoki. Policja zakłada, że to 
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szczątki seryjnego mordercy, Jona-Olava Farberga. Kilka miesięcy później już tylko Tommy Bergmann żywi 

przekonanie, że Farberg nadal żyje, a jego próby dalszego badania sprawy spotykają się z brakiem zrozumienia 

przełożonych. Osamotniony Bergmann podąża tropem, który zdaje się prowadzić na Litwę, do założonej przed 

wiekami sekty wierzącej, że można dostąpić zbawienia, okaleczając dziewczynkę urodzoną pod znakiem Barana. 

Dziewczynkę taką jak Amanda. Albo jak córka Susanne Bech, partnerki Tommy’ego z Komendy. W pustym 

pokoju hotelu, położonego w jednej z najpodlejszych dzielnic Oslo, Susanne znajduje kasetę z nagranym głosem 

Amandy. Słowa napisane szminką na lustrze głoszą: "Ona do zbawi".  

 

 

79. Ryk kamiennego lwa / Janusz Majewski.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Patologia społeczna , 

Policja , Ruch oporu , Szmalcownicy , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Nadkomisarz Rafał Król pod nosem Gestapo i granatowej policji prowadzi prywatne śledztwo. Szuka mordercy 

ukochanej. Wspierany przez polskie podziemie, próbuje przy okazji zaprowadzić jako taki porządek w mieście 

pełnym mend, szuj i szmalcowników. Żaden inny detektyw nie miał bardziej pod górkę. Atmosferę okupowanego 

Lwowa Janusz Majewski kreśli z pamięci. Barwnie i sugestywnie, bo dorastał na tych ulicach, z dynamiczną akcją 

i dowcipnymi dialogami, jak przystało na mistrza polskiego kina. Do ukochanego miasta wraca jednak                           

w smutnych okolicznościach: wśród dzwonków tramwajów i dźwięcznego bałakania słychać stukot podzelo-

wanych butów, antyżydowskie hasła i bezsilny ryk kamiennego lwa.  

 

 

80. Singielka i Otello na zakręcie / Hanna Bakuła ; [rysunki Hanna Bakuła].- 

Warszawa : Edipress Polska, copyright 2017. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Osoby samotne , Toksyczne związki , Zazdrość , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Fascynująca opowieść Hanny Bakuły o sztuce bycia samą i niebezpieczeństwie emocjonalnego uzależnienia się od 

osoby z innego świata. Ekscentryczna malarka, singielka po czterdziestce, zakochuje się w starszym, niezbyt 

interesującym naukowcu despocie. Nagle, na własne życzenie, musi zrezygnować ze swojego zabawnego życia                  

i przyjaciół. Zupełnie pogubiona, usiłuje pogodzić dwa sprzeczne światy i przekonać zazdrosnego kochanka, że 

ma prawo robić, co chce, ale jest to niemożliwe. Wielka miłość nie wystarcza, żeby zmienić charakter 

samodzielnej artystki i poglądy góralskiego Otella. Sytuacja się zagęszcza, przyjaciele usiłują wyrwać singielkę                  

z toksycznego związku. W tle Warszawa, Kraków, Nowy Jork, Paryż i Prowansja z początku XXI wieku.  
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81. Smakowita piętnastka / Janet Evanovich ; tłumaczyła Dominika Repeczko.- Lublin : 

Fabryka Słów, 2016. 

(Łowczyni nagród Stephanie Plum / Janet Evanovich ; 15) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stephanie Plum (postać fikcyjna) , Łowcy nagród , Zabójcy , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Przepis na katastrofę: Znany kucharz Stanley Chipotle przyjeżdża do Trenton, aby wziąć udział w konkursie 

kulinarnym i traci głowę - dosłownie. Dodaj przyprawy: Lula jest świadkiem przestępstwa. Podkręć ogień: Milion 

dolarów nagrody dla każdego, kto dostarczy informacji pomocnych w schwytaniu zabójców. Zamieszaj: Lula 

rekrutuje łowczynię nagród Stephanie Plum, aby szybciej znaleźć morderców i zgarnąć forsę. Dodaj tajny 

składnik: Babcia Mazurowa. I tyle w temacie. Doprowadź do wrzenia: Stephanie Plum dostaje również zlecenie 

od Komandosa. Ma wyśledzić zdrajców, którzy starają się doprowadzić do bankructwa jego agencję ochrony. Tym 

razem zniszczeniu ulegają co najmniej cztery samochody, w tym dwa Komandosa.  

 

 

82. Stróże / Jakub Ćwiek.- Kraków : SQN Imaginatio - Wydawnictwo Sine Qua Non , 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Loki (bóstwo) , Aniołowie , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Nietypowe śledztwa, dziwne międzygatunkowe przyjaźnie i całe tony niebiańskiej biurokracji… Ot, dzień jak co 

dzień w pracy anioła stróża. Wszystko komplikuje się - jak zwykle… - przez Lokiego: cyngla od brudnej roboty, 

prowodyra i sprawcę niejednego zamieszania. Tym razem nordycki bóg kłamstwa pokaże pełnię swoich 

możliwości. Jeśli znasz i lubisz "Kłamcę", "Stróże" sprawią, że polubisz go jeszcze bardziej. Jeśli nie znasz, oto 

świetna okazja, by zacząć właśnie od tej książki! A jeśli znalazłeś się w grupie, która miała autorowi za złe 

zakończenie tamtej historii, wiedz, że nic nie kończy się ostatecznie ani tylko na jeden sposób. STRÓŻE 

ZMIENIĄ WSZYSTKO! Na początku zasady były proste. Każdy człowiek wierzący w Boga dostawał anioła 

stróża, a gdy się do niego modlił, ten zyskiwał moc, by udzielić mu swego nadprzyrodzonego wsparcia. Potem 

jednak wszystko się skomplikowało - ludzi zaczęło przybywać błyskawicznie, ale liczba aniołów stróżów 

pozostawała stała i wkrótce niewystarczająca. W dodatku Wszechmogący na do widzenia zostawił garść bardzo 

rygorystycznych zasad. Skrzydlaci, żeby przetrwać i dalej wykonywać swoją pracę, musieli się nauczyć 

kombinować. A od kiedy pojawił się wśród nich Loki, nordycki bóg oszustów i kłamców, anielskie 

kombinatorstwo weszło na wyższy poziom. Wtedy niezbędne okazało się stworzenie nowej jednostki do spraw 

kontroli anielskich nadużyć. Jej organem wykonawczym stała się: W.I.N.A. Wydział Interwencyjny Nadzoru 

Anielskiego.  
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83. Syn zakonnicy / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko pozamałżeńskie , Oficerowie , Sekrety rodzinne , 

Niemcy (naród) , Zakonnice , Związki niesakramentalne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Historia fikcyjna, inspirowana wydarzeniami, które mogły mieć miejsce w rzeczywistości. Zakazana miłość                   

z czasów wojny, między oficerem niemieckim i siostrą zakonną. Owocem tego związku jest dziecko, które po 

latach dowiaduje się prawdy o swoich rodzicach i próbuje odzyskać tożsamość, jednak wciąż napotyka na mur 

milczenia. Kluczem do rozwiązania zagadki jest pamiętnik zakonnicy, który pisała przez niemal całe życie, a który 

po jej śmierci znika w tajemniczych okolicznościach. Komu zależy na tym, by człowiek będący owocem trudnej              

i niespełnionej miłości nigdy nie poznał prawdy? Czy ma to związek z ogromnym majątkiem? Co kierowało 

rodzicami, którzy oddali własne dziecko pod opiekę obcych ludzi? Czy zdołali odkupić swoją winę? W tej 

opowieści nic nie jest czarno-białe ani oczywiste, a autorka kolejny raz prowadzi nas przez meandry ludzkiej 

duszy i trudnych życiowych wyborów.  

 

 

84. Szukam właśnie Ciebie / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

 

Kim on jest? Skąd przyjechał? I dlaczego patrzy na mnie tak, jak patrzył dotąd tylko jeden mężczyzna? Kim ona 

jest? Dlaczego mam wrażenie, że ją znam? I skąd to nieznośne przeświadczenie, że nie mam prawa do jej miłości? 

Ona i on. Dwoje samotnych ludzi, których nie oszczędzał los. Czy mogą jeszcze znaleźć szczęście? Czy będą 

umieli ocalić kruchą bliskość, która narodzi się między nimi? „Szukam właśnie Ciebie” to powieść o miłości, 

która nie spada jak grom z jasnego nieba, lecz rodzi się powoli. To historia uczucia, które przezwycięża nawet 

śmierć.  

 

 

85. Świetlana przeszłość / Daniele Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : 

Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci wnętrz , Rodzina , Nawiedzone domy , Podróże w 

czasie , San Francisco (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Sybil i jej mąż Blake mają wszystko, czego tylko można pragnąć. Ona - wzięta dekoratorka wnętrz i konsultantka 

w muzeach, on - odnoszący sukcesy specjalista od nowych technologii. Budują swoje perfekcyjne życie                           
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i świetlaną przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Kiedy Blake dostaje awans, wszyscy przeprowadzają się do San 

Francisco. Zamieszkują w zabytkowej willi należącej niegdyś do znanych w okolicy arystokratów. Otoczeni 

kryształowymi żyrandolami, egzotycznymi meblami, zaczynają nowy etap. Wtedy dzieje się coś, czego nikt się 

nie spodziewał. W jednym z korytarzu swego nowego domu Sybil spotyka piękną kobietę. Z nią chłopca.                       

A później jeszcze kogoś… Kim są tajemniczy przybysze? Co mają do przekazania rodzinie Sybil? A może 

tajemnicze postaci wcale nie są przybyszami?  

 

 

86. Tajemnica dziesiątej wsi / Agnieszka Olszanowska.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Tajemnica , Wieś , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Opowieść o ludziach, którzy dla zaspokojenia swych potrzeb nie cofną się przed niczym. Miłość do kobiet 

konkuruje tu z miłością do ziemi, a nikt nie jest tym, za kogo się podaje. I każdy ukrywa przed światem gorzką 

tajemnicę. Na początku dwudziestego wieku kilkuletni Zefiryn Zarządca, zmuszony przez swojego wuja, bierze 

udział we włamaniu do kościoła. Ma za zadanie ukraść słynny na całą okolicę Cudowny Obraz. Samotna noc                

w pustym kościele w oczekiwaniu na dogodny moment wywiera wpływ na jego dalsze losy. Ponad sto lat później 

do Starszego Folwarku przyjeżdża Paweł, życiowy bankrut, wnuk Zefiryna. Młody mężczyzna nigdy nie mieszkał 

na wsi i nie wyobraża sobie przyszłości wśród pól i lasów. Z pomocą przychodzi mu stary sąsiad, syn wielkiej                

i niespełnionej miłości Zefiryna. Krok po kroku uczy Pawła pracy na roli. Jednak nie robi tego całkiem 

bezinteresownie. Zefiryn i Paweł. Dziadek i wnuk, którzy nigdy się nie poznali. Dwaj żyjący w dwóch różnych 

światach mężczyźni, których oprócz więzów krwi łączy coś jeszcze - tajemnica rodzinna. Dwie przenikające się 

historie, pełne namiętności i walki z trudną codziennością. I w tle kobiety, które kochają i są kochane.  

 

 

87. Tatuażysta z Auschwitz / Heather Morris ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokołow, Lale (1916-2006) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Ocaleni z Holokaustu 

, Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść biograficzna , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-nowozel. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie 

numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce 

stanęła młoda przerażona dziewczyna - Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez 

względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy 

rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odnaleźli 

się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero po 

śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie pełna otuchy opowieść. Opowieść, która daje siłę nawet                        

w najmroczniejszych czasach.  
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88. Tekst / Dmitry Glukhovsky ; przekład z języka rosyjskiego Paweł Podmiotko.- 

Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Kradzież tożsamości , Relacje międzypokoleniowe , 

Smartfon , Tożsamość internetowa , Moskwa (Rosja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Smartfon stał się kopią zapasową twojej duszy. Backupem życia. Pamięcią masową dla najżywszych wspomnień. 

To w nim zapisujesz swoje uśmiechnięte selfie i nim nagrywasz chwile szczęścia. W skrzynce odbiorczej 

trzymasz e-maile od matki i całą biznesową korespondencję, kulisy twojej pracy. Historia przeglądarek to 

wyczerpująca lista twoich aktualnych zainteresowań. A SMS-y i wiadomości w komunikatorach to twoje miłosne 

wyznania, pożegnania, kłótnie przy rozstaniach, zdjęcia pokus i świadectwa grzechów, łzy, pretensje i żale. Takie 

czasy. Obrazy. I tekst. Smartfon to ty. Ktoś, kto zdobędzie twój telefon, może łatwo stać się tobą. Twoi najbliżsi                

i znajomi nawet nie zauważą niczego podejrzanego. A kiedy w końcu się spostrzegą, będzie już za późno. Dla nich 

i dla ciebie. Tekst to pierwsza powieść realistyczna Dmitrija Glukhovsky’ego, autora bestsellerów Metro 2033, 

Futu.re i Czas zmierzchu oraz zbioru opowiadań Witajcie w Rosji. Tekst to proza na styku thrillera, kryminału, 

noir i dramatu. To opowieść o starciu pokoleń, niemożliwej miłości i niesprawiedliwej karze. Jej akcja rozgrywa 

się we współczesnej Moskwie i na jej przedmieściach.  

 

 

89. To jedno zdjęcie / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Modelki i modele , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Piękna opowieść o uczuciu, które tli się niczym drobna iskra, i tylko czeka by wybuchnąć z całym miłosnym 

żarem. Eugenia Lipiec wie czego chce i zwykła sięgać po to bez wahania. Gdy dostaje propozycję wyjazdu do 

Londynu, nie zastanawia się długo i wyrusza w drogę, która ma ją zaprowadzić na szczyty świata mody. Podąża za 

marzeniem by zostać top model. Nie jest to jednak łatwe, tym bardziej, że gdy trzeba iść na ustępstwa, wrodzona 

duma lubi wpędzać w coraz to większe kłopoty... Spragniona przygód Eugenia rzuca się w wir wydarzeń. Gdy na 

swojej drodze do szczęścia spotyka mężczyznę, który pochodzi z odmiennego świata, w którym królują prawo                 

i porządek z wrodzonym wdziękiem postanawia przeciągnąć go na swoją stronę, świetnie się przy tym bawiąc. 

Spokojny Tom i żywiołowa Eni razem odkrywają sekrety Londynu, przy okazji odsłaniając swoje. Dokąd ich to 

zaprowadzi pokaże to jedno, wyjątkowe zdjęcie.  

 

90. Uczucia zaklęte w kamieniu / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Stacja Jagodno / Karolina Wilczyńska ; cz. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biżuteria , Kobieta , Góry Świętokrzyskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 
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Zakochaj się w urokliwym Jagodnie tak jak tysiące czytelniczek! Do malowniczej miejscowości w Górach 

Świętokrzyskich niespodziewanie trafia Lea, specjalizująca się w wyrobie biżuterii artystycznej. Chce 

wykorzystać w swoich projektach krzemień pasiasty - tutejszy dar natury, zwany kamieniem optymizmu. Jak 

zakończy się znajomość artystki z pewnym gburowatym mechanikiem, którego ręce trafiło jej zepsute auto? Może 

Lea nie pojawiła się w okolicy przypadkiem? W najnowszym tomie bestsellerowej sagi mieszkańcy urokliwego 

Jagodna odkryją, że nie każdy oszlifowany kamień jest cenny, a to, co wartościowe, nie zawsze się błyszczy.  

 

 

91. W cieniu magnolii / Anna Płowiec.- Kraków : [Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak], 2018. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trójkąt miłosny , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Niewinna gra w pokera w domu Alicji okazała się nowym rozdaniem nie tylko kart, ale i uczuć. Kiedy serce Alicji 

rozdarło się pomiędzy dwóch mężczyzn, nie wiedziała jeszcze, że konsekwencje swoich wyborów będzie czuła 

przez wiele lat. Nie potrafiła oprzeć się przystojnemu Leszkowi. Nie spodziewała się, że cichy i spokojny Janek 

pojawi się przypadkiem w jej życiu i wywróci wszystko do góry nogami. Gdzieś pomiędzy starymi kamienicami 

pięknego Krakowa, w szalonych latach 90., gdy wszystko wydawało się możliwe, splatają się historie miłości                    

i pożądania. W cieniu magnolii to poruszająca historia o burzliwych uczuciach, bliskości i wyborach 

dokonywanych przez każdego z nas. Ta powieść daje nadzieję i pokazuje, że warto zaufać uczuciom, nawet gdy 

sądzimy, że świat zwrócił się przeciwko nam. Czy utracona przed laty miłość ma szansę się odrodzić? Czy los 

okaże się dla Alicji łaskawy i przyniesie jej upragnione szczęście?  

 

 

92. W promieniach szczęścia / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aborcja , Adopcja , Dziecko chore , Kobieta , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Kiedy Łucja znajduje porzucone dziecko, jej życie diametralnie się zmienia. Ponieważ dziewczynka jest chora                   

i żadna rodzina nie decyduje się na adopcję, Łucja postanawia wziąć za nią odpowiedzialność. Niestety, otwierając 

się na miłość, musi porzucić swoje marzenia i plany. Czy będzie gotowa na tyle poświęceń? Justyna leczy się                  

z powodu depresji. W młodości podjęła niewłaściwe decyzje, przez które teraz nie potrafi w pełni cieszyć się 

życiem. Tkwi w marazmie i nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek zazna jeszcze miłości. Chwytająca za serce 

opowieść o poświęceniu, prawdziwej miłości i szczęściu. I o tym, że czasem rezygnując z siebie można zyskać 

najwięcej.  
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93. W pułapce / Magda Stachula.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby zaginione , Uprowadzenie , Berlin (Niemcy) , 

Polska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Klara budzi się rano na klatce schodowej. Nie pamięta, co się działo w nocy, nie wie, jak wróciła do domu.                    

Z przerażeniem orientuje się, że od imprezy, na którą wyszła w sobotę, minęły dwa dni. Odkrywa dziwne ślady na 

swoim ciele. A później dowiaduje się, że rok wcześniej inną kobietę spotkało coś bardzo podobnego. Postanawia 

się z nią skontaktować. I wtedy ktoś podrzuca jej dziwny prezent. Co stało się z tamtą dziewczyną? Czy Klara 

będzie następna? I co tak naprawdę jej grozi? Mistrzyni thrillera psychologicznego wraca z nową powieścią, która 

przeraża i uzależnia jak nigdy.  

 

 

94. Wiedźma duszona w winie / Marta Obuch.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Prowincja , Spadek , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

 

Bożena - menadżerka jednego z banków, prowadzi uporządkowane i dość przewidywalne życie, w którym nie ma 

miejsca na szaleństwa. Nieoczekiwanie dziedziczy po wuju nieruchomość w małym miasteczku i odtąd już nic nie 

będzie takie samo. Tym bardziej, że spadek jest dość nietypowy. Zawsze elegancka Bożena musi zmienić 

pantofelki na gumiaki, i nie tylko. Zmiany w jej życiu sięgają znacznie głębiej i dotyczyć będą serca, które 

(dotychczas zimne i nieporuszone) zaczyna bić mocniej. Bożena musi mądrze wybrać, szczególnie że czas nie stoi 

w miejscu. W odziedziczonym budynku działa małe bistro, w którym może sprawdzić się jako kucharka - 

podejmuje więc wyzwanie. Okazuje się również, że miasteczko tylko pozornie jest oazą spokoju: dojdzie w nim 

do szeregu zdarzeń, które wstrząsną mieszkańcami. I Bożena będzie mieć z tym bezpośredni związek…  

 

 

95. Wielka samotność / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Anna Zielińska.- 

Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Trauma , Żołnierze , Alaska (Stany Zjednoczone ; 

półwysep) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Alaska, 1974. Nieobliczalna. Bezlitosna. Dzika. Dla rodziny w kryzysie jest to ostateczny test na przetrwanie.  

Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po wojnie w Wietnamie całkowicie odmieniony. Kiedy traci 

kolejną pracę, podejmuje impulsywną decyzję: przeniosą się całą rodziną na północ, na Alaskę, gdzie będą żyli 



39 
 

bez prądu i wody - w ostatniej dzikiej części Ameryki. Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziewczynka w trudnym 

wieku, uwikłana w burzliwy związek rodziców, ma nadzieję, że w nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla 

rodziny. Jej matka, Cora, zrobi wszystko i pójdzie wszędzie dla mężczyzny, którego kocha, nawet jeśli oznacza to 

pójście w nieznane. Na początku Alaska wydaje się być odpowiedzią na ich modlitwy. W dzikim, odległym 

zakątku kraju odnajdują się wśród niezależnej społeczności silnych mężczyzn i kobiet. Ale wraz z nadejściem 

zimy i ciemnościami obejmującymi Alaskę, kruchy stan psychiczny Ernta pogarsza się. Wkrótce niebez-

pieczeństwa na zewnątrz bledną w porównaniu z zagrożeniami wewnątrz. W ich małej chacie, pokrytej śniegiem, 

przez osiemnaście godzin nocy, Leni i jej matka poznają straszliwą prawdę: są sami. Na zewnątrz nie ma nikogo, 

kto by mógł ich uratować. 

  

 

96. Wirus / Graham Masterton ; przełożył Piotr Kuś.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odzież , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Londyn (Wielka 

Brytania) , Litwa , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Kiedy sięgniesz po tę powieść, nie kupisz już niczego w second-handzie! W jednej z dzielnic Londynu dochodzi 

do tajemniczych zgonów. Piękna młoda Pakistanka Samira popełnia makabryczne samobójstwo. Spokojna 

pracownica sklepu z używaną odzieżą, Sophie, zabija chłopaka, a David, bezbarwny mąż-pantoflarz, 

niespodziewanie morduje żonę, która tyranizowała go od lat. Detektyw Jeremy Thomas Pardoe, który wraz                         

z detektyw sierżant Dżamilą Patel prowadzi śledztwo, wkrótce odkrywa, że ze wszystkimi tymi sprawami mają 

związek ubrania… Wkrótce na ulicach Londynu przestaje być bezpiecznie. Życie tracą kolejne osoby, a sytuacja 

zaczyna się wymykać spod kontroli. Rozwiązanie zagadki nie jest proste, a zagmatwana droga ku prawdzie 

wiedzie policjantów aż na odległą Litwę... 

 

 

97. Wybór Zygmunta / Carlo A. Martigli ; z języka włoskiego przełożyła Aneta 

Banasik.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leon XIII (papież ; 1810-1903) , Freud, Sigmund (1856-

1939) , Watykan , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Rzym, 1903: spokój przyjemnej, letniej nocy zakłócony zostaje przez zbrodnię popełnioną w zdawałoby się 

najbezpieczniejszym z możliwych miejsc, na terenie Watykanu. Znaleziono tam zwłoki jednego z gwardzistów 

oraz pokojówki. Wiekowy papież ma związane ręce: oficjalne śledztwo wywołałoby skandal, wystawiając na 

szwank wiarygodność Kościoła. Ojciec wiekuisty zajmie się ukaraniem winnego. Ale Leon XIII chce za wszelką 

cenę zapobiec sytuacji, w której po jego śmierci, na tronie Piotrowym mogłaby zasiąść osoba zamieszana w tę 

zbrodnię. I tak, aby dyskretnie rozwiązać zagadkę, Leon XIII postanawia zwrócić się do wiedeńskiego lekarza 

Zygmunta Freuda, o którym mówi się, że stworzył teorię będącą w stanie zrewolucjonizować sposoby badania 

ludzkiego umysłu. Ojciec Święty wyznacza Freudowi do pomocy kleryka, w którym pokłada pewne nadzieje - to 

młody Giuseppe Angelo Roncalli, otoczony już wtedy aureolą świętości. Spod pióra jednego z najpopular-

niejszych autorów powieści historycznych wychodzi kolejna, napisana żywym językiem, wciągająca opowieść               

o pierwszym śledztwie doktora Zygmunta Freuda.  
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98. Zabójczy pocisk / Ryszard Ćwirlej, Remigiusz Mróz, Magdalena Knedler, 

Wojciech Chmielarz, Marta Matyszczak, Marta Guzowska, Olga Rudnicka, Jakub 

Małecki, Tomasz Sekielski, Łukasz Orbitowski, Katarzyna Puzyńska, Małgorzata 

Rogala, Joanna Opiat-Bojarska, Bartosz Szczygielski.- Warszawa : Skarpa 

Warszawska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Kryminał , Antologia 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

„ZABÓJCZY POCISK“ funduje czytelnikowi wędrówkę po najmroczniejszych zakamarkach ludzkiej duszy. Kto 

zabił, dlaczego, kiedy i czy z premedytacją? Jak wykluwa się zbrodnia? Prezentujemy zbiór opowieści 

kryminalnych o różnych rodzajach zbrodni. I choć każda z nich mówi o konkretnym czasie i miejscu, dopowiada 

też kilka zdań prawdy o nas jako grzesznym i upadłym gatunku. Zapraszamy na upiorną podróż w głąb ludzkiej 

psychiki...  

 

 

99. Zaćmienie / Ragnar Jónasson ; przekład Radosław Januszewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2016. 

(Mroczna wyspa lodu / Ragnar Jónasson ; [cz. 3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ari Thór (postać fikcyjna) , Kwarantanna (medycyna) , 

Siglufjörđur (Islandia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-isl.  

Nowości:  2018-07 

 

 

Siglufjörđur, rybackie miasteczko na najdalszym północnym krańcu Islandii, odcięte od świat, zasypane śniegiem, 

pogrążone w ciemności arktycznej nocy albo w nieznośnym świetle arktycznego lata. Ari Thór znalazł tu pierwszą 

pracę po szkole policyjnej. Kiedyś studiował filozofię i teologię, ale nie został księdzem. Miał zbyt dużo 

wątpliwości i zbyt bolesną przeszłość z a sobą. Lecz Siglufjörđur to nie jest dobre miejsce dla kogoś, kto nie 

pogodził się ze swoim życiem. Zimowy mrok odbiera siły, samotność przytłacza jak zaspy śniegi. Tu wszyscy 

wiedzą o sobie wszystko i wszyscy milczą. Nikt nie ufa nikomu, zwłaszcza obcym, takim jak Ari Thór - targany 

rozterkami młody policjant, który równie często musi walczyć ze zbrodnią, jak z samym sobą.  

 

 

100. Zamęt / Vincent V. Severski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szpiegostwo , Uprowadzenie , Wywiad polski , Wywiad 

rosyjski , Pakistan , Polska , Rosja , RPA , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

W Pakistanie porwany zostaje przez talibów polski biznesmen. Grozi mu śmierć. Do akcji ratunkowej rusza super 

tajna jednostka Agencji Wywiadu znana jako „Sekcja”. Szybko okazuje się jednak, że porwanie jest tylko częścią 

szerszego planu, w który zaangażowane są wywiady różnych krajów i staje się ono powodem do bezwzględnych 

rozgrywek politycznych w Polsce. Pod kierunkiem ekscentrycznego Romana członkowiw Sekcji, czyli Monika - 

absolwentka ASP, Dima - polski agent greckiego pochodzenia, oraz byli pracownicy Wydziału Q Ela i Witek,                  
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z narażeniem życia próbują zdemaskować zdrajcę działającego w szeregach polskiego wywiadu. Rozwiązanie 

szpiegowskiej zagadki wymaga podróży do Grecji, Rosji, Pakistanu i RPA.  

 

 

101. Zanim się poznaliśmy / Lucie Whitehouse ; z języka angielskiego przełożyła 

Alina Siewior-Kuś.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Oszustwo , Poszukiwania zaginionych , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Najniebezpieczniejsze są te kłamstwa, które rodzą się tuż obok nas… Hanna, kobieta niezależna, uparta                          

i zdecydowana, by nie iść w ślady matki, której małżeństwo skończyło się przykrym rozwodem, zawsze unikała 

związków. A potem pewnego upalnego lata spotkała w Nowym Jorku Marka Reilly’ego, tak jak ona Brytyjczyka, 

i rzuciła się w romans, który zmienił jej spojrzenie na miłość. Teraz mieszka w eleganckim i kosztownym 

londyńskim domu, adorowana przez odnoszącego fantastyczne sukcesy męża, i wie, że postąpiła słusznie, 

zapominając o swoich zastrzeżeniach. Kiedy jednak Mark nie wraca z podróży służbowej do Stanów, a godziny 

wyczekiwania przeradzają się w dni, pewność siebie Hanny zaczyna się kruszyć. Kobieta zaczyna grzebać w życiu 

męża, odkrywając rewelacje, które każą jej powątpiewać we wszystko, co do tej pory uważała za prawdę. Czy 

Mark utrzymywał tyle rzeczy w tajemnicy, ponieważ chciał chronić ją czy raczej siebie…?  

 

 

102. Zbrodnia i kara : powieść w sześciu częściach z epilogiem / Fiodor Dostojewski ; 

przełożył Czesław Jastrzębiec-Kozłowski.- Wrocław : Siedmioróg, 2017. 

(Kanon Lektur) 

(Kanon Literatury Światowej) 

(Biblioteka Literatury Pięknej ; 68) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Poczucie winy , Zabójstwo , Petersburg (Rosja) , 

Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2018-07 

 

Zbrodnia i kara jest powieścią rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego z 1866 roku należącą do ścisłego 

kanonu arcydzieł literatury światowej. Opowiada o zbrodni popełnionej przez studenta Rodiona Raskolnikowa, 

który dla pieniędzy morduje starą lichwiarkę i jej siostrę, a także o wpływie tej zbrodni na uczucia, psychikę                 

i moralność przestępcy. Raskolnikow uważa się za jednostkę wybitną i wyjątkową, za buntownika przeciwko 

niesprawiedliwościom tego świata. Borykając się z trudnościami bytowymi, bohater przypisuje sobie prawo do 

przestępstwa, uznając, że szlachetny cel, jakim jest wsparcie genialnej jednostki, uświęca krzywdy wyrządzone 

zwykłym ludziom, których nazywa „wszami”. Kiedy jednak Raskolnikow popełnia zbrodnię, odzywają się w nim 

dręczące myśli i emocje, prowadzące do postępujących jeden po drugim upadków psychicznych. Nie jest to 

jeszcze głos sumienia, raczej strach przed nieuchronną karą. Sumienie Raskolnikowa zostało tak głęboko spętane 

kłamstwem, że przestępca nadal wierzy w swoją ideologię i nie dopuszcza do siebie myśli o grzechu. Odrodzenie 

moralne dopóty nie nastąpi, dopóki jego czyn nie zostanie zdemaskowany przez policję, a on sam nie przyzna się 

do winy i nie zostanie skazany na zesłanie. Dopiero wieloletnia katorga, połączona z pełną poświęcenia miłością 

Soni, skruszą kamienne serce Raskolnikowa. Uświadomią mu, że sprzeniewierzył swoje ideały i skłonią go do 

szczerej pokuty, otwierając tym samym drogę do odnowy duchowej i odrodzenia. Zbrodnia i kara miała ogromny 

wpływ na rozwój literatury, psychologii i filozofii. Była przedmiotem licznych komentarzy, interpretacji, analiz,             

a także inscenizacji teatralnych i filmowych.  
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103. Złoty lew / Wilbur Smith, Giles Kristian ; z angielskiego przełożyła Maria 

Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piraci , Zemsta , Afryka , Powieść historyczna , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-afryk. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Noc. Piracki okręt, którego kapitanem jest Hal Courtney, wychodzi z etiopskiego portu i kieruje się na południe, 

ku wybrzeżom Zanzibaru. Pod pokładem załoga i kobieta kapitana, Judith, spokojnie śpią, wypoczywając przed 

długą podróżą. W blasku księżyca, który raz po raz wygląda zza chmur, Hal dostrzega przepływający w pobliżu 

statek. Angielski? Duński? Żaden z nich nie powinien zaatakować, mimo to Hal przeczuwa niebezpieczeństwo.                

I rzeczywiście, wkrótce załoga okrętu będzie musiała zawalczyć o życie. A Halowi przyjdzie się zmierzyć                       

z jeszcze większym wyzwaniem. Okazuje się bowiem, że jego dawny wróg wciąż żyje i jest głodny zemsty.                   

I uderzy w najczulszy punkt kapitana - w jego ukochaną. Aby odzyskać Judith, Hal nie cofnie się przed niczym               

i nawet kajdany niewolnika nie powstrzymają go przed wyruszeniem za nią przez wzburzony ocean, targi 

niewolników, dżunglę i sawannę. 

 

 

104. Zrób mi jakąś krzywdę / Jakub Żulczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Świat 

Książki, 2018. 

(Nowa Proza Polska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry komputerowe , Podróże , Zakochanie , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-07 

 

 

"Zrób mi jakąś krzywdę" to przede wszystkim romans - historia dwudziestopięcioletniego Dawida i piętnasto-

letniej Kaśki, którzy pewnego letniego dnia wyruszają w szaloną podróż po Polsce. Na swojej drodze spotkają 

zarówno dresiarzy, jak i bogate emerytki, świadków Jehowy, a także aktorów porno oraz pewnego chorego 

psychicznie prywatnego detektywa. Podczas tej dziwacznej wyprawy oboje zostaną skonfrontowani                                  

z podstawowymi pytaniami o miłość, przyjaźń i dorosłość.  

 

 

105. Żywego ducha / Jerzy Pilch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koniec świata , Pisarze , Samotność , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Zagłada cicha jak kot? Potop bez opadów? Terrorystyczny atak z nieba? Globalne wyludnienie? Apokalipsa 

rozgrywa się w języku. Świat kończy się, bo milknie. Dalekie głuche pożary. Nie ma do kogo gęby otworzyć. 

Przed aniołem śmierci, który przeszedł przez Warszawę, uchodzi jedynie pisarz - odludek. Można powiedzieć 
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trafił żywy duch na swego. Po kolejnych próbach nawiązania kontaktu z kimkolwiek i gdziekolwiek nie może się 

dłużej łudzić. Został sam. I to sam w sensie ścisłym. Co może robić ostatni człowiek na świecie? Wyruszyć przed 

siebie? Spać w najlepszych hotelach? Bezkarnie wynosić książki z księgarń i markowe ubrania z najlepszych 

butików? To co zwykle: łudzić się kasą? Pielęgnować samotność, czyli życie? Gorączkowo upajać się własną 

wyjątkowością? Tylko właściwie po co? A przedtem było po co? Czy przedtem i potem to jest aż tak wielka 

różnica? Widziadła coś do niego mówią - nie wie co, bo nie wie, czy są z tego świata? A my? Jesteśmy jego 

urojeniami? - Jerzy Pilch  

 
 
 
 
 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Powiew / Lisa Glass ; [przekład Anna Piasecka].- Warszawa : Wydawnictwo Zielona 

Sowa, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Surfing , Wakacje , Hawaje (Stany Zjednoczone) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Wydawać by się mogło, że bycie dziewczyną jednego z najprzystojniejszych i najbardziej utalentowanych 

surferów to spełnienie marzeń każdej nastolatki... Iris i Zeke biorą udział w prestiżowych zawodach surfingowych 

na najpiękniejszych hawajskich plażach. Wszystko udało się idealnie, aż do momentu, kiedy Zeke zostaje 

wykluczony z konkursu. Trudnej sytuacji nie ułatwiają także byłe dziewczyny Zeke'a oraz tłumy natrętnych fanek. 

Czy to jedyne powody wcześniejszego powrotu Iris do rodzinnego Newquay? Czy dziewczyna otworzyła się 

przed swoimi przyjaciółmi  i zdradzi im, co naprawdę wydarzyło się na Hawajach? Może cena marzeń jest jednak 

zbyt wysoka, by dalej o nie walczyć? 

 

 

2. Spętani przeznaczeniem / Veronica Roth ; tłumaczenie Michał Zacharzewski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przeznaczenie , Walka dobra ze złem , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Akos – syn podbitego narodu, jest sługą przeznaczonym księżniczce panującej nacji – Cyrze. Życiem dwojga od 

narodzin rządzi przeznaczenie, narzucone przez wyrocznie. Raz wypowiedziany los staje się nieodwracalny, a nad 
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rodzącą się miłością ciąży fatum śmierci. W walczący o równowagę świat wkraczają dawne demony. Tyran – 

ojciec Cyry uważany za martwego – powraca z kosmicznej wędrówki, by zniszczyć życie mieszkańców planety 

Thuhve.  

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 
 
 
 
 

 
1. 100 pytań na 100 lat historii Polski (1918-2018) / [autorzy odpowiedzi 

Włodzimierz Borodziej, Jan Jacek Bruski, Błażej Brzostek, Andrzej Chojnowski, 

Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Jan Grabowski, Krzysztof Iszkowski, Natalia 

Jarska, Jerzy Kochanowski, Marcin Kula, Andrzej Leder, Adam Leszczyński, 

Dariusz Libionka, Paweł Machcewicz, Janusz Marszalec, Wojciech Materski, 

Wojciech Mazur, Włodzimierz Mędrzecki, Wojciech Morawski, Grzegorz Motyka, 

Tomasz Nałęcz, Piotr Osęka, Andrzej Paczkowski, Jarosław Pałka, Krzysztof 

Persak, Adam Daniel Rotfeld, Krzysztof Ruchniewicz, Szymon Rudnicki, Dariusz 

Stola, Jan Szkudliński, Paweł Śpiewak, Jacek Tebinka, Joanna Tokarska-Bakir, 

Wiesław Władyka, Rafał Wnuk, Marcin Zaremba ; redaktor wydania Jolanta 

Zarembina].- Warszawa : Polityka, 2018. 

  (Pomocnik Historyczny ; 2018 nr 5) 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , 

Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2018-07 

 

[Z przedmowy]: "Gdy zabraknie historii, zastępują ją bajki - stwierdził Monteskiusz. Świętowanie stulecia 

odzyskanej po rozbiorach niepodległości Polski to właściwy moment, żeby zza kurtyny mitów i uproszczeń 

wydobyć rzeczywiste sensy dziejów." "Skrajnie bywają postrzegani i ludzie, i całe okresy w historii 

Rzeczpospolitej. Czy PRL uznać za kontynuację polskiej państwowości, czy raczej potraktować jak wyrwę w jej 

istnieniu? Nawet II RP budzi szereg kontrowersji, a co dopiero III RP z Okrągłym Stołem i rozliczaniem (bądź 

nie) komunistów. Przychodzi mierzyć się ze stereotypami i zafałszowaniami". "Z niełatwymi pytaniami zmierzyło 

się kilkudziesięciu wybitnych historyków i naukowców, autorów świetnych książek, czasami uczestników 

opisywanych wydarzeń. Udowodnili, że chociaż pytania mogą wydawać się proste, to odpowiedzi na nie są 

złożone". 

 

 

2. 1968 : czasy nadchodzą nowe / Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

(Lata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maj 1968 (Francja) , Marzec 1968 (Polska) , Praska wiosna 

(1968) , Ruchy społeczne , Polska , Kalendarium , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-07 
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Styczeń 1968. Grupa Brudasy atakuje Gliwice ; Luty 1968. "Revolution". Historia ewolucji ; Marzec 1968. 

Szpotański. Zgredzik zbulgotał Kwadratowego ; Kwiecień 1968. Sosnowiec. Najpiękniejsze miejsce na świecie ; 

Maj 1968. Drezdenko. Mistrz gospodarności ; Czerwiec 1968. Droga do Hollywood ; Lipiec 1968. Paryż. Jak 

zrobić rewolucję, mając 16 lat ; Sierpień 1968. Na krzyżówce. Polska okupacja ; Wrzesień 1968. Roman, 

Rosemary, dziecko ; Październik 1968. 100 kilometrów do raju ; Listopad 1968. Trzy siostry i Danek. Historia 

rodzinna ; Grudzień 1968. 

 

 

3. 21 polskich grzechów głównych / Piotr Stankiewicz.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Postawy , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Autorasizm, niedasizm, tupolewizm. Kultura dezinformacji, nibypaństwo i wyrodne państwo. Kozłoofiaryzm                   

i widzimisizm... czyli polskie grzechy główne, wszystkie wreszcie porządnie opisane i zebrane w jednym miejscu. 

Ta książka to instant classic rozmów o Polsce. Pytamy ciągle, co z tą Polską i dlaczego tak źle. Ta książka daje 

odpowiedzi – i to nie jedną, nie siedem, ale pełne oczko, czyli 21 polskich grzechów głównych. Jest to unikalne 

połączenie złośliwej satyry, przenikliwej analizy i słownika polskich wad, który powinien się znaleźć w każdym 

polskim domu. Książka czerpie ze wszystkich możliwych źródeł, od Konstytucji RP, po jatki w internecie. Jest              

w niej parawaning i Mrożek, są rozmowy nagrane u „Sowy i przyjaciół”, są raporty smoleńskie, dekret Bieruta, 

komentarze z piekielni.pl, tweety burmistrza Guziała i ministra Sikorskiego.  

 

 

4. ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Systemy operacyjne , Windows 10 , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

 1. INSTALACJA I AKTUALIZACJA SYSTEMU; 2. PRACA Z SYSTEMEM; 3. KONFIGURACJA 

SYSTEMU; 4. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ; 5. ADMINISTROWANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW; 6. 

SIECI LOKALNE; 7. INTERNET I MULTIMEDIA; 8. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM; 9. BEZPIECZEŃSTWO 

I PRYWATNOŚĆ. 
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5. Baronówna : na tropie Wandy Kronenberg - najgroźniejszej polskiej agentki : 

śledztwo dziennikarskie / Michał Wójcik.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kronenberg, Wanda (1922-1944) , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Podwójni agenci , Powstanie warszawskie (1944) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2018-07 

 

 

Najgroźniejsza polska agentka. Śledztwo dziennikarskie. Fakty, których dotąd nikt nie połączył Kiedy wybucha 

wojna, córka barona Kronenberga ma 17 lat. Jej rodzinny pałac zostaje spalony, a żydowskie pochodzenie jest jak 

wyrok śmierci. Ale Wanda nie myśli o ucieczce i wierzy, że przechytrzy wszystkich. Przepiękna baronówna 

donosi NKWD, pisze meldunki dla AK, jest prawą ręką asa Gestapo. Prowadzi własną wojnę. Fascynuje, 

rozkochuje i sprawia, że ludzie znikają. O jej względy walczą najwyżej postawieni mężczyźni, ale to ona rozdaje 

karty. I nie boi się niczego i nikogo. Po wojnie Wanda nie przestaje uwodzić. Teczka z jej nazwiskiem trafia na 

biurko oficera UB. Kilkadziesiąt lat później śladem tajemniczej agentki rusza dziennikarz i historyk. Odkryje 

fakty, których nikt wcześniej nie połączył. Jaką rolę miała do odegrania najgroźniejsza polska agentka? Kim byli 

jej kochankowie? Dlaczego jej imię wymazano z kart historii?  

 

 

6. Bezlitosne : najokrutniejsze kobiety dwudziestolecia międzywojennego / Agnieszka 

Haska, Jerzy Stachowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępstwo , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Dwudziestolecie międzywojenne to niezwykły okres budowy niepodległej Polski, gwałtownych tarć politycznych, 

wielkiego kryzysu a zaraz potem szybkiego rozwoju gospodarki, a także emancypacji kobiet. Niektóre z nich tak 

bardzo wzięły sobie do serca hasła równouprawnienia, że śmiało wkroczyły na ścieżki do tej pory zarezerwowane 

dla mężczyzn, wiodące ku najcięższym przestępstwom, najokrutniejszym zbrodniom, bezwzględnym napadom                

i porwaniom. O mrożących krew w żyłach dokonaniach zbrodniarek z zapałem informowała prasa brukowa;                   

i właśnie przez pryzmat tych pisanych specyficznym językiem, sensacyjnych doniesień autorzy książki pokazują 

świat zbrodni w stylu retro, w którym główne role odgrywały bezwzględne kobiety. Doskonale udokumentowana, 

bogato ilustrowana książka wciąga jak najlepsza powieść sensacyjna, równocześnie niosąc ogromny ładunek 

fascynujących informacji o świecie, którego już nie ma, a do którego wciąż z nostalgią wracamy wspomnieniami.  

 

 

7. Będzie bolało : sekretny dziennik młodego lekarza / Adam Kay ; przekład 

Katarzyna Dudzik.- Kraków : Insignis Media, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kay, Adam (1980- ) , Ginekolodzy , Lekarze , Wielka Brytania 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Kay A.  

Nowości:  2018-07 
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Witaj w świecie 97-godzinnych tygodni pracy. W świecie decyzji, od których zależy życie. W świecie 

nieustannego tsunami płynów ustrojowych. W świecie, w którym dziennie zarabiasz mniej niż szpitalny 

parkometr. Pożegnaj się więc z bliskimi i przyjaciółmi… …i witaj w świecie lekarza stażysty! Spisywana 

potajemnie po niekończących się dyżurach, bezsennych nocach i przepracowanych weekendach książka komika              

i byłego lekarza Adama Kaya "Będzie bolało" to szczery do bólu opis jego walki na pierwszej linii frontu 

brytyjskiej służby zdrowia. Z zabawnych, przerażających i wzruszających zapisków Kaya dowiecie się 

wszystkiego, co chcieliście wiedzieć (i czego wolelibyście nie wiedzieć) o życiu lekarzy na oddziale i poza nim. 

Uwaga! Lektura tej książki może pozostawić blizny!  

 

 

8. Bieszczady w PRL-u : wybrane reportaże / Krzysztof Potaczała.- Olszanica : 

Wydawnictwo Bosz, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Na granicy sierpa i młota ; Z namiotem w Bieszczady ; Ranczo w Wilczej Dolinie ; Pax i ziemia obiecana ; 

Opowieść o Pulpicie ; Górale pod połoninami ; Wszystko pochłonie woda ; Pociągi przez żelazną kurtynę ; Książę 

na Arłamowie ; Wyroki na niedźwiedzie ; Niech żyje przyjaźń polsko-radziecka ; Na małym i dużym ekranie ; 

Skradzione ikony, przetopione dzwony ; Ziemia odsłania kości ; Zwierzyniec na Wetlińskiej ; Żołnierze do zadań 

niezwyczajnych ; Chata z czerwonym sztandarem ; Kryptonim "Marzyciele" ; Nielegalni z Caryńskiego ; Kościół 

zbudowany w jedną noc ; W obronie wymazanych nazw ; Chłopski bunt ; Tęcza nad Tworylnem. 

 

 

9. Bieszczady w PRL-u. Cz. 3 / Krzysztof Potaczała.- Wydanie 1, dodruk.- Olszanica : 

Bosz, 2016. 

(Bosz Bieszczady) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Polska , Reportaż 

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

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Trzecia, najnowsza i zarazem ostatnia część niezwykle popularnych reportaży o Bieszczadach autorstwa 

Krzysztofa Potaczały. Zbiór ilustrowanych opowieści spiętych klamrą czasu lat 70., 80., a nawet sięgającą 

niekiedy nieco poza peerelowską rzeczywistość. Historie, których próżno szukać w powszechnie znanej 

literaturze, pokazujące ludzi i wydarzenia, bez których Bieszczady byłyby uboższe. Przywołane z zakamarków 

ludzkiej pamięci i pożółkłych już nieco kart historii opowieści o kwaterze Klanu Kowbojów i Trampów spod 

Baligrodu, o „kolczastej” granicy strzeżonej sierpem i młotem, o skazanych z więziennych Oddziałów 

Zewnętrznych, o żołnierskim trudzie budowania wąskotorowej kolejki, o samotnych wędrówkach żubra Pulpita 

czy o przystanku Rainbow Family w Tworylnem pozwolą zobaczyć Bieszczady, jakich już nie ma - pachnące 

dzikością i wolnością. „Bieszczady w PRL-u 3” to dwanaście soczystych, przyprawionych szczyptą humoru 

reportaży o prawdziwym, bieszczadzkim życiu.  
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10. Celebryci i polityka / Marcin Florian Gawrycki ; Uniwersytet Warszawski. 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Stosunków 

Międzynarodowych.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Filantropia , Polityka międzynarodowa , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2018-07 

 

 

Po zimnej wojnie doszło do zasadniczej zmiany rzeczywistości międzynarodowej. Upadek Bloku Wschodniego                 

i zwycięstwo Zachodu rozluźniło kontrolę wewnątrzblokową i uruchomiło szereg, dotąd tłumionych procesów                  

i zjawisk. Triumf kapitalizmu, procesu globalizacji oraz rewolucja informacyjno-komunikacyjna przyczyniły się 

do skurczenia się świata (w sensie dyskursywnym i praktycznym), a także do dalszego wzmocnienia znaczenia 

mediów i ich wpływu na społeczeństwo, które stało się - nawet jeśli często pozornie - bardziej zorientowane                   

i zainteresowane tym, co dzieje się w świecie. Wraz z odnowieniem wartości uniwersalnych, częstokroć 

traktowanych instrumentalnie, zaczęło się rozwijać w przestrzeni transnarodowej globalne społeczeństwo 

obywatelskie, w oparciu o zachodnie wzorce, propagujące demokrację, neoliberalizm czy wolny rynek. Na ten 

kontekst nałożyło się inne zjawisko - erupcja kultury celebrytów, będąca symptomem przemian społecznych 

zachodzących współcześnie na Zachodzie, a także w innych częściach świata. Dla jednych są oni symbolem 

upadku kultury, dla innych nowym wcieleniem demokratyzacji życia społecznego. Z całą pewnością jednak ich 

rola i znaczenie wzrosło nie tylko w kontekście wewnętrznym, ale również międzynarodowym. Od niedawna 

bowiem najbardziej wpływowi celebryci, tacy jak Bono czy Angelina Jolie, stali się ważnymi aktorami stosunków 

międzynarodowych.  

 

 

11. Człowiek w przystępnej cenie : reportaże z Tajlandii / Urszula Jabłońska.- 

Warszawa : Dowody na Istnienie Wydawnictwo - Fundacja Instytut Reportażu, 2017. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Tajlandia , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Ile kosztuje człowiek? Czy kobieta ma być droższa niż mężczyzna? A dziecko? Liczyć je oddzielnie czy razem      

z kobietą? Pojawiają się też inne pytania. Którego człowieka można kupić, a którego nie? Na jak długo można go 

sobie zatrzymać? Na zawsze? A może dopóki nie spłaci sumy, za którą został kupiony? Ile wynoszą odsetki od 

takiego długu? Do 1905 roku zasady były określone prawem. Człowieka można było dostać w prezencie od 

kolegi. Człowieka można było odziedziczyć.  

 

 

12. Damy polskiego imperium : kobiety, które zbudowały mocarstwo / Kamil 

Janicki.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adelajda (królowa Polski ; ok. 1324-1371) , Elżbieta 

Bośniaczka (królowa Węgier ; 1340-1387) , Elżbieta Łokietkówna (królowa Węgier ; 

1305-1380) , Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399) , Jadwiga (królowa Polski ; ok. 

1266-1339) , Kobieta , Władcy , Polska , Biografia 
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Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-07 

 

W cieniu pierwszej monarchini - Niezawodna żona Władysława Łokietka i jej córka ; Pani pięciu królestw - 

Elżbieta Łokietkówna ; Anatomia pogardy - Wszystkie kobiety Kazimierza Wielkiego ; Ręka królewny i całe 

królestwo - Lata chaosu i niepewności ; Ostatnie ogniwo - Jadwiga Andegaweńska na polskim tronie. 

 

 

13. Danuta Szaflarska : jej czas / Gabriel Michalik.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szaflarska, Danuta (1915-2017) , Aktorzy polscy , Film polski 

, Teatr polski , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Szaflarska D. 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

102 lata fascynującego życia, burzliwej kariery i dramatycznych zwrotów historii. Pierwsza biografia Danuty 

Szaflarskiej. Podobno jak na aktorkę miała zbyt małe oczy. Radziła sobie, trzymając je zawsze szeroko otwarte, 

nie tylko przed kamerą. Wszak jej świat zmieniał się w szalonym tempie. Danuta Szaflarska dzieciństwo spędziła 

w galicyjskiej wsi; dorastała w Nowym Sączu i Krakowie, pierwsze kroki wśród kulturalnej elity stawiała                      

w przedwojennej Warszawie. Debiutowała w okupowanym Wilnie, po czym wróciła do ogarniętej wojną 

Warszawy, by naprawdę przeżyć to, co później zagrała w „Zakazanych piosenkach” - filmie, który przyniósł jej 

ogromną sławę. Potem przyszły wielkie i małe role w teatrze, kinie i na scenie historii PRL. Piękny finał jej 

kariery rozegrał się w głośnych filmach Doroty Kędzierzawskiej oraz w Teatrze Rozmaitości. "Pani Danutka 

kochana" była nie tylko gwiazdą, lecz także wielką aktorką. Grzegorz Jarzyna nazywa ją "aktorką totalną". Jan 

Nowicki wspomina: "w tym drobnym, ślicznym ciele (…) była zaklęta nieprawdopodobna, ogromna siła". Dorota 

Masłowska przyznaje, że biło od niej jakieś onieśmielające piękno, a Władysław Pasikowski zdradził pani 

Danucie, że się jej bał. Gabriel Michalik kreśli subtelny portret legendy teatru i kina, ludzi, których napotkała, oraz 

epoki, którą mimo dramatycznych przeszkód przeżyła z naturalną elegancją, wdziękiem i niezwykłą pogodą 

ducha.  

 

 

14. Dwa pocałunki : prawdziwa opowieść o miłości i stracie / Matthew Logelin ; 

tłumaczenie Hanna de Broekere.- Kraków : [Społeczny Instytut Wydawniczy Zna], 

2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logelin, Matthew (1977- ) , Ojcostwo , Ojcowie i córki , 

Samotni ojcowie , Wdowieństwo , Wychowanie , Żałoba , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2018-07 

 

Liz i Matt byli w sobie zakochani jak mało kto na świecie. Kiedy dowiedzieli się, że będą mieli dziecko, oszaleli 

ze szczęścia. Jednak tego samego dnia, kiedy na świat przyszła ich córeczka, Liz odeszła. Matt został sam                    

z malutką Maddy. 1 807 gramów, 43 centymetry i 8 milimetrów postawiło jego świat na głowie. Maddy wymagała 

absolutnego poświęcenia, absolutnej miłości. Chłopak, który jeszcze do niedawna marzył o pisaniu piosenek, 

stanął przed ogromnym wyzwaniem opieki nad małym dzieckiem. W zamian jednak malutka Maddy podarowała 

ojcu najcenniejszy dar - radość i nadzieję, jakie dostają tylko ludzie, którzy mają dla kogo żyć. 
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15. Dwie siostry / Asne Seierstad ; przełożyła Iwona Zimnicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwo Islamskie (ISIS) , Islamizm , Nastolatki , 

Somalijczycy za granicą , Ucieczki dzieci z domów , Fanatyzm , Ojcowie i córki , 

Norwegia , Syria , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2018-07 

 

 

Pewnego dnia w październiku 2013 roku Leila i Ayan, dwie somalijskie nastolatki wychowane w Norwegii, 

postanawiają uciec z domu, by dołączyć do Państwa Islamskiego i jadą do Syrii. Ich śladem rusza zrozpaczony 

ojciec, który podejmuje heroiczną próbę ocalenia córek. Co skłoniło siostry do tak radykalnej i niebezpiecznej 

decyzji? Czy uda się wyrwać je z rąk islamistów? "dwie siostry" to mistrzowski reportaż, który czyta się jak 

thriller, a zarazem głęboka lekcja na temat przekonań religijnych, ekstremizmu i tego, czym jest poświęcenie.  

  

 

16. Dziekan : autobiografia / Dariusz Dziekanowski ; współpraca Arkadiusz 

Nakoniecznik.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziekanowski, Dariusz (1962- ) , Piłkarze nożni , Trenerzy i 

instruktorzy sportowi , Polska , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Jeden z najlepszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy w historii polskiego futbolu przerywa 

milczenie. Kochany i nienawidzony, uwielbiany i wyszydzany, u szczytu kariery z łatwością mógł rywalizować              

z czołowymi zawodnikami na świecie. Kiedyś najdroższy piłkarz polskiej ligi, do dziś wynoszony na piedestał 

przez kibiców w Warszawie, Glasgow i Bristolu, za to z niechęcią wspominany w Łodzi. Szczera, przesycona 

autoironią, pełna fascynujących i bulwersujących szczegółów opowieść człowieka, który w ukochanej dyscyplinie 

sportu osiągnął wiele, ale mógł znacznie więcej. Barwnie przedstawione postaci z pierwszych stron nie tylko 

sportowych gazet, kopalnia wiedzy dla miłośników piłki nożnej, żywa i wciągająca historia dla każdego, kogo 

interesują losy ludzi nietuzinkowych, wymykających się jednoznacznym ocenom. Autor wiele miejsca poświęca 

także swojej pracy trenerskiej, m. in. u boku Leo Beenhakkera, oraz współczesnej polskiej piłce nożnej, ujawnia 

fakty i stawia tezy, które z pewnością nie wszystkim przypadną do gustu. Napisana żywym, potoczystym językiem 

książka dostarcza mnóstwa informacji faktograficznych, bawi, irytuje, wzrusza i skłania do refleksji. Pokazuje 

Dziekanowskiego takim, jakim go znamy i pamiętamy, a równocześnie odsłania jego zupełnie inne, mało znane 

oblicze.  

 

 

17. Dziewczynka z walizki / David Serrano Blanquer ; przekład Małgorzata 

Maruszkin.- Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alterwajn, Giza (1940- ) , Gałkowa, Danuta (1924- ) , Ocaleni z 

Holokaustu , Polacy , Żydzi , Polska , Urugwaj , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-07 
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Giza Alterwajn mieszka w Urugwaju, prowadzi własną firmę, ma męża i dwie córki (starszą koniecznie chciała 

nazwać Stefania). Danuta, starsza o 16 lat, mieszka w Polsce. Ma jedno życzenie: odnaleźć "siostrzyczkę", z którą 

rozdzieliła ją wojna. Ta siostrzyczka to uratowana z warszawskiego getta Stefcia, którą w czasie wojny rodzice 

Danuty wychowywali jak własną córkę, po czym odnaleźli jej krewnych, a oni zdecydowali, że wyjadą                       

z dziewczynką do Ameryki Południowej.  

 

 

18. Dziewczyny z Dubaju / Piotr Krysiak.- Warszawa : Deadline, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Kobieta , Polacy za granicą , Prostytucja , 

Stręczycielstwo , Dubajj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Cały świat należał do nich. Luksusowe jachty, najdroższe hotele, popularne plaże w Dubaju, Cannes czy Saint 

Tropez. Kolorowe drinki, narkotyki i seks. Tak wyglądało życie ekskluzywnych prostytutek z Polski. Były wśród 

nich modelki, celebrytki, finalistki konkursów piękności, artystki. Podczas dwumiesięcznego sekswyjazdu 

potrafiły zarobić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ich klientami byli nie tylko biznesmeni czy arabscy książęta, ale 

także polscy artyści i sportowcy. Spełniały najbardziej skrywane fantazje seksualne bogatych mężczyzn. Nie 

wszystkie handlowały ciałem na własne życzenie. Wszystkie prowadziły podwójne życie. Miały partnerów, 

mężów i dzieci. "Dziewczyny z Dubaju" odsłaniają świat dobrze prosperującego i świetnie zorganizowanego 

seksbiznesu. To świat luksusowych prostytutek i ich klientów, bezwzględnych i przebiegłych sutenerek. To nie 

jest powieść o miłości. To książka o brudnym świecie ekskluzywnego seksu, narkotyków i ogromnych pieniędzy. 

To nie jest literacka fikcja...  

 

 

19. Dziewczyny z Wołynia / Anna Herbich.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Zbrodnia wołyńska 

(1943-1944) , Wołyń (Ukraina) , Pamiętniki i wspomnienia , Antologia 

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

Nowości:  2018-07 

 

 

Janina. Dziecko pozbawione pamięci ; Teodora. W oblężonym Kisielinie ; Alfreda. Wspomnienie magicznego 

Wołynia ; Janina. Miłość w Armii Krajowej ; Józefa. Ocalała z pola śmierci ; Helena. Uratowana przez Ukrainkę ; 

Rozalia. Szara sukienka, czarny różaniec ; Zofia. Dziewczynka z czereśniowego sadu ; Helena. Ucieczka                          

z płonącej wsi. Rozalia ma osiem lat, gdy schowana w piwnicy słyszy ostatnie słowa umierającej matki i siostry. 

Zofia pamięta złowieszczą przestrogę - „Jutro ma was tu nie być. Będą mordowali". Tak ostrzega ich wiejska 

położna, Ukrainka. Nikt w to nie wierzy. Pogrom przetrwa jedynie garstka. Teodora uczestniczy we mszy, kiedy 

Ukraińcy atakują kościół w Kisielinie. Ratuje się z płonącej zakrystii. To jest jej pierwsze spotkanie                                 

z banderowcami. Niestety nie ostatnie. W 1939 roku sielskie życie na Wołyniu się kończy. Polska upada, 

zmieniający się okupanci sieją postrach. Jednak największe zagrożenie przychodzi ze strony, z której nikt się tego 

nie spodziewał. Sąsiadów. Kumów. Ukraińców. Wiedzeni banderowską wizją Ukrainy zaczynają mordować 

Polaków. Wołyńskie dziewczęta były jeszcze dziećmi, gdy rozpoczął się pogrom. Widziały śmierć rodziców, 

braci, sióstr i rzeź całych wsi. Słyszały błagania bezbronnych ofiar opętanych szałem mordu Ukraińców. Z dnia na 

dzień straciły nie tylko najbliższych, ale również swoją Małą Ojczyznę. 
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20. Edycja genów : władza nad ewolucją / Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg ; 

przełożył Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  DNA (kwas) , Ewolucja , Inżynieria genetyczna , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575 

Nowości:  2018-07 

 

 

Od czasów bomby atomowej nie było technologii, która zaalarmowałaby wynalazców do tego stopnia, że 

zdecydowali się ostrzec świat. Wiosną 2015 roku  biolożka Jennifer Doudna wezwała do ogłoszenia światowego 

moratorium na stosowanie CRISPR - rewolucyjnej technologii (którą sama pomagała stworzyć) umożliwiającej 

wprowadzanie dziedzicznych zmian w ludzkich zarodkach. Dzięki manipulowania DNA  możemy uzyskać lek na 

choroby genetyczne i nowotwory. Jednakże nawet najmniejsze zmiany w genach mogą pociągnąć za sobą 

nieprzewidziane konsekwencje. Doudna wraz ze współautorem, naukowcem Samem Sternbergiem, dzieli się                   

z czytelnikami frapującą historią swojego odkrycia i żarliwie argumentuje, że zdolność napisania na nowo kodu 

życia wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Dowodzi nam, że dzięki CRISPR praktycznie przejęliśmy 

kontrolę nad ewolucją. Co zrobimy z tą niezgłębioną władzą?  

 

 

21. Epoka milczenia : przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić / Kamil 

Janicki.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prostytucja , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i 

obyczajności , Zaburzenia preferencji seksualnych , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

WYPARCIE: "Każde oskarżenie jest fałszywym oskarżeniem". Kraj bez przestępczości seksualnej ; "Kobietę 

trzeba zdobywać siłą". Kultura gwałtu nad Wisłą ; "Indywidua niedorozwinięte umysłowo, fizycznie i płciowo". 

Zbiorowy portret przedwojennego zwyrodnialca ; "Wprowadzają w błąd władze sądowe". Czy Polki zmyśliły 

tabletki gwałtu? ; "Tutaj wystarcza bierne zachowanie". Gwałty na mężczyznach ; CODZIENNOŚĆ: "Ci wariaci 

są nieszkodliwi". Stalking ; "Bój się, by przez ciebie kto do grzechu nie był pobudzony". Mobbing i napastowanie 

seksualne ; CZYSTOŚĆ: "To się nazywa sztucznie robić zbrodniarzy". Molestowanie nieletnich ; "Rzecz 

przelotna, konieczna, której trudno uniknąć". Dziecięca prostytucja, dziecięca pornografia ; "W domu będzie ci się 

samej nudziło". Pedofilia ; "Miała na zabawie kolejno stosunek z pięcioma mężczyznami". Roznosicielstwo 

chorób wenerycznych ; "Gromadzono je w jednym pomieszczeniu, rozbierano, segregowano i wyceniano". Handel 

żywym towarem ; NORMALNOŚĆ: "Generalny kontroler wszystkich łazienek". Voyerzy ; "Czynność ma w sobie 

coś dziecinnie-bzdurnego". Ekshibicjoniści ; "Nieuchronnie pełzająca ręka". Obmacywacze ; "Każdy normalny 

człowiek jest fetyszystą". Jaka epoka, takie zboczenia ; SKRAJNOŚĆ: "Ja Celinkę chowam dla siebie". 

Kazirodztwo ; "Psina niomu nie powie". Zoofilia ; "W pełnym tego słowa znaczeniu, nierząd z trupami". 

Nekrofilia ; DELIKATNOŚĆ: "Być wiązanym i bitym, być służącym i paziem". Masochizm ; "Gdy mąż żony nie 

bije, to jej wątroba gnije". Sadyzm. 
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22. Historia owoców tropikalnych : od awokado do zapote / Jarosław Molenda.- 

Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Owoce egzotyczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-634 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

W naszych supermarketach pojawia się coraz więcej egzotycznych owoców, o których pochodzeniu, a także 

walorach smakowych czy zdrowotnych wiemy niezbyt wiele. Mijamy je obojętnie często dlatego, że nie wiemy 

jak je jeść. Oto opracowanie, które uzmysłowi, jak wiele tracimy, podchodząc nieufnie do czerymoi, kaki, chinoli, 

lepiej znanej jako marakuja czy zapote. Z tej książki dowiesz się między innymi: - co to jest gruszka aligatora? ; - 

za jakim owocem tęsknił na emigracji Gabriel García Márquez? ; - jakie drzewo Indianie uważają za palmę życia? 

; - czy pieniądze rzeczywiście nie śmierdzą? ; - czy kiwi pochodzi z Nowej Zelandii? ; - kto przepada za 

słoniowymi wszami? ; - gdzie rosną owoce zwane "ogniem Zeusa"? ; - od kiedy Amerykanie żują gumę?  

 

 

23. Historia Roja, czyli W ziemi lepiej słychać / Jerzy Zalewski ; [autor zdjęć 

Tomasz Dobrowolski].- Warszawa : Wydawnictwo 2 Kolory, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziemieszkiewicz, Mieczysław (1925-1951) , Podziemie 

polityczne i zbrojne (1944-1956) , Żołnierze wyklęci , Polska , Album , Scenariusz 

filmowy 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-07 

 

 

Album zawiera zdjęcia oraz scenariusz filmu "Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać". Obrazy zostały wybrane 

tak, by swoją wymową i klimatem uzupełniać opowiadaną historię. Album - podobnie jak film - powstał w hołdzie 

Żołnierzom Wyklętym. Jest również wyrazem wdzięczności wobec wszystkich tych, którzy przez lata wspierali 

produkcję filmu. Autorem zdjęć jest Tomasz Dobrowolski, wybitny operator, od wielu lat współtwórca wielu 

ciekawych i warsztatowo znakomitych filmów, członek PSC (Polish Society of Cinematographers), elitarnego 

stowarzyszenia twórców zdjęć filmowych. Sam film i jego scenariusz inspirowany jest walką oddziałów 

Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Mazowszu. Przedstawione wydarzenia 

są kumulacją losów całego bohaterskiego pokolenia, dla którego głównym powodem walki pozostał HONOR                 

i poczucie WOLNOŚCI. Film ma na celu odbudowanie pamięci o ludziach, którzy ginęli w imię wartości, ratując 

"resztki honoru mej ojczyzny". Zdjęcia do filmu Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać zostały zrealizowane  

w 2010 roku. Z uwagi na negatywną postawę wobec pierwszego filmu o Żołnierzach Wyklętych Telewizji 

Polskiej i PISFu premiera odbyła się dopiero w marcu 2016 roku. Na premierze obecny był Prezydent Andrzej 

Duda, który przejął patronat nad filmem po Ś.P. Prezydencie Lechu Kaczyńskim. Okazało się, że walka z filmem, 

z Żołnierzami Wyklętymi, ze mną, trwa także po jego premierze, czego najlepszym dowodem jest 

niedopuszczenie filmu przez postkomunistyczną elitę do Festiwalu Filmowego w Gdyni, a także do festiwalu 

operatorskiego Camerimage. Dlatego uważam, że propagowanie niechcianego filmu - także poprzez ten album - 

poszerzy pole wolności polskiej kultury - tak powód wydania albumu podsumowuje reżyser i producent filmu 

Jerzy Zalewski.  
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24. Instrukcja obsługi kobiety / Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samopoznanie , Szczęście , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Od niepamiętnych czasów, kobiety uznawane są za "bardziej skomplikowaną" połowę ludzkości. Niektórzy 

twierdzą, że kobiety często same nie rozumieją siebie, jak więc sztukę ich zrozumienia mają posiąść mężczyźni? 

Katarzyna Miller i Suzan Giżyńska postanowiły temu zaradzić. Z książki "Instrukcja obsługi kobiety" nie tylko 

mężczyźni dowiedzą się więcej o kobietach. Same kobiety będą mogły poznać lepiej siebie.  

 

 

25. Instrukcja obsługi lasu / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-630 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Nie znajdziesz lepszego przewodnika po zielonych ostępach niż Peter Wohlleben. Ten człowiek kocha swoją 

pracę, a las to jego biuro, w którym chętnie spędza nadgodziny. Dzięki jego książkom czytelnicy na całym świecie 

uwierzyli, że drzewa mają swoje życie. Skoro znasz już niektóre sekrety drzew, czas byś poznał bliżej las, by móc 

korzystać z jego dobrodziejstw. Autor, czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia, przygotował wyjątkową 

instrukcję, z której dowiesz się między innymi: – jak zachowywać się w lesie, żeby nie być intruzem, – czego nie 

wolno robić, by nie straszyć zwierząt, – jak uniknąć komarów i kleszczy, – na co zwrócić uwagę podczas leśnych 

wędrówek, – jak znaleźć najlepsze miejsca do obserwacji przyrody.  

 

 

26. Klub Miliarderów : jak bogacze ukradli nam piłkę nożną / James Montague ; 

przekład Jakub Janik.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita ekonomiczna , Kluby piłkarskie , Piłka nożna , Polityka , 

Własność , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

Piłka nożna kiedyś była sportem. Wspaniałą grą, w której wygrywał lepszy. Dziś jest piaskownicą, w której bawią 

się obrzydliwie bogaci oligarchowie ze Wschodu, arabscy szejkowie, naftowi potentaci, członkowie rodzin 

królewskich, multimiliarderzy. Przejmują najsłynniejsze kluby piłkarskie. Decydują o gigantycznych transferach 

największych gwiazd futbolu. Kim są nowi władcy świata sportu? Skąd się biorą ich pieniądze? Dlaczego kradną 

naszą piękną grę? W swoim reportażu James Montague odważa się sięgnąć głębiej niż ktokolwiek przed nim, by 

odkryć mroczne sekrety właścicieli najsłynniejszych klubów piłkarskich. Odwiedza obozy pracy w Katarze, gdzie 
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w urągających ludzkiej godności warunkach tysiące gastarbeiterów wznosi stadiony na mistrzostwa świata w 2022 

roku. Ujawnia kulisy przygotowań do mundialu w Rosji. Rozmawia z wiernymi kibicami, ale dociera też do 

szarych eminencji świata wielkiego futbolu. Udowadnia, jak niewiele wiedzieliśmy o piłce nożnej. Aż do teraz.  

 

 

27. Komandos : moja służba w Navy SEAL i strzały, które zabiły Bin Ladena / Robert 

O'Neill ; przełożył Radosław Kot.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  O'Neill, Robert (1976- ) , Navy SEALs , Antyterroryzm , 

Komandosi , Wojna amerykańsko-iracka (2003-2010) , Wojna w Afganistanie (2001-

2014) , Wojska powietrznodesantowe , Stany Zjednoczone , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2018-07 

 

 

To ja zastrzeliłem bin Ladena! Poruszająca i realistyczna relacja Roberta O’Neilla, komandosa Navy SEAL, który 

ma na koncie ponad czterysta akcji, w tym uratowanie Marcusa Luttrella (jedynego żołnierza SEAL ocalałego po 

afgańskiej operacji „Redwing”), odbicie porwanego przez piratów kapitana Richarda Philipsa czy likwidacja 

najbardziej poszukiwanego terrorysty świata, Osamy bin Ladena, który zginął z jego ręki. O’Neill opowiada też              

o szkoleniu podstawowym oraz trudnych i wyczerpujących treningach, gdy dostał już przydział do najbardziej 

elitarnego oddziału SEAL. Przez ponad dziesięć lat brał udział w działaniach antyterrorystycznych w okresie, 

który był najgorętszy pod tym względem w dziejach USA. Nierzadko jego oddział niemal co noc stawał do walki  

i choć sam O’Neill wyszedł z tego cało, wielu z jego towarzyszy broni nie miało tyle szczęścia. W Komandosie 

O’Neill przenosi nas do Iraku i Afganistanu, nie szczędzi czarnego humoru związanego z długotrwałym 

uwikłaniem w walkę i szczegółowo opisuje działania najskuteczniejszych oddziałów specjalnych. Na koniec zaś 

pozwala nam poznać z pierwszej ręki szczegóły operacji, w której zastrzelił najsłynniejszego terrorystę świata.  

  

 

28. Krótka piłka : bez dyplomacji o reprezentacji, mistrzostwach, Lewandowskim / 

Mateusz Borek, Cezary Kowalski.- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lewandowski, Robert (1988- ) , Piłka nożna , Piłkarze nożni , 

Reprezentacja narodowa , Trenerzy i instruktorzy sportowi , Zawody sportowe , Polska , 

Dyskusja , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

I. Nasze polskie mundiale: Hiszpania 1982, Meksyk 1986, Korea/Japonia 2002, Niemcy 2006 ; II. Będzie, będzie 

Nawałka. Będzie się działo... ; III. Chłopak, który sięgnął gwiazd ; IV. Robert Lewandowski: Kiedyś milczałem, 

teraz chcę mówić ; V. Obcokrajowcy w kadrze, czyli warto farbować lisy ; VI. Euro we Francji, czyli zmierzch 

mistrzostw w obecnej formule ; VII. Mundial 2018. Wylosowaliśmy pozornie łatwą grupę. 

 

29. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Małgorzata Sidor-

Rządkowska.- Wydanie 5.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ocena pracowników , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-331.108 

Nowości:  2018-07 
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1. MIEJSCE SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH W POLITYCE PERSONALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA; 2. 

UWARUNKOWANIA SYSTEMU OCEN; 3. WPROWADZANIE SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH; 4. 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM SYSTEMÓW OCEN; 5. 

METODY OCENY PRACOWNIKÓW;  6. USTALANIE KRYTERIÓW OCENY; 7. ZASADY PROWADZE-

NIA ROZMÓW Z OCENIANYMI PRACOWNIKAMI; 8. BŁĘDY W PROCESIE OCENIANIA; 9. OCENA 

PRZEŁOŻONYCH PRZEZ PODWŁADNYCH; 10. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH A POZOSTAŁE 

ASPEKTY POLITYKI PERSONALNEJ FIRMY. 

 

 

30. Kuba / Jakub Błaszczykowski & Małgorzata Domagalik.- Warszawa : Buchmann - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Błaszczykowski, Jakub (1985- ) , Piłkarze nożni , Polska , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Człowiek, mężczyzna, piłkarz - historia ludzka. Obarczony ciężarem niewyobrażalnej tragedii z dzieciństwa, 

niechętnie i bardzo rzadko mówił o swojej przeszłości. Teraz przerywa milczenie i w przejmująco szczerych 

rozmowach opowiada o sobie, o trudnym dzieciństwie, o tragicznej śmierci mamy, o buncie dorastania                            

i mozolnym pokonywaniu demonów przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak radzić sobie z przeciwnościami 

losu, pokonywaniem stereotypów, jak nie zgubić siebie w świecie mediów, opowiada o blaskach i cieniach 

piłkarskiego życia. Wypowiadają się też najbliżsi Kuby, przyjaciele, piłkarze i trenerzy. Obecne nowe wydanie 

wzbogacone jest o nowy rozdział obejmujący ubiegłe trzy lata życia i kariery wybitnego piłkarza. [Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018] Spis treści: I. Charakter plus umiejętności równa się gracz ; II. Był sobie chłopiec... ; 

III. Ja straciłem mamę, a on stracił nas ; IV. Buntownik ; V. Gdyby nie Jurek? ; VI. Nie opowiadam innym o tej 

przyjaźni... ; VII. Dwaj panowie K. ; VIII. Wrócę jeszcze silniejszy ; IX. Kibica nie da się oszukać ; X. Agata; XI. 

Obcym wstęp wzbroniony ; XII. Błaszczykowski znaczy kapitan... ; XIII. ...karawana idzie dalej ; XIV. Epilog: 

Jakub. 

 

 

31. Lanzarote - witajcie w raju / Magda Omilianowicz.- Wydanie 2. rozszerzone.- 

Koszalin : Reporter Magda Omilanowicz, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Lanzarote (Hiszpania) , Wyspy Kanaryjskie 

(Hiszpania) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(460) 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

"Lanzarote - witajcie w raju" - książka powstała po trzyletnim pobycie autorki na wyspie - to nie tylko 

przewodnik. Oprócz opisów miejsc godnych odwiedzenia i porad praktycznych, znajdziecie w niej sporo 

ciekawostek, trochę historii, mnóstwo informacji o naturze, kulinariach, znanych postaciach, które tam gościły, 

mentalności tubylców, piratach i konkwistadorach, winie rosnącym na lawie i miejscach oznaczonych symbolem... 

diabła.  
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32. Łowcy szpiegów : polskie służby kontra CIA / Tomasz Awłasewicz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) , CIA , Służby specjalne , 

Szpiegostwo , Wywiad amerykański , Wywiad polski , Polska , Stany Zjednoczone 

(USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-355.4 

Nowości:  2018-07 

 

 

Dni otwarte w CIA ; Jak CIA zwerbowała Leszka Chrósta ; Wykorzystywanie kompromitujących materiałów ; 

Werbunek z miłością w tle ; Metody łączności ; Ogon ; Wizyta domowa ; Najtajniejszy z tajnych wydziałów ; 

Wpadka ; Wymiana szpiegów ; Drugie życie ; Zdradzeni. W sierpniu 1980 roku w PRL ma karę śmierci został 

skazany wieloletni agent CIA Leszk Chróst. Wyroku nie wykonano i mężczyznę wymieniono na słynnym moście 

Glienicke ma Mariana Zacharskiego. Chróst przyjęty przez amerykańskie służby specjalne zniknął, a jego dalsze 

losy nie były znane aż do dziś. Jak doszło do dekonspiracji jego i innych agentów? Jak działa CIA w Polsce? Jakie 

metody stosował polski kontrwywiad, depcząc po piętach amerykańskim szpiegom? Jak śledzono? Jak zakładano 

podsłuchy i przeprowadzano tajne przeszukiwania? Autor na ten temat rozmawia z ludźmi zarówno po stronie 

polskiej, jak i amerykańskiej, docierając do faktów nigdy jeszcze nieujawnionych.  

 

 

33. Mafia na Wybrzeżu / Krzysztof Wójcik.- Warszawa : Muza, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Śledztwo i dochodzenie , 

Zabójstwo , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Bezwzględni, brutalni mordercy, gangsterzy z Wybrzeża. Rządzili w Trójmieście, gdy w centralnej Polsce działał 

Masa. Zbrodnie "klubu płatnych zabójców" - morderstwa, porwania i podkładanie bomb - wstrząsnęły całą Polską. 

Dziewięciu oskarżonych, czterdzieści przestępstw. Ich proces stał się pokazówką. Znany dziennikarz śledczy 

odsłania nieujawnione kulisy działania bandytów. Dlaczego ich proces trwał latami. Co gangsterzy z Wybrzeża 

mają wspólnego z głośnym zabójstwem generała Marka Papały. Dlaczego brat-mafiozo zlecił zabójstwo brata-

milionera z listy najbogatszych tygodnika "Wprost" i czy policja miała w trójmiejskiej mafii swoje wtyki. A w 

szczególności, jak to się stało, że Czesław Kowalczyk "Czester", oskarżony o morderstwo, dostał wiosną 2016 

najwyższe odszkodowanie w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - trzy miliony złotych za niesłuszne 

aresztowanie. Komu zależało, aby siedział i czy prokurator manipulował dowodami.  

 

 

34. Mali bogowie 2 : jak umierają Polacy / Paweł Reszka.- Warszawa : Czerwone i 

Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pogotowie ratunkowe , Ratownictwo medyczne , Ratownicy 

medyczni , Służba zdrowia , Polska , Reportaż , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-614.88  

Nowości:  2018-07 
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RATOWANIE ŻYCIA. Po napisaniu książki "Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy" dostawałem listy od 

lekarzy, ratowników, pielęgniarek. Te listy sprawiły, że zacząłem jeździć z pogotowiem ratunkowym. Ratownicy 

dali mi pomarańczowe ciuchy. Przyjęli do zespołu. Wchodziliśmy do mieszkań. Ratowaliśmy życie, 

pocieszaliśmy bliskich. Patrzyliśmy na śmierć, której nie mogliśmy zapobiec. Nie przypuszczałem, że w Polsce 

jest tyle brudu, nędzy, robaków. Na książkę składają się notatki z moich dyżurów w karetce. Zapiski rozmów                   

z ratownikami medycznymi i lekarzami. Zobaczyłem, na co choruje nasze społeczeństwo i na co choruje system, 

który ma leczyć. [Autor] 

 

 

35. Masa o procesie polskiej mafii / Jarosław Sokołowski "Masa" w rozmowie z 

Arturem Górskim.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokołowski, Jarosław (1962- ) , Procesy sądowe , Przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Świadek koronny , Polska , Pruszków (woj. 

mazowieckie) , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

We wrześniu 2002 roku rozpoczął sie jeden z najważniejszych procesów ostatnich dekad. Procesem mafii 

pruszkowskiej żyła przez wiele miesięcy cała Polska. Wszystko za sprawą organów ścigania i jednego człowieka - 

Jarosława Sokołowskiego, który miał stanąć na sali sądowej oko w oko ze swoimi byłymi kompanami i pomóc 

wymiarowi sprawiedliwości udowodnić im winę. W tej opowieści nie ma stenogramów zeznań ani akt sprawy. 

Jest przemilczana opowieść o najbardziej spektakularnym procesie i nieznane fakty, które po dziś dzień wracają             

w życiu publicznym. Bo kto myśli, że to już przeszłość, myli się. 

 

 

36. Mistrzowskie rozmowy : biało-czerwoni mundialiści / Nikodem Chinowski ; 

[ilustracje Michał Nassius].- Warszawa : Wydawnictwo Magnus, 2018. 

(Ciepło/Zimno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej , Piłka nożna , Piłkarze 

nożni , Reprezentacja narodowa , Zawody sportowe , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

Szesnaście rozmów z uczestnikami i obserwatorami wszystkich mundiali, na których grali biało-czerwoni. To 

zarówno odtworzenie ich ówczesnych gorących emocji, jak i chłodne oceny po czasie. To przywołanie wydarzeń, 

które dla kibiców były niedostępne, a dla sprawozdawców pozostały niezauważone. To słodkie opisy sukcesów               

i gorzkie bilanse niepowodzeń. Mistrzowskie rozmowy zabierają czytelnika na spacer po mundialowych boiskach, 

szatniach i hotelach, w których przebywały reprezentacje Polski z roczników 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002 

oraz 2006. W rolę przewodników tych spacerów wcielają się uczestnicy tamtych turniejów - zarówno postacie 

pierwszoplanowe, jak i bohaterowie z dalszego planu. Prowadzący rozmowy i autor książki, Nikodem Chinowski, 

porusza sprawy przyjemne i trudne, pyta o wydarzenia publicznie znane, jak i o te do tej pory pozostające                      

w zamkniętej szufladzie. 
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37. Mózg i błazen : rozmowa z Jerzym Vetulanim / Marcin Rotkiewicz.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vetulani, Jerzy (1936-2017) , Biolodzy , Mózg , Neurobiologia , 

Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

"Po prostu zawsze byłem błaznem. Dla mnie posągowość często jest podejrzana, sztuczna i nadęta" - mówi o sobie 

jeden z najbardziej oryginalnych polskich uczonych i popularyzatorów nauki. W rozmowie Marcina Rotkiewicza    

z profesorem Jerzym Vetulanim spotkamy zatem nie tylko znanego naukowca, ale także artystę i współzałożyciela 

Piwnicy pod Baranami, showmana, młodego buntownika, ulubieńca kobiet i ojca palącego z synem skręta.                   

W trakcie naszych spotkań mówił pan fascynujące, ale i bardzo kontrowersyjne rzeczy o sobie, o nauce, 

narkotykach, krakowskich artystach i Janie Pawle II, którego znał pan osobiście. Dlatego boję się, że sporo z tego 

wyleci podczas autoryzacji. Niech się pan nie martwi. Niczego nie będę wykreślał. Potraktuję naszą książkę jako 

"dzieło pośmiertne", kiedy autora już nie obchodzi, co o nim pomyślą. (śmiech)  

 

 

38. Na tropie mordercy : historia prywatnego śledztwa, które wstrząsnęło Szwecją / 

Joakim Palmkvist ; tłumaczenie Patrycja Włóczyk.- Warszawa : Burda Publishing 

Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lundblad, Göran , Tang, Therese , Dziennikarstwo śledcze , 

Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Szwecja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

Konflikt, który niszczy kolejne pokolenia. Multimilioner, który przepada bez wieści. Zakazana miłość, która 

prowadzi do katastrofy. Kobieta, która postanawia odkryć prawdę. 31 sierpnia 2012 roku znika bez śladu szwedzki 

milioner Goran Lundblad. Policję zawiadamia jego córka Sara, która wkrótce znajduje się w kręgu podejrzanych. 

Śledztwo tkwi jednak w martwym punkcie i po dwóch latach sprawa nadal nie zostaje wyjaśniona. Wtedy do akcji 

wkracza Therese Tang, zwyczajna kobieta, matka, szefowa oddziału organizacji Missing People. To ona dostrzeże 

to, co pominęli profesjonaliści, i odkryje prawdę. Ślady krwi prowadzą do rozwiązania.  

 

 

39. Na wschód od zachodu / Wojciech Jagielski ; [rozdział "Kamal" Grażyna 

Jagielska].- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Afganistan , Indie , Iran , Nepal , Pakistan , Turcja , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Wielki szlak do Indii, który hipnotyzuje do dziś. Kamal opuściła Warszawę z jednym plecakiem. Nie chciała 

dwóch fakultetów, mieszkania i pędu za karierą. Wybrała Indie - kraj, w którym największą wartością jest 

osiągnięcie duchowej równowagi. Dziś już nie pamięta poprzedniego życia... Ale ono do niej wraca ze zdwojoną 
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siłą. Od cywilizacji Zachodu uciekł też hippis „Święty”. Jego życie to wolna miłość, narkotykowe seanse, religijne 

komuny i hedonistyczne wspólnoty na Goa. Wszędzie szuka jednego - szczęścia. A ono wciąż mu się wymyka. 

Wojciech Jagielski, ceniony reporter wojenny podąża tym razem „wielkim szlakiem hippisów”. Afganistan, 

Pakistan, Nepal i na końcu Indie. Miejsca duchowej inicjacji, zderzenie z systemem kast, regiony targane 

konfliktami zbrojnymi, gdzie pojęcie „wolność” nabiera innego znaczenia. Najnowsza książka autora Modlitwy             

o deszcz i Wszystkich wojen Lary to zupełnie nowe spojrzenie na Wschód. To świat widziany oczami tych, którzy 

gnani chęcią uwolnienia się od zachodniej cywilizacji, docierają w miejsca, gdzie panuje tylko pozorny spokój.  

 

 

40. Najlepszy kraj na świecie : pamflet / Nina Witoszek ; przełożył Mariusz 

Kalinowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia społeczna , Kultura , Tożsamość społeczna , 

Norwegia , Esej 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Norwegia - kraj Ibsena, egalitarnego „Prawa Jante”, surowej przyrody i zamożnych obywateli. Społeczeństwo 

harmonii, otwartości na reformy i troski o wspólne dobro, dbające o równouprawnienie, tolerancję                                

i sprawiedliwość. Czy jednak na pewno Norwegia jest realizacją wolnościowej utopii? "Najlepszy kraj na świecie" 

to analiza głębokiej sprzeczności tkwiącej w historii norweskiej kultury od XIX wieku po dziś. Nina Witoszek 

wkłada kij w mrowisko politycznej poprawności. Świeże spojrzenie, ostre pióro, odwaga polemiki, bezlitosna 

ironia i doskonała znajomość norweskiej kultury. Jej książka to moralna biografia Norwegii - kraju, który 

zadziwia, prowokuje i inspiruje do przemyśleń na temat idealnej demokracji i społeczeństwa dobrobytu.  

 

 

41. Najlepszy trener na świecie / z Jackiem Gmochem rozmawiają Arkadiusz 

Bartosiak, Łukasz Klinke.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gmoch, Jacek (1939- ) , Piłka nożna , Trenerzy i instruktorzy 

sportowi , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

Nieco więcej światła na prywatną stronę osobowości Jacka Gmocha rzuca publikacja Arkadiusza Bartosiaka                    

i Łukasza Klinke. Z ich książki wyłania się obraz doświadczonego pasjonata sportu, który potrafi opowiadać                   

o środowisku piłkarskim jak nikt inny. Jego wypowiedzi są zawsze celne i bezpośrednie, a ponadto doskonale 

obrazują specyfikę oraz realia jego ulubionej dyscypliny sportowej, z którą jest związany przez niemal całe życie. 

„Najlepszy trener na świecie” to zapis rozmów o piłce nożnej w jej najszerszym rozumieniu - znajdziemy tu 

fragmenty dotyczące zarówno zawodników, jak i trenerów, praw rządzących sportem oraz relacji biznesowych 

panujących w tym niezwykłym, fascynującym dla milionów ludzi na całym świecie środowisku. Książka dwóch 

uznanych polskich reporterów nie jest jednak pozycją adresowaną wyłącznie dla wielbicieli piłki nożnej.                      

W równie pasjonujący sposób Jacek Gmoch opowiada bowiem także o tych obszarach swojego życia, w których 

dominującej roli nie odgrywa sport.  
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42. Najważniejszy mecz Kremla / Roman Imielski, Radosław Leniarski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (21 ; 2018 ; Rosja) , Elita 

władzy , Piłka nożna , Polityka , Rosja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

To książka o Rosji, która szykuje się do wielkiego wyzwania organizacyjnego i wizerunkowego, jakim jest 

mundial. Ta historia jest trochę śmieszna, trochę straszna, trochę smutna. Dla Rosji to jeden z najczarniejszych 

momentów od końca zimnej wojny. Putin i jego „kamanda" grają mecz ze światem, ale też z samymi sobą. Grają 

twardo i brutalnie faulują rywali: zagarniają Krym, atakują Donbas, strzelają w plecy przeciwnikowi 

politycznemu, szprycują swoich sportowców, kryją doping za łapówki, podsyłają gaz bojowy byłemu oficerowi 

wywiadu i jego córce. Tak wygląda pierwsza połowa meczu. Co będzie się działo w drugiej? Wielu chciałoby 

ustawić mecz na swoją korzyść, ale wynik wciąż jest niepewny. [Agora, 2018] "Mundial w Rosji na pewno będzie 

emocjonującą przygodą. Dlatego warto przeczytać książkę Romka Imielskiego i Radka Leniarskiego, którzy 

przewędrowali Rosję szlakami futbolowymi, zajrzeli w różne kąty, doświadczyli rzeczy dobrych i złych. Ten 

bagaż doświadczeń sprawił, że udało im się wytłumaczyć, dlaczego wielka gra odbywa się właśnie w kraju 

Władimira Putina. Polecam, Wacław Radziwinowicz" 

 

 

43. Nie i tak / Adam Ferency w rozmowie z Mają Jaszewską.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Editio) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ferency, Adam (1951- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Reżyserzy polscy , Teatr polski , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-791.071A.Z-Ferency A. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Aktor spełniający się w najróżniejszych rolach, pozbawiony złudzeń artysta. Nadwrażliwy na dźwięki i zapachy, 

przedkładający własną imaginację nad ścisłą prawdę historyczną, uznający niekonsekwencję za fantastyczny, 

życiodajny żywioł. Uszczypliwy, zgryźliwy, nieco zgorzkniały i daleki od chęci przypodobania się komukolwiek, 

zwłaszcza w kwestii osobistych poglądów na świat i kondycję człowieka. Taki właśnie jest Adam Ferency - aktor 

największych polskich scen teatralnych, mający na koncie także około setki ról w filmach i serialach. Rozmowa, 

którą przeprowadziła Maja Jaszewska, jest absolutnie niestandardowa. Próżno szukać tu anegdot teatralnych, 

plotek z prywatnego życia aktorów czy reżyserów. Są za to dywagacje na temat podróży w przeszłość, opowieści 

o mandolinie i o szkole teatralnej, w której Ferency przestał uczyć, kiedy zdał sobie sprawę, że każdy aktor 

powinien samodzielnie wypracować własną technikę. Rozmowy dotyczą literatury, przyjaźni, kuchni, wolności, 

kontaktów z bezpieką i... słów zakłamujących rzeczywistość. To prawdziwa uczta intelektualna, bez blichtru                    

i udawania. Sporo w niej gorzkich słów, sporo także przenikliwych uwag o naszej rzeczywistości, przeszłości                   

i przyszłości. Adam Ferency opowiada także o swoich najważniejszych rolach, o nastawieniu do nich i do życia,                

o lękach, zachwytach i rozczarowaniach. Ta książka daje do myślenia i pozwala inaczej spojrzeć na rzeczywistość. 

Nie tylko tę teatralną czy filmową.  
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44. Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, 

funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w 

Warszawie.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej , Związek 

Bojowników o Wolność i Demokrację , Stowarzyszenie "PAX" , Liga Kobiet 

Polskich , Belaruskae gramadska-kul'turnae tavarystva , Polski Komitet Olimpijski 

(PKOl) , Polski Związek Żeglarski , Polski Związek Łowiecki , Powszechna 

Organizacja Służba Polsce , Ochotnicze Hufce Pracy , Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki , Rada Łódzka (Patriotyczny Ruch 

Odrodzenia Narodowego) , Związek Młodzieży Polskiej , Organizacje , PRL , 

Społeczeństwo , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-07 

   

 

I. KONTEKST OGOLNOPOLSKI ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH; II. KONTEKST LOKALNY ORGANI-

ZACJI SPOŁECZNYCH W POLSCE LUDOWEJ. 

 

 

45. Obrońcy / Maria Dłużewska.- Warszawa : Trzecia Strona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NSZZ "Solidarność" , Adwokaci , Opozycja polityczna 

nielegalna , Procesy polityczne , Prześladowania polityczne , Transformacja systemu 

społeczno-gospodarczego , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Teatrum mundi / opowiada Piotr Łukasz Andrzejewski. Dom z Solidarności / opowiada Wiesław Johann. Nie będę 

miała spokojnej emerytury / opowiada Olga Johann. Lepszy moher niż papacha / opowiada Jan Krzysztof Kelus               

i Urszula Sikorska-Kelus. Nie jem kiełków, nie podsumowuję / opowiada Zofia Romaszewska. Leming                      

w szkatułce / opowiada Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda. Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą / opowiada 

Andrzej Rozpłochowski. To ostatnia chwila / opowiada Andrzej Kołodziej. Obyś żył w ciekawych czasach / 

opowiada Andrzej Lew-Mirski. Będę z nimi do końca / opowiada Stefan Hambura. 

 

 

46. Ochrona praw pacjenta : studium publicznoprawne / Agnieszka Wołoszyn-

Cichocka.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Medycyna , Prawa pacjenta , Zdrowie publiczne , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2018-07 
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R. I. SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE I MIEJSCE PACJENTA W TYM SYSTEMIE; R. II. 

AKSJOLOGICZNE I NORMATYWNE PODSTAWY OCHRONY PRAW PACJENTA W KONTEKŚCIE 

KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; R. III. ISTOTA I ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH PRAW 

PACJENTA; R. IV. PAŃSTWO JAKO GWARANT REALIZACJI PODSTAWOWYCH PRAW PACJENTA; R. 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW PACJENTA. 

 

 

47. Opcja Benedykta : jak przetrwać czas neopogaństwa / Rod Dreher ; [tłumaczenie 

Małgorzata Samborska].- Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apostazja , Chrześcijaństwo , Wiara , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

...Bóg nie opuści swojego Kościoła, nawet teraz, gdy łódź nabrała wody i jest na skraju zatopienia… - Benedykt 

XVI, słowa wygłoszone podczas pogrzebu kardynała Joachima Meissnera, 15 lipca 2017 r. Dla Roda Drehera jest 

całkowicie jasne, że Benedykt XVI mówi, iż Kościół Chrystusa wydaje się tonąć, kapitulując przed „duchem 

czasu”. Benedykt XVI zdaje się apelować do tych katolików, którzy przeciwstawiają się duchowi czasu, chcącemu 

opanować Kościół powszechny: Macie rację. Rzeczy idą tak źle, jak się wam wydaje. Trwajcie w wierze i nie 

bójcie się. Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej apostazji. Jest ona duchowym odpowiednikiem 

potopu, który pochłonął świat w czasach Noego. Wierzący muszą więc budować własne arki, na których pokładzie 

przeniosą wiarę przez obecne mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania własnych dusz i zachowania wiary na 

okres, kiedy trzeba ją będzie odbudować. Opcja Benedykta nie jest niczym innym, jak tylko opowiedzeniem się za 

tym, aby Kościół był taki, jaki miał być od samego początku. Jest to wybór, przed którym stają wszyscy wierzący 

chrześcijanie w obecnych postchrześcijańskich, neopogańskich czasach: czy nasze życie będzie nadal wyglądało 

tak, jakbyśmy żyli w normalnych czasach, czy też przyjmiemy, że jesteśmy wygnańcami w Babilonie i wejdziemy 

na drogę życia, która umożliwi nam zachowanie naszej wiary.  

 

 

48. Oszuści, zabójcy, kasiarze / Sławomir Koper.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępcy , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Kalibabka, Szpicbródka, Sergiusz Piasecki, Tata Tasiemka, Zdzisław Najmrodzki, Józef Łokietek, ojciec Damazy 

Macoch... Tym razem autor bestsellerów Sławomir Koper opisuje sylwetki najsłynniejszych polskich 

przestępców. Wkracza w mroczny świat gangsterskich porachunków i nieczystych interesów, śledzimy 

spektakularne skoki na banki i brawurowe ucieczki z więzienia. Oto owiane legendą i tajemnicą historie 

kryminalne, czasami krwawe i nie do końca wyjaśnione, ale niezwykle barwne i pełne cennych informacji na 

temat epoki, w której się rozgrywały.  
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49. Pamiętajcie, że byłem przeciw : reportaże sądowe / Barbara Seidler.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2017. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Procesy sądowe , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Chociaż pamiętała, że reporter powinien być obiektywny, to szczerze przyznawała, że nie potrafi. Tam, gdzie 

prokuratorzy, adwokaci i sędziowie widzieli paragrafy, Barbara Seidler widziała ludzi. I chociaż twórcy 

kryminałów mogą tu szukać inspiracji, bo opisane sprawy mrożą krew w żyłach, to autorce udało się - dzięki 

opisywaniu także procesów o miedzę, zabójstw na wiejskiej zabawie, gehenny w kwaterunkowym mieszkaniu, 

czynu zawiedzionego amanta czy pijackich awantur - oddać atmosferę i klimat PRL-u. Powstało fascynujące 

świadectwo epoki, ale także kawałek literatury napisany tak, jak dziś już nikt nie napisze.  

 

 

50. Piersi : historia naturalna i nienaturalna / Florence Williams ; tłumaczenie Tomasz 

Ulanowski.- Warszawa : Agora, 2014. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sutki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Planeta piersi ; Komu biją dzwony ; Okrągłe złego początki ; Wezwijcie hydraulika! ; Do pełna proszę ; 

Toksyczne aktywa: bimbały na sterydach ; Amerykańskie dziewczyny zakwitają coraz wcześniej ; Paradoks ciąży 

; Co na obiad? ; Bakterie, jelita i kupa niemowlaka ; Zsiadłe mleko ; Dzikość serca: Okres, pigułka i HTZ ; 

Amerykańskim chłopcom rosną piersi ; Miękną z wiekiem ; Piersi przyszłości. Kogo nie interesują piersi? 

Mężczyzn fascynują. Kobiety - ciekawią, z wielu względów. Ale dlaczego kobiety w ogóle mają piersi? Jak pisze 

Florence Williams, biust to o wiele więcej niż tylko męska przytulanka, źródło mleka dla dzieci czy główny 

zabójca kobiet. Gdyby nie piersi, nie mielibyśmy szczęśliwego dzieciństwa. I nie umielibyśmy mówić, bo usta 

wykształciły się, żeby ssać pierś. Nie nauczylibyśmy się też - niby szczegół, ale jaki! - całować. To piersi, obok 

mózgu i dwunożności, zdecydowały o tym, kim jesteśmy.  

 

 

51. Piłka nożna : Urugwaj 1930 - Rosja 2018 : historia, drużyny, wielkie sławy, 

stadiony, terminarz / [autor Artur Walkowiak].- Warszawa : Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Wydawnicze "Arystoteles", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej , Piłka nożna , Publikacja 

bogato ilustrowana , Wydawnictwa popularne 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

1. Trochę historii ; 2. Miasta i stadiony rozgrywek 2018 ; 3. Uczestnicy turnieju ; 4. Terminarz turnieju. 
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52. Piłkarska furia : podróż przez hiszpański futbol / Jimmy Burns ; tłumaczenie 

Antoni Bohdanowicz, Bartosz Sałbut.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłka nożna , Reprezentacja narodowa , Zawody sportowe , 

Hiszpania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Od Ricardo Zamory do Ikera Casillasa. Od Josepa Samitiera do Andrésa Iniesty. Od Alfredo di Stéfano do Davida 

Villi. Ceniony dziennikarz sportowy Jimmy Burns przekopuje się przez historię piłki nożnej, by pokazać, jak 

futbol połączył Hiszpanię, a hiszpański styl gry podbił serca kibiców na całym świecie.  Pracując nad książką, 

autor odkrywa, że pierwszym ulubionym klubem Franco był Athletic Bilbao, barwy FC Barcelony wcale nie 

muszą pochodzić ze Szwajcarii, Atlético Madryt założone zostało przez Basków, a słynne zawołanie kibiców 

Realu Hala, Madrid! wymyślił dziewięcioletni syn króla. Piłkarska furia zabiera czytelnika w podróż przez 

najważniejsze mecze i momenty, które zdefiniowały hiszpański futbol: od pierwszych kopnięć piłki w miastach               

i na plażach, przez powstanie ligi i rywalizację gigantów - FC Barcelony i Realu Madryt, po grę reprezentacji 

Hiszpanii, która w wielkim stylu sięgnęła po mistrzostwo świata i dwa razy triumfowała w mistrzostwach Europy. 

 

 

53. Piszczek : to, co naprawdę jest ważne / Jarosław Kaczmarek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Egmont Polska, copyright 2018. 

(Nie Tylko Dla Fana) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piszczek, Łukasz (1985- ) , Piłkarze nożni , Polska , Biografia 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

Jako mały chłopiec marzył o tym, by grać w ataku i strzelać wspaniałe gole na najważniejszych stadionach świata. 

Kiedy w wieku 19 lat zdobył tytuł króla strzelców na młodzieżowych mistrzostwach Europy, wydawało się, że 

zostanie wybitnym napastnikiem. Pewnego dnia trenerzy zadecydowali jednak, że będzie grał na bocznej obronie. 

Na początku nie mógł się z tym pogodzić, ale okazało się, że stał się jednym z najlepszych obrońców na świecie! 

To opowieść o Łukaszu Piszczku - niezastąpionym piłkarzu reprezentacji Polski i legendzie Borussii Dortmund.       

O tym, co jest naprawdę ważne nie tylko na piłkarskim boisku...  

 

 

54. Policjanci : ulica : pierwsi na miejscu, najbliżej ludzi, krwi i okrucieństwa / 

Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja , Policjanci , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Prawdziwy świat przestępstw i zbrodni bez cenzury. Po raz pierwszy tak szczerze o policjantach z ulicy! Kim tak 

naprawdę są? Brutalami w starciu z ofiarą czy najbardziej wszechstronnymi funkcjonariuszami w polskiej policji? 
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Pierwsi na miejscu zbrodni, oko w oko z agresją, bezradnością, śmiercią. Widzą więcej, choć jadąc na wezwanie - 

nie wiedzą nic. To od szybkości i słuszności ich decyzji zależy dalsze postępowanie. Katarzyna Puzyńska - 

psycholog i autorka bestsellerowej sagi kryminalnej o Lipowie, w rozmowach z policjantami ogniw patrolowo-

interwencyjnych, wydziału ruchu drogowego i oddziałów prewencji Policji. Postawni mężczyźni w mundurach. 

Sprawne kobiety. Na pasach broń, pałka, gaz i paralizator. Zapach krwi, błysk lecącej petardy, chłód ostrza noża  

w ręku domowego kata, huk wystrzału służbowej broni. Przeczytaj! Poznaj prawdę!  

 

 

55. Prawo dla lekarzy / Małgorzata Paszkowska.- Warszawa : Difin, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka lekarska , Lekarze , Medycyna , Odpowiedzialność 

prawna , Prawa pacjenta , Prawo medyczne , Służba zdrowia , Ubezpieczenia 

zdrowotne , Polska , Kompendia i repetytoria 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Wprowadzenie do prawa ; Działalność lecznicza ; Prawo wykonywania zawodu i jego ograniczenia ; Ustawowe 

standardy wykonywania zawodu lekarza ; Przymusowe udzielanie świadczeń zdrowotnych ; Orzecznictwo 

lekarskie ; Zasady współpracy lekarza z innymi zawodami medycznymi ; Odpowiedzialność prawna lekarza ; 

Lekarz w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

 

56. Przekraczające granice / Magda Omilianowicz.- Koszalin : Reporter Magda 

Omilianowicz, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chwesiuk, Barbara (1966- ) , Młynarczyk, Magdalena , 

Olszewska-Bancewicz, Teresa , Przybyło, Joanna , Rydzewska-Dudek, Maria , 

Kobieta , Polska , Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-052  

Nowości:  2018-07 

 

 

"Od lat mam szczęście spotykać na swojej drodze ludzi o barwnych, ciekawych życiorysach. Tym razem - same 

kobiety. Pięć niezwykłych, nietuzinkowych kobiet i cztery historie - wzruszające, zmuszające do zastanowienia. 

Wybierałam moje bohaterki ze względu na ich interesujące historie, a kiedy zabrałam się do pracy, okazało się, że 

pochodzą z czterech odległych stron Polski: Koszalin, Wrocław, Biała Podlaska, Białystok..." [Fragment książki] 

 

 

57. Przekraczające granice 2 / Magda Omilianowicz.- Koszalin : Reporter Magda 

Omilianowicz, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frej, Marta (1973- ) , Jeger, Urszula , Kozak, Magdalena 

(1971- ) , Okupska, Elżbieta , Kobieta , Polska , Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-052  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

"Cztery barwne, nietuzinkowe kobiety i cztery niezwykłe historie ich życia. Wojowniczka, bizneswoman, malarka 
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i aktorka. Co je łączy? Interesujące życiowe historie, umiejętność radzenia sobie z największymi przeciwnościami 

losu i odwaga w realizacji marzeń..." [Fragment książki] 

 

 

58. Radziwiłłowie : burzliwe losy słynnego rodu / Witold Banach.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radziwiłłowie (rodzina) , Rody , Arystokracja , Polska , 

Niemcy , Europa , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia , Antologia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Radziwiłłowie, ród, który trząsł Rzeczpospolitą, opisywany w Sienkiewiczowskiej "Trylogii", przedstawiony                  

w wielu filmach i serialach historycznych. Jednak niewiele osób wie, że jego przedstawiciele uczestniczyli                    

w wielu wydarzeniach w czasach nam bliższych. To dzięki interwencji Janusza Radziwiłła zwolniono Józefa 

Piłsudskiego z Magdeburga, a jego rozmowa z Göringiem przyczyniła się do uwolnienia profesorów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Stanisław Radziwiłł jako delegat Polskiego Czerwonego Krzyża zabiegał o zbadanie okoliczności 

mordu katyńskiego, a po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych brał udział w kampanii prezydenckiej swojego 

szwagra Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Radziwiłówie byli obywatelami świata w najpełniejszym tego słowa 

znaczeniu. Swoje majątki, pałace, domy posiadali w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech i Stanach 

Zjednoczonych. Byli przyjaciółmi królów, cesarzy, carów i prezydentów. W opowieściach o Radziwiłłach 

znajdziemy paradoksy związane z wyborem tożsamości narodowej, polityczne wolty, skandale obyczajowe, 

wzloty i upadki. 

 

 

59. Ryszard Kapuściński z daleka i z bliska / Marek Kusiba.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapuściński, Ryszard (1932-2007) , Kusiba, Marek (1951- ) , 

Dziennikarze , Pisarze polscy , Kanada , Polska , Biografia , Pamiętniki i wspomnienia 

, Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Kapuściński R.  

Nowości:  2018-07 

 

 

"Ty mi o tym nie mów, ty mi to opisz!" mawiał do emigracyjnego reportera Marka Kusiby Ryszard Kapuściński. 

Zanim jednak autor usiadł do spisywania historii swojej znajomości z Kapuścińskim, przez lata sktupulatnie 

odnotowywał i nagrywał każde z nim spotkanie. W ten sposób zebrał materiał na opowieść o człowieku mu 

bliskim, ale - ze względu na bariery kontynentalne - pozostającym w nieuchronnym oddaleniu. Autor                               

z wrażliwością poety i uważnością dziennikarza snuje prywatną opowieść o poznawaniu legendarnego 

reportażysty, o fascynacji jego postacią i tekstami, o wspólnych pasjach, podróżach i spostrzeżeniach dotyczących 

tej rodzimej i tej trochę dalszej, choć tylko pozornie odległej, rzeczywistości kanadyjskiej.  
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60. Rzym / Robert Hughes ; przekład Władysław Jeżewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Magnum, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzym (Włochy) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(450) 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Błyskotliwa i bardzo osobista biografia Rzymu od jego mitycznego założenia przez Romulusa i Remusa po czasy 

Berlusconiego. Autor, wybitny współczesny krytyk sztuki, zabiera nas w urzekającą podróż przez dzieje jednego              

z najbardziej fascynujących miast świata. Opisuje przełomowe wydarzenia polityczne z długiej historii Rzymu               

i życie codzienne jego mieszkańców, przygląda się wspaniałej architekturze i wielkim dziełom artystów 

związanych z Rzymem, rzucając nowe światło na ich twórczość. Na kartach książki, bogatej w intrygujące 

szczegóły, przewija się cała galeria postaci, które tworzyły historię i klimat miasta: cesarzy, papieży, polityków, 

poetów, malarzy, architektów i twórców filmowych. [Wydawnictwo Magnum, 2018] Prolog ; 1. Założenie miasta 

; 2. August ; 3. Cesarstwo ; 4. Poganie kontra chrześcijanie ; 5. Rzym średniowieczny i Awinion ; 6. Renesans ; 7. 

Rzym XVII wieku ; 8. Dojrzały barok ; 9. Wiek XVIII: neoklasycyzm i Grand Tour ; 10. Wiek XIX: ortodoksja 

kontra modernizm ; 11. Futuryzm i faszyzm ; 12. Rzym odzyskany ; Epilog. 

 

 

61. Samotne wyprawy / Beata Pawlikowska.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlikowska, Beata (1965- ) , Podróże , Podróżnicy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Pawlikowska B. 

Nowości:  2018-07 

 

 

Lubię podróżować sama. Bez sztywnego planu, bez rezerwacji, bez żadnych zobowiązań. Jadę tam, gdzie 

popchnie mnie ciekawość, fascynacja, chęć poznania czegoś nowego. Lubię przygody, lubię kiedy jest trudno. 

Lubię się zmęczyć, zabłądzić i odkryć coś tak zachwycającego, że brakuje mi tchu. Podróżuję tylko lokalnymi 

środkami transportu. Łodzią, wózkiem, autobusem, a jeśli trzeba, to pieszo ścieżką przez dżunglę albo na szczyt 

góry. Śpię w hotelach dla tubylców i jem to co oni. Ubieram się tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Podróż jest 

przygodą. Kształtuje charakter, zmusza do uczenia się nowych umiejętności, wyzwala w człowieku wewnętrzną 

siłę. Jak się przygotować do samotnej wyprawy? Jak wybrać bilet lotniczy? Jak się spakować? Jak zwyciężyć nad 

strachem? Jak się chronić przed tropikalnymi chorobami? Jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach? Jak 

przetrwać na końcu świata?...  

 

 

62. Skandale angielskich dworów / Marek Rybarczyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka 

- Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Monarchia , Obyczaje i zwyczaje , Władcy , 

Skandale , Styl życia , Życie seksualne , Życie towarzyskie , Wielka Brytania , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(410) 

Nowości:  2018-07 
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Szkocki Stalin i taniec motyla ; Żony, kochankowie i voyeryści ; W co się bawić? Trójkąty, pedofilia i seksparty ; 

Kluby i polowania ; Jak lord wymyślił nasz świat ; Na orgii u lorda Sandwicha ; Wszyscy kochankowie Wiktorii ; 

Król playboy ; Synowie króla sadysty: Kochaś-zdrajca, Jąkała i Biseks ; Arystokraci - szalone lata 60 ; Za 

kulisami konfliktu: Karol i Diana ; Harry i tajemnica dworu Windsorów ; Zamiast zakończenia. Odejść, aby 

pozostać. 

 

 

63. Skazane na potępienie : historia opowiedziana przez Beatę Krygier skazaną 

prawniczkę / Ewa Ornacka.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krygier, Beata (1961- ) , Kobieta , Przestępczość , Więźniowie 

, Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) , Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Świat kobiet po tamtej stronie krat nie jest taki, jak go sobie dotąd wyobrażaliśmy. Zakład Karny nr 1 dla Kobiet 

w Grudziądzu jest jak Alcatraz. Jego mury skrywają tajemnice, które zwykle nie przedostają się do świata ludzi 

wolnych. Wiele spośród osadzonych tam kobiet znamy z pierwszych stron gazet. Jaki los spotkał za więziennymi 

murami matkę małej Madzi z Sosnowca czy siostrę Bernadettę ze zgromadzenia boromeuszek? Jak traktowane są 

„dziecioboje” i czy to dobrze być „księżniczką na zamku”? Co to znaczy trafić na „dźwięki” lub do „świńskiego 

transportu”? Czy za kratami możliwe są burzliwe romanse i seks? Więzienia dla kobiet to w naszej literaturze 

faktu teren wciąż nieodkryty. Teraz mamy okazję przyjrzeć się mu z bliska. Narratorką najnowszej książki Ewy 

Ornackiej i jej rozmówczynią jest skazana prawniczka, która niegdyś wydawała wyroki w imieniu Rzeczpospolitej 

Polskiej, a potem sama trafiła do więzienia.  

 

 

64. Skorpion / Krzysztof Wójcik.- Warszawa : Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tuchlin, Paweł (1946-1987) , Przestępcy , Seryjni zabójcy , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwa seryjne , Zabójstwo na tle seksualnym , Gdańsk 

(woj. pomorskie ; okolice) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Paweł Tuchlin, pseudonim "Skorpion", to jeden z najbardziej krwawych seryjnych morderców w historii polskiej 

kryminalistyki. W latach 1975-1983 atakował kobiety  uderzając je młotkiem lub innym ciężkim narzędziem                 

w głowę. Potrafił się przyczaić, śledzić swoją ofiarę i dopaść ją dosłownie na ostatnich metrach przed jej domem. 

Zamordował w ten sposób 9 kobiet, a kolejnych 11 ocalałych z napadu zostało kalekami. [...]. Krzysztof Wójcik              

z wprawą dziennikarza śledczego idzie tropem zbrodni popełnianych przez "Skorpiona". [...]. Dziennikarz 

przejrzał wielotomowe akta sprawy, w których znajdują się wstrząsające i drobiazgowe zeznania "Skorpiona", 

rozmawiał z żyjącymi świadkami jego zbrodni. Ta książka to poruszający obraz, gdyż autor spogląda na dawne 

wydarzenia zarówno oczami mordercy, jak i ofiar, ich bliskich, milicjantów. To nie tylko dokumentalny zapis, ale 

głęboko poruszająca psychologiczna opowieść o jednym z najgroźniejszych polskich morderców, który przez 

kilka lat paraliżował życie kobiet w okolicach Trójmiasta. Odetchnęły, gdy na Pawle Tuchlinie wykonano wyrok 

śmierci.  
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65. Słodziutki : biografia cukru / Dariusz Kortko, Judyta Watoła.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukier , Cukrzyca , Wpływ na zdrowie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

WSTĘP: POTĘGA CUKRU:  Cukier rządzi nami ; Cukier rządzi światem ; CZ. I. JAK POKOCHALIŚMY 

CUKIER: Dlaczego krakusom psują się zęby? ; Królową wypełnia słodycz ; Twoja chudość mnie zabija ; CZ. II. 

GORZKA HISTORIA PODBOJU ŚWIATA: Słodka sól krzyżowców ; Skąd Kolumb wie, jak daleko jest do 

Indii? ; Do Azorów rozmnażają się wszy ; Biblia nie zakazuje handlować ludźmi ; Wojna o cukier ; Bunt w raju ; 

CZ. III. CENA ZA SŁODYCZ: Skąd się wzięli stomatolodzy? Jak dba się o zęby w Polsce ; CZ. IV. ŻYJEMY 

SŁODKO: Czekolada ; Kawa czy herbata ; Cukiernica ; Burak ; Sacharyna ; CZ. V. CUKRZYCA, CZYLI 

CUKIER ZABIJA: Król August się bawi ; Chory na cyrkiel ; Jak przeżyć na diecie 400 kalorii ; Insulina ; 

Pierwszy pacjent ; Nobel ; CZ. VI. CUKIER NIE KRZEPI: Marmolada ; Co nas tuczy: tłuszcz czy cukier? ; Bony 

; Dlaczego jesteśmy coraz grubsi? ; Uzależnienie jak kokaina ; Podatek od cukru ; CZ. VII. CUKRZYCA WCIĄŻ 

NIEPOSKROMIONA: Insulina z Polski ; Od igły do glukometru ; Złośnica ; Inteligentna pompa ; Taaaki duży! ; 

Nowe twarze złośnicy ; Wyzwolenie ; CZ. VIII. JAK ŻYĆ Z CUKREM: Znowu brakuje cukru ; Wielka insulino, 

co się z wami dzieje? ; Nie tylko ludzie są coraz grubsi ; Jak przestać tyć ; KILKA SŁÓW NA ZAKOŃCZENIE: 

Cukier ; Cukrzyca ; Słodki. 

 

 

66. Słowikowa o więzieniach dla kobiet / Monika Banasiak, Artur Górski.- Warszawa 

: Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banasiak, Monika (1962- ) , Zieliński, Andrzej (1960- ) , 

Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Więźniowie , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Samobójstwa, samookaleczenia, kobiecy seks i piekło, które kobietom gotują kobiety. Więzienia dla mężczyzn to 

temat dobrze znany. Ale zakłady karne dla kobiet to temat tabu. Tymczasem ten świat kieruje się zupełnie innymi 

zasadami niż świat męskich więzień. Ten świat doskonale poznała „Słowikowa”, czyli Monika Banasiak. Spędziła 

w nim ponad dwa lata jako podejrzana o kierowanie grupą przestępczą. Do aresztu śledczego "wjechała" na 

legendzie żony słynnego pruszkowskiego bossa, a to wcale nie ułatwiało jej życia. Trudno powiedzieć, czy 

bardziej ją szanowano czy prowokowano. W pewnym momencie otarła się nawet o śmierć z ręki współosadzonej. 

Dopiero teraz zdecydowała się na szczerą opowieść o miejscu, które nazywane jest najniższym kręgiem piekła. 

 

67. Snajperki : dziewczyny z Armii Czerwonej / Luba Winogradowa ; wstęp Anna 

Reid ; przekład Dorota Bal.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Czerwona , Front wschodni (1941-1945) , Kobieta , 

Strzelcy wyborowi , ZSRR , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4 

Nowości:  2018-07 
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Książka dr Luby Winogradowej o snajperkach walczących podczas II wojny światowej w Armii Czerwonej to 

dzieło nie tylko unikalne. To fascynujące, pełne detali świadectwo ich życia i szkolenia, opis przyjazdu na front, 

zdobywania niezbędnych dla snajpera umiejętności, zabijania Niemców, obrony przed molestowaniem 

seksualnym ze strony sowieckich oficerów (nazywały to "walką na dwa fronty"), godzenia się z utratą koleżanek, 

właściwie każdego aspektu ich życia i śmierci. Musiały radzić sobie z brudem, wszami, rozkładającymi się 

ciałami, koniecznością pozostawania bez ruchu na przenikliwym mrozie oraz uczuciami, jakie nimi targały, gdy 

po raz pierwszy w życiu zabijały człowieka. Wyraźnie widoczna w celowniku twarz ofiary sprawiała, że 

większość snajperek przeżywała traumę, zmuszając się do pociagnięcia za spust. Ale "eliminacja faszystowskiej 

bestii" przychodziła im już później dużo łatwiej. Antony Beevor 

 

 

68. Spowiedź kapitana / Krzysztof Baranowski, Beata Biały.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baranowski, Krzysztof (1938- ) , Podróżnictwo morskie , Rejsy 

dookoła świata , Samotne rejsy , Podróżnicy , Żeglarze , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-797.1/.2  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Gdybyś dowiedział się, że został ci rok życia, co byś zrobił? Popłynąłbym jeszcze raz w samotny rejs dookoła 

świata. Jeden z najsłynniejszych Polaków. Ikona żeglarstwa. Legenda i ucieleśnienie męskości. Idol młodzieży. 

Bohater masowej wyobraźni. Zawsze dbał o wizerunek i starał się panować nad medialnymi doniesieniami na 

temat swojego pełnego przygód życia. Konsekwentnie podążał za marzeniami. Na pytanie, czy było warto, 

odpowiada twierdząco, ale czuje potrzebę bilansu. Porządkuj życie - radzi. - W żeglarskim języku nazywa się to 

klar. Bywa, że lina jest splątana, a jej koniec postrzępiony, co nazywamy krowim ogonem. Zrób w swoim życiu 

klar i rozplącz zaplątane sprawy. Nie zostawiaj krowich ogonów.  

 

 

69. Sztuka obsługi penisa / Andrzej Gryżewski, Przemysław Pilarski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gryżewski, Andrzej (psycholog) , Fantazje erotyczne , 

Fizjologia człowieka , Męski układ płciowy , Męskość , Mężczyzna , Onanizm , Popęd 

płciowy , Prącie , Seksualność , Życie seksualne , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2018-07 

 

 

Niektórzy mężczyźni przyprowadzają penisa do seksuologa tak, jak przyprowadza się psa do weterynarza. 

"Proszę, oto on. Niech pan go uzdrowi, ja poczekam sobie na korytarzu". Często pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić 

lekarz, jest uświadomienie pacjentowi, że penis nie jest osobnym bytem. Wielu mężczyzn uważa inaczej. 

Rozmowy w gabinecie kręcą się wokół seksualności, ale seksualność to nie tylko seks. Okazuje się, że 

najgroźniejszy dla współczesnego mężczyzny jest "lęk zadaniowy": traktowanie życia jak niekończącego się 

egzaminu. Zaraz po nim czai się uzależnienie od pornografii i masturbacji, a na trzecim miejscu są ex aequo 

obniżenie libido i zaburzenia erekcji. Przedwczesny, opóźniony wytrysk, lub też jego brak, wyprzedzają kłopoty 

emocjonalne. Zaś panowie skarżący się na brak seksu w związku to osobna kategoria. Seksuolodzy alarmują:              

"w dzisiejszym świecie seks stał się luksusem". Panowie! Spieszmy się temu zaradzić. Panie! Spieszcie się posiąść 

sztukę obsługi penisa… i całej reszty mężczyzny. 

 

 



72 
 

70. Święte i tygrysice : Piastówny i żony Piastów 1138-1320 / Barbara Faron.- Kraków 

: Wydawnictwo Astra, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (dynastia) , Kobieta , Książęta i księżne , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Kobieta król. I. Księżna Polski: Salomea z Berga. II. Księżne śląskie: Agnieszka Babenberg, Jadwida Śląska, 

Anna Przemyślidka, Wiola Bułgarka. III. Księżne i księżniczki wielkopolskie: Anastazja Mieszkówna, Jadwiga 

wielkopolska, Małgorzata Brandenburska, Ryksa Elżbieta. IV. Księżne małopolskie: Helena Znojemska, 

Grzymisława Ingwarówna, Kinga Arpadówna, Gryfina Halicka. V. Księżne mazowieckie i kujawskie: Agafia 

Światosławówna, Perejasława Halicka, Eufrozyna opolska, Jadwiga Bolesławówna. 

 

 

71. Tajemnice kadry / Sebastian Staszewski.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłka nożna , Reprezentacja narodowa , Trenerzy i instruktorzy 

sportowi , Zawody sportowe , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

I. Najtrudniejszy pierwszy krok ; II. Od trenera do bohatera ; III. Tajemnice szatni ; IV. Tajemnice lekarskie ; V. 

Tajemnice kuchni ; VI. Tajemnice magazynu ; VII. Tajemnice zza kamery ; VIII. Afera alkoholowa ; IX. Świat 

według Roberta ; X. Wschód czy zachód. 

 

 

72. Tak to się robi w polityce / Michał Majewski.- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone 

i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Parlamentarzyści , Politycy , Polityka wewnętrzna , Władza , 

Polska , Publicytyka polityczna 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

To jest książka o ciemnej stronie księżyca. O tym, czego wyborcy nie widzą. O rozgrywkach, które toczy się                

w zaciszu gabinetów, bez obecności kamer. O intrygach, faulach i słabościach. Kłamstwo, kolesiostwo, wycinanie 

przeciwników, nielojalność, ustawianie przetargów, nepotyzm, podkładanie świń, prowokacje, wykorzystywanie 

służb w rozgrywkach politycznych, podejrzane pieniądze - to tylko niektóre hasła z menu politycznej kuchni. Od 

zarania dziejów polityka jest sztuką intrygi i ogrywania przeciwnika. Otto von Bismarck mówił, że ludzie śpią 

lepiej, kiedy  nie wiedzą za wiele o powstawaniu kiełbasy i prawa.  
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73. To tylko mafia : historia nieprawdopodobnie prawdziwa i gorsza niż samo piekło / 

Wojciech Sumliński, [Jarosław Sokołowski MASA, Tomasz Budzyński].- Warszawa : 

Wojciech Sumliński Reporter, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Wywiad , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Delegatury ABW w Lublinie, któremu podlegały setki 

oficerów i funkcjonariuszy służb specjalnych; najsłynniejszy polski świadek koronny o pseudonimie "MASA", 

który od lat mówił o "mafii trzepakowej", ale aż do tego momentu, z obawy o własne bezpieczeństwo, skrzętnie 

ukrywał wiedzę o współpracy ludzi na wysokich stołkach z gangsterami z "Pruszkowa", największej organizacji 

przestępczej w kraju; najbardziej inwigilowany i prześladowany dziennikarz śledczy w Polsce - w thrillerze 

ujawniającym prawdę o polskiej mafii, politykach, prezydentach i premierach, "autorytetach moralnych"                         

i przedstawicielach wymiaru sprawiedliwości, decydentach wywiadu i kontrwywiadu. To historia niezwykła                    

i niepokojąca...  

 

 

74. Trupia farma : nowe śledztwa : najsłynniejsze sprawy legendarnego "detektywa 

kości" / Bill Bass, Jon Jefferson ; tłumaczenie Janusz Ochab.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bass, William M. (1928- ) , Antropolodzy , Identyfikacja 

zwłok , Kryminalistyka , Medycyna sądowa , Knoxville (Stany Zjednoczone ; 

Tennessee) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

Nawet najostrożniejszy morderca zawsze pozostawi ślad, który go zdradzi. W skutecznym szukaniu tych śladów 

pomaga założona przez Billa Bassa słynna "Trupia Farma" – wyjątkowy naukowy projekt badania tego, co dzieje 

się z ludzkim ciałem po śmierci. Dzięki jego badaniom Bassa nauka jest w stanie wydrzeć zmarłym ich sekrety. 

Czy ślady zębów na końcówce cygara mogą wskazać mordercę? Jak zidentyfikować ciała ofiar eksplozji                         

w nielegalnej fabryce fajerwerków? Dlaczego muchy i ich larwy są najlepszymi sprzymierzeńcami antropologa 

sądowego? Bill Bass, opisując najciekawsze i najdziwniejsze przypadki, jakie spotkał na swojej drodze, zabiera 

nas w mroczną i fascynującą podróż po świecie, gdzie nie ma zbrodni doskonałej. Trzynaście nowych spraw                 

z archiwum legendarnego „detektywa kości”!  

 

 

75. Ulubieńcy bogów : [niezwykłe historie wybitnych polskich artystów] / Sławomir 

Koper.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grechuta, Marek (1945-2006) , Kosiński, Jerzy (1933-1991) , 

Polański, Roman (1933- ) , Riedel, Ryszard Henryk (1956-1994) , Aktorzy polscy , 

Muzycy polscy , Pisarze amerykańscy , Pisarze polscy , Piosenkarze polscy , Reżyserzy 

polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Regionalia:  Dąbrowa Rzeczycka - a Kosiński, Jerzy (1933-1991) , Kosiński, Jerzy 

(1933-1991) - a Dąbrowa Rzeczycka 

   Nowości:  2018-07 
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Tym razem autor bestsellerów Sławomir Koper opisuje sylwetki wybitnych polskich artystów. Jak wielką cenę 

musieli zapłacić za swój sukces? Jak wyglądała ich droga na szczyt? Co było dla nich najważniejsze? Autor szukał 

odpowiedzi na te pytania, nie tylko analizując ich kariery, ale także przyglądając się kolejom ich życia 

prywatnego. Nieszczęśliwe związki, rozstania, czasami wielkie tragedie - to wszystko stało się udziałem każdego  

z tych czterech wielkich artystów. Mimo uwielbienia fanów i wielkiej sławy nie zawsze udawało im się podnosić       

z kolejnych porażek.  

 

 

76. W szoku : moja droga od lekarki do pacjentki - cała prawda o służbie zdrowia / 

Rana Awdish ; tłumaczenie Rafał Śmietana.- Kraków : Znak Litera Nova -Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awdish, Rana , Empatia , Lekarze , Lekarze a pacjenci , 

Służba zdrowia , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2018-07 

 

 

Wstrząsająca historia lekarki, która została pacjentką i odkryła skalę lekarskiej znieczulicy. Czego lekarze nam nie 

mówią? Czy zawsze podają nam właściwe leki? Czy przejmują się naszym stanem? Co tak naprawdę myślą o nas 

- pacjentach?  Leżała na stole operacyjnym. Mocne znieczulenie sprawiało, że nie mogła się poruszyć, ale była               

w stanie usłyszeć beznamiętnie wypowiedziane słowa lekarza: "Ona umiera". Czy to już koniec? - pomyślała. Czy 

wybudzę się z narkozy? Czy ktoś coś wreszcie zrobi? Doktor Awdish pracowała na oddziale intensywnej terapii. 

Kiedy sama ciężko zachorowała, trafiła do tego samego szpitala. Była w szoku, gdy odkryła, jak wyglądają 

tamtejsze realia z perspektywy pacjenta. Lekarzy nie obchodził jej stan, prawie nigdy nie okazywali jej empatii. 

Dopuszczali się zaniedbań i popełniali błędy, które jako osoba z wykształceniem medycznym potrafiła 

wychwycić. Leczenie, które przeszła, na zawsze odmieniło jej spojrzenie na relację pacjent-lekarz.  Poznaj całą 

prawdę o małych bogach, którzy w krytycznych momentach decydują o naszym życiu.  

 

 

77. Wojny kobiet : rzuciły wyzwanie sądom, policji i mafii / Ewa Ornacka, Piotr 

Pytlakowski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ofiary przestępstw , Przestępczość zorganizowana , 

Śledztwo i dochodzenie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

"Wojny kobiet" to najgłośniejsze, doskonale znane z mediów sprawy kryminalne ostatnich kilkunastu lat. Sprawy 

pokazane z perspektywy kobiet, które - chociaż bezpośrednio ich one nie dotyczyły - straciły wiele, a musiały 

walczyć o wszystko. Żona włoskiego policjanta lub przemytnika papierosów, siostra porwanego syna 

przedsiębiorcy, matka gangstera, córka generała policji... i wiele innych. Każda z przedstawionych w tej książce 

kobiet miała swój bezpieczny, wypełniony pracą i miłością świat. Do dnia, w którym ich najbliżsi zmarli, zginęli, 

zostali porwani lub aresztowani, a ich sprawy znalazły się na ustach wszystkich. Od tej chwili - często poniżane, 

wyśmiewane, a nawet zagrożone - musiały walczyć. O siebie i o swoich mężczyzn. Z bezwzględną mafią, 

skorumpowaną policją i bezmyślnym wymiarem sprawiedliwości.  
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78. Zaginione miasto Boga Małp / Douglas Preston ; przekład Dariusz Żukowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Preston, Douglas J. (1956- ) , Indianie , Miasta , Odkrycia 

geograficzne , Honduras , Nikaragua , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Zapierająca dech historia pionierskiej ekspedycji w serce najbardziej niebezpiecznej dżungli świata w poszuki-

waniu legendarnego Miasta Boga Małp. Lasy Mosquitii w Hondurasie to najgęstsza i najtrudniej dostępna dżungla 

świata, pełna jadowitych węży, jaguarów oraz muchówek, roznoszących „biały trąd”. Właśnie tam miało istnieć 

legendarne Miasto Boga Małp, wedle legendy - przeklęte. Wieloletnie poszukiwania nie przyniosły rezultatów. 

Kolejną wyprawę zorganizował dokumentalista i odkrywca, laureat Nagrody Emmy, Steve Elkins. Dzięki 

nowoczesnej technologii laserowej jej członkom udało się zlokalizować położenie tajemniczego 

prekolumbijskiego miasta. Lecz to dopiero początek mrożącej krew z żyłach opowieści...  

 

 

79. Zarys nukleoniki / redakcja naukowa Ludwik Dobrzyński.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo Naukowe PWN ; Otwock : NCBJ, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektrownie , Energetyka jądrowa , Fizyka jądrowa , Odpady 

promieniotwórcze , Pomiary , Promieniowanie jonizujące , Reakcje jądrowe , 

Reaktory jądrowe , Monografia 

Sygnatura:  WG-621.039 

Nowości:  2018-07 

 

 

I. FIZYKA JĄDRA ATOMOWEGO: 1. Energia i jej przemiany, 2. Promieniowanie i jego rodzaje, 3. Widmo 

promieniowania elektromagnetycznego, 4. Budowa atomu i jego promieniowanie, 5. Jądro atomowe, 6. Źródła                

i właściwości promieniowania jonizującego ; II. CZŁOWIEK A PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE: 7. 

Podstawy ochrony radiologicznej, 8. Biologiczny wpływ promieniowania na organizmy, 9. Promieniowanie 

środowiska ; III. POMIARY JĄDROWE: 10. Detektory promieniowania jonizującego, 11. Pomiar 

promieniowania jonizującego, 12. Opracowywanie danych pomiarowych, 13. Czy naszym życiem rządzi chaos? ; 

IV. PRZEMIANY JĄDROWE: 14. Urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, 15. Reakcje jądrowe                

i sztuczna promieniotwórczość ; V. ELEMENTY ENERGETYKI JĄDROWEJ: 16. Reakcja rozszczepienia, 17. 

Reaktor jądrowy i jego działanie, 18. Zastosowania reaktorów jądrowych. Energetyka jądrowa, 19. Cykl 

paliwowy, 20. Synteza jądrowa ; VI. WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO: 21. 

Zastosowania medyczne, 22. Zastosowania naukowe, 23. Zastosowania przemysłowe, 24. Odpady 

promieniotwórcze i ich transport, 25. Porównanie różnych źródeł energii elektrycznej. 

 

 

80. Zbrodnie i skandale na królewskich dworach / Leslie Carroll ; przełożyła Anna 

Rajca-Salata.- Warszawa : Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan bez Ziemi (król Anglii ; 1167-1216) , Wład Palownik 

(hospodar wołoski ; 1430-1476) , Plantagenet, Jerzy (1449-1478) , Ryszard III (król 

Anglii ; 1452-1485) , Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584) , Knollys, Lettice 

(1543-1634) , Báthory, Erzsébet (1560-1614) , Henryk (książę Cumberland i 

Strathearn ; 1745-1790) , Bonaparte, Pauline (1780-1825) , Rudolf (arcyksiążę Austrii 
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; 1858-  1889) , Albert Victor (książę Clarence i Avondale ; 1864-1892) , Małgorzata 

(księżniczka, hrabina Snowdon ; 1930-2002) , Książęta i księżne , Przestępstwo , 

Skandale , Władcy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2018-07 

 

W rodzinach potężnych dynastii Europy z plugawego nasienia często wyrastały czarne owce. Wład Palownik, 

zwany Drakulą, wbijał wrogów i poddanych na pal. Stosował wymyślne tortury i wymordował kilkadziesiąt 

tysięcy ludzi. Ryszard III po śmierci brata, Edwarda, podobno zamordował jego dwóch małych synów, gdyż stali 

mu na drodze do korony. Iwan IV Groźny, okrutny car Rosji, rządził żelazną ręką, torturował poddanych, zabijał 

wszystkich (nawet przyjaciół), których podejrzewał o zdradę. Węgierska hrabina Elżbieta Batory, chcąc zachować 

młodość, kąpała się we krwi dziewic. Paulina Bonaparte swoją rozwiązłością gorszyła wszystkich, nawet swojego 

brata Napoleona. Galeria najokrutniejszych, najzuchwalszych i najbardziej lubieżnych postaci na królewskich 

dworach. Tam zbrodnia była codziennością, rywalizacja nie znała granic, a żadne oczekiwania nie były zbyt 

wygórowane.  

 

 

81. Zbrodnie prawie doskonałe : policyjne Archiwum X / Iza Michalewicz.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , 

Zabójstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Krakowska sprawa Skóry, bestialskie morderstwo premiera Jaroszewicza, dziwne „samobójstwo” młodej 

dziewczyny w Skierniewicach - te i inne sprawy łączy jedno: ofiarom w brutalny sposób odebrano życie,                       

a sprawcy długo pozostawali lub nadal pozostają nieuchwytni. Gdy działania policji, prokuratury i sądów 

zawodzą, policjanci z Archiwum X - tajnych zespołów do spraw niewykrytych zabójstw - są dla rodzin ofiar 

ostatnią nadzieją. Reporterka Iza Michalewicz jako pierwsza dotarła do akt sądowych, zyskała zaufanie 

policjantów, świadków i rodzin ofiar. W trzymających w napięciu reportażach, z niezwykłą dbałością o szczegóły, 

opisuje zbrodnie (prawie) doskonałe. Ujawnia motywacje i metody działania morderców, przybliża sylwetki tych, 

którzy ich ścigają. I uparcie szuka odpowiedzi na dręczące ją pytanie: czy to możliwe, że o naszym życiu                       

i śmierci, zbrodni i karze nieraz decyduje zwykły przypadek?  

 

 

82. Życie stewardesy / Olga Kuczyńska ; National Geographic.- Warszawa : Burda 

Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuczyńska, Olga (stewardesa) , Stewardesy i stewardzi , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Latanie to coś więcej niż transport. To po prostu narkotyk. Piękno samo w sobie i podróżnicza magia. Droga                 

w chmury wymagała wielu wyrzeczeń, cierpliwości i determinacji. Nie była usłana różami. Opowiem ci o niej.               

O tym, jak uczyłam się nie poddawać, wierzyć w siebie i dążyć do tego, czego naprawdę chciałam. Opowiem ci             

o samolotach, o pracy na pokładzie, o ludziach, których tam spotykam - załogach i pasażerach. Życie zaskoczyło 
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mnie wielokrotnie. Nie tylko to podniebne, ale także to przyziemne. Chcę, aby każdy, kto widzi samoloty na 

niebie, wiedział jak wygląda nasza codzienność w chmurach, a także kim jesteśmy bez makijażu i munduru. 

Docieram do odległych zakątków świata. Życie na walizkach i podróże stały się moim chlebem powszednim. 

Udało mi się zwiedzić wiele miejsc, poznać różne kultury, a służbowa wyprawa do Indii odmieniła moje życie, 

gdy poznałam pewną dziewczynę ze slumsów.  

 

 

83. Życie w średniowiecznej wsi / Frances Gies, Joseph Gies ; przekład Jakub Janik.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Średniowiecze , Wieś , Życie codzienne , Elton 

(Wielka Brytania, hrabstwo Cambridgeshire) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410)  

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Fascynuje Cię średniowiecze? Zastanawiałaś się kiedyś, jak wyglądało życie w średniowiecznej wsi? Kim byli jej 

mieszkańcy? Czym się zajmowali? Co jedli? Jak się ubierali? Jak dbali o higienę i czy w ogóle to robili? Co 

składało się na ich codzienność? Wszystkie te sekrety odkrywają przed nami znakomici badacze tej epoki, Frances 

i Joseph Giesowie. Spotykamy mieszkańców wsi przy pracy i w czasie wiejskich uroczystości. Zasiadamy z nimi 

przy stole i w kościelnej ławie. Dowiadujemy się, czym jest pańszczyzna i jak wyglądały relacje między panem    

a chłopem. Poznajemy też wieś jako jedno z pierwszych nowoczesnych społeczeństw, które stworzyło podwaliny 

współczesnej cywilizacji. Dwoje cenionych historyków po raz kolejny zabiera nas w fantastyczną podróż po 

czasach średniowiecza, które niezmiennie zachwyca i zaskakuje.  

 
 
 
 
 

Audiobook 

 

 
1. Byłam kochanką arabskich szejków / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami , Prostytucja , Kraje arabskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/703/O 

Nowości:  2018-07 

 

Opowieść jednej z tysiąca kobiet, która stała się żywym towarem. Laila Shukri dotarła do niej i wysłuchała jej 

historii, aby móc opowiedzieć ją światu. W jednym z klubów Julia poznaje Tarka, przystojnego Syryjczyka, który 

ją oczarował, a następnie zaprosił na egzotyczną wycieczkę do Dubaju. Na miejscu okazuje się, że kobieta 

znalazła się w rękach jednego z największych gangów handlujących ludźmi. Rozpoczyna się koszmar seksualnego 

zniewolenia, brutalnej fizycznej i psychicznej przemocy… Jak w XXI wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko 



78 
 

śmierć jest wybawieniem z niewoli? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych przez 

najbogatszych szejków, o której świat woli nie mówić głośno.  

 

 

2. Gliny z innej gliny / Marcin Wroński, Ryszard Ćwirlej, Robert Ostaszewski, 

Andrzej Pilipiuk.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa 

Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

(Komisarz Maciejewski / Marcin Wroński ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmunt Maciejewski (postać fikcyjna) , Lublin (woj. 

lubelskie) , Kryminał , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-KM/705/K 

Nowości:  2018-07 

 

Jak zapowiadał po opublikowaniu Czasu Herkulesów, dziewiątej i ostatniej powieści z Zygą Maciejewskim, 

Marcin Wroński pomysłowo i ciekawie zamyka swój kryminalny cykl retro. Na pożegnanie w tomie Gliny z innej 

gliny zbiera opowiadania i prozy, których bohaterem jest niepokorny komisarz oraz Lublin od lat 20. do 80. XX 

wieku. A nawet w XXI wieku! To wyborna lektura dla miłośników serii oraz wielbicieli dobrych kryminalnych 

historii. Autor zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu Ryszarda Ćwirleja, Roberta Ostaszewskiego i Andrzeja 

Pilipiuka, których opowiadania z Zygą Maciejewskim są prawdziwą ozdobą zbioru i wzruszającym literackim 

podziękowaniem dla sławnego kolegi po piórze.  

 

 

3. Kiedy ucichnie muzyka / Peter Robinson ; [z języka angielskiego przełożył 

Zbigniew Kościuk].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Banks (postać fikcyjna) , Annie Cabbot (postac 

fikcyjna) , Celebryci , Nastolatki , Policjanci , Przemoc wobec kobiet , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/702/K 

Nowości:  2018-07 

 

Na odległej wiejskiej drodze znaleziono ciało młodej dziewczyny. Dowody wskazują, że zanim pobito ją na 

śmierć, została odurzona, wykorzystana seksualnie i wyrzucana z pędzącej furgonetki. Podczas gdy komisarz 

Annie Cabbot bada okoliczności brutalnego przestępstwa, którego ofiarą padła czternastolatka, niedawno 

awansowany nadkomisarz Alan Banks zmaga się z niewyjaśnionym przypadkiem morderstwa sprzed lat. Pół 

wieku temu Linda Palmer została zaatakowana przez celebrytę Danny’ego Caxtona, ale nie wszczęto wtedy 

śledztwa. Teraz Caxton zostaje oskarżony, a pierwszym zadaniem Banksa po awansie jest rozwiązanie tej sprawy. 

Z czasem coraz więcej kobiet składa doniesienia przeciwko Caxtonowi, natomiast Banks musi poskładać w całość 

układankę w oparciu o świeże i stare dowody. Dzięki jego śledztwu wychodzą na jaw rzeczy z przeszłości, które 

inaczej nie ujrzałyby światła dziennego, a sam Banks wejdzie na mroczną ścieżkę, po której jeszcze nie stąpał…  

 

4. Masa o kilerach polskiej mafii / Jarosław Sokołowski "Masa" w rozmowie z 

Arturem Górskim.- Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka 

Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokołowski, Jarosław (1962- ) , Przestępcy , Przestępczośc 

zorganizowana , Świadek koronny , Zabójca , Polska , Pruszków (woj. 

mazowieckie) , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-KM/704/929-051 

Nowości:  2018-07 
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Kim byli zabójcy, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie bossów polskiego świata przestępczego? Czy 

rzeczywiście byli zimnymi profesjonalistami, dla których ludzkie życie nie miało żadnej wartości? Czy wywodzili 

się z radzieckich służb specjalnych i swój chrzest bojowy przechodzili na frontach wojny w Afganistanie? Czy za 

swoje usługi pobierali bajeczne honoraria, a może raczej strzelali za darmo, bo nie mieli innego wyboru? Jakimi 

metodami wykonywali swoją robotę? I czy każdego z nich dosięgnął wymiar sprawiedliwości? Fascynująca 

opowieść o zabójcach pracujących na zlecenie mafii.  

 

 

5. W cieniu prawa / Remigiusz Mróz.- [Piaseczno] : Storybox.pl ; [Katowice] : w 

porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erik Landecki (postać fikcyjna) , Dwory , Fałszywe 

oskarżenie , Galicja (kraina historyczna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/701/K  

Nowości:  2018-07 

 

Galicja, 1909 rok. Mimo złej opinii i niejasnej przeszłości Erik Landecki zostaje przyjęty na czyścibuta                    

w austriackim dworku. Jest przekonany, że los się do niego uśmiechnął. Pierwszej nocy ginie jednak dziedzic 

rodu, a cień podejrzeń pada na Polaka. Szybko pojawiają się spreparowane dowody, a Erik staje się głównym 

podejrzanym. Musi walczyć nie tylko o swoją wolność, lecz także o życie - w zaborze austriackim karą za 

morderstwo jest bowiem śmierć przez powieszenie. 

 

 

6. Zaginiona / Harlan Coben ; polish translation Zbigniew A. Królicki.- Warszawa 

: Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myron Bolitar (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Tajemnica , Paryż (Francja) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/700/S 

Nowości:  2018-07 

 

Ciężko jest oprzeć się dawnej kochance. Wie o tym Myron Bolitar, kiedy nad ranem odbiera telefon i słyszy 

słowa: "Przyjedź do Paryża". Ale czy obietnica namiętnego weekendu jest bezinteresowna, skoro Terese jest 

podejrzewana o zamordowanie byłego męża? I do nikogo oprócz Myrona nie może zwrócić się o pomoc? Sprawa 

wygląda beznadziejnie i Myron nie zamierza jej prowadzić. Przypadkowo trafia jednak na dowód, który sprawia, 

że zaczyna patrzeć na nią w zupełnie inny sposób. Wkrótce wychodzi na jaw, że Terese skrywa sekret, którego 

ujawnienie może zmienić życie ich dwojga na zawsze.  
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Film 

 
1. Atak paniki / reżyseria Paweł Maślona ; scenariusz Paweł Maślona, Aleksandra 

Pisula, Bartłomiej Kotschedoff.- Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frustracja , Relacje międzyludzkie , Społeczeństwo , Film 

fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1255/KF 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Wielowątkowa opowieść, w której zwykli ludzie wpadają w wir nieoczekiwanych zdarzeń, co radykalnie odmieni 

ich życie. Atrakcyjna autorka kryminałów na randce spotyka swojego byłego. Wracające z wakacji małżeństwo 

wybiera najgorsze miejsca w samolocie. Nastolatek po raz pierwszy pali trawkę i przeżywa totalny odlot. Młoda 

dziewczyna ryzykuje, że koleżanki zdemaskują ją jako gwiazdę porno. Panna młoda z pomocą psiego psychologa 

rodzi na własnym weselu, a w tym czasie kelner próbuje uratować planetę. Brawurowa komedia, w której nic nie 

jest tym czym się wydaje, a codzienność zamienia się w czyste wariactwo.  

 

 

2. Czarna Pantera / reżyseria Ryan Coogler ; scenariusz Ryan Coogler i Joe Robert 

Cole.- Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lee, Stan (1922- ) , Kirby, Jack (1917-1994) , 

Superbohaterowie , Walka dobra ze złem , Film fabularny , Film akcji , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-F/1264/F 

Nowości:  2018-07 

 

 

Gdy tragedia zmusza księcia T'Challę do objęcia tronu Wakandy, młody władca zostaje wystawiony na ciężką 

próbę, od której będzie zależał los jego ojczyzny i całego świata. Uwikłany w rodzinny konflikt, musi zebrać 

sojuszników i wyzwolić potęgę Czarnej Pantery, by pokonać wrogów i dołączyć do drużyny Avengers.  

 

 

3. Dwunastu odważnych / reżyseria Nicolai Fuglsig ; scenariusz Peter Craig, Ted 

Tally.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Wojsko , Afganistan , Stany Zjednoczone 

(USA) , Film fabularny , Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1260/W 

Nowości:  2018-07 
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Po zamachach z 11 września 2001 roku Amerykanie wysyłają do Afganistanu oddział specjalny pod wodzą 

kapitana Mitcha Nelsona (Chris Hemsworth). Jego zadaniem jest nawiązanie współpracy z dowodzącym siłami 

Sojuszu Północnego generałem Dostumem (Navid Negahban) celem wspólnej walki z talibami i ich sojusznikami 

z Al-Kaidy. Amerykanie muszą pokonać nie tylko wzajemną nieufność i bariery kulturowe, ale także nauczyć się 

od walczących konno mudżahedinów trudnej sztuki przetrwania w pustynnych realiach.  

 

 

4. Gra o wszystko / reżyseria, scenariusz Aaron Sorkin.- Warszawa : Monolith Films, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bloom, Molly (1978- ). Gra o wszystko , Bloom, Molly (1978- 

) , Poker , Gry hazardowe , Adaptacja filmowa , Film biograficzny , Film fabularny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1265/B 

Nowości:  2018-07 

 

 

Młoda, piękna i wszechstronnie utalentowana. Kochała ryzyko nie bała się gry o wszystko. Światowej klasy 

zawodniczka w narciarstwie alpejskim, która fortunę zdobyła nie dzięki nartom, a dzięki kartom. Molly Bloom 

przez 10 lat prowadziła najbardziej ekskluzywny, nielegalny klub pokerowy w USA. Gościła gwiazdy Hollywood, 

największe postaci światowego biznesu, a także bossów rosyjskiej mafii. Pod jej dachem wygrywano miliony                

i tracono fortuny. Poznała tajemnice najpotężniejszych tego świata. Gdy sądziła, że zdobyła wszystko, do jej drzwi 

zapukało FBI. Zagrożona wieloletnim więzieniem, utratą dorobku życia, po raz kolejny postanowiła podjąć walkę. 

Tym razem jej jedynym sprzymierzeńcem okazał się adwokat, który jako pierwszy poznał prawdziwe oblicze 

Molly Bloom.  

 

 

5. I tak cię kocham / reżyseria Michael Showalter ; scenariusz Kumail Nanjiani, 

Emily V. Gordon.- Warszawa : Gutek Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Odmienność kulturowa , Relacje międzyludzkie , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1256/KF 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Ta historia wydarzyła się naprawdę: mężczyzna z kapitalnym poczuciem humoru i konserwatywną rodziną na 

głowie spotkał przypadkiem nowoczesna dziewczynę, która miała dosyć związków. I choć dzieliło ich prawie 

wszystko, to właśnie w sytuacjach pozornie bez wyjścia życie potrafi pokazać swoje najzabawniejsze oblicze                  

i udowodnić, że nigdy nie należy tracić nadziei.  

 

 

6. Kobiety mojego życia / reżyseria Arnaud Desplechin ; scenariusz Arnaud 

Desplechin, Julie Peyr, Léa Mysius.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trójkąt miłosny , Trudne sytuacje życiowe , Film fabularny , 

Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1247/O 

Nowości:  2018-07 

 



82 
 

Ismael jest reżyserem (Mathieu Amalric), który dzięki pracy przy nowym projekcie filmowym próbuje zapomnieć 

o przeszłości i ułożyć życie na nowo. W jego głowie wciąż żywe są wspomnienia o ukochanej Carlotcie (Marion 

Cotillard), którą stracił 20 lat temu. Mężczyzna obecnie spotyka się z nową kobietą – Sylvią (Charlotte 

Gainsbourg). Pewnego dnia spełnia się najskrytsze marzenie reżysera - w drzwiach jego domu staje Carlotta.                

W powietrzu wisi jednak coś niepokojącego i mężczyzna boi się wejść po raz kolejny w związek z dawną 

ukochaną.  

 

 

7. Lady Bird / scenariusz i reżyseria Greta Gerwig.- Wrocław : Filmostrada, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Matki i córki , Nastolatki , Trudne sytuacje 

życiowe , Film fabularny , Dramat filmowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1266/DF 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) buntuje się przeciwko swojej matce (Laurie Metcalf), choć               

w rzeczywistości jest taka sama jak ona - kochająca, pewna siebie i zdecydowana. Matka jest pielęgniarką, 

pracującą bez wytchnienia, by utrzymać rodzinę po tym, jak ojciec Lady Bird (Tracy Letts) stracił pracę. "Lady 

Bird" to wzruszające spojrzenie na relacje, które nas kształtują, przekonania, które nas definiują i niezrównane 

piękno miejsca, zwanego domem.  

 

 

8. Na karuzeli życia / scenariusz i reżyseria Woody Allen.- Warszawa : Kino Świat, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Parki rozrywki , Relacje międzyludzkie , Rozczarowanie , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1257/O 

Nowości:  2018-07 

 

 

Historia czterech postaci, których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na Coney Island w latach 50. 

ubiegłego wieku. Rozchwiana emocjonalnie, była aktorka Ginny (Kate Winslet) pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż 

Humpty (Jim Belushi) jest operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny ratownik, który marzy  

o karierze dramatopisarza. Carolina natomiast jest marnotrawną córką Humpty'ego, która w domu ojca szuka 

schronienia przed gangsterami. Poetycko sfilmowany przez Vittorio Storaro "Na karuzeli życia", to rozgrywająca 

się w malowniczych plenerach, iskrząca emocjami opowieść o pasji, namiętności i zdradzie.  

 

 

9. Nić widmo / reżyseria i scenariusz Paul Thomas Anderson.- Warszawa : 

Filmostrada, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Krawcy , Projektanci mody , Rodzeństwo , 

Romans , Londyn (Wielka Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1267/DF 

Nowości:  2018-07 
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Tkwiący w blasku powojennego Londynu lat 50-tych XX wieku, uznany krawiec Reynolds Woodcock (Daniel 

Day-Lewis) i jego siostra Cyril (Lesley Manville) są w samym centrum brytyjskiej mody, ubierając rodzinę 

królewską, gwiazdy filmowe, wyższe sfery i śmietankę towarzyską w eleganckim stylu Domu Mody 

Woodcocków.  Woodcock zmienia kobiety jak rękawiczki do chwili, gdy w jego życiu nie pojawi się młoda                   

i zdecydowana Alma (Vicky Krieps), która wkrótce zajmuje kluczową pozycję muzy i kochanki. Mężczyzna 

odkrywa, że jego uporządkowane i skrojone na miarę życie rozsypuje się w proch za sprawą miłości. Tak zaczyna 

się iście gotycki romans, pełen zwrotów akcji i konfrontacji, który okazuje się "czystą przyjemnością" (Peter 

Bradshaw, Guardian), "diabelską i zarazem zmysłową" (Dana Stevens, Slate).  

 

 

10. Nieznajomi : ofiarowanie / reżyseria Johannes Roberts ; scenariusz Bryan 

Bertino, Ben Ketai.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Zabójcy , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1248/G 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

 

Czteroosobowa rodzina Jamesonów zostaje zmuszona przez okoliczności do przeprowadzki w odludną okolicę. 

Do okazuje się zaskakująco przytulny i wszystko wskazuje na to, że niesprzyjający los wreszcie postanowił 

uśmiechnąć się do Jamesonów. Jednak pewnej nocy rozlega się pukanie do drzwi...  

 

 

11. Pełnia życia / reżyseria Andy Serkis ; scenariusz William Nicholson.- Warszawa 

: Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na chorobę Heinego-Medina , Małżeństwo , Miłość , 

Niepełnosprawni , Wielka Brytania , Film biograficzny , Film fabularny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:   WG-F/1268/DF 

Nowości:  2018-07 

 

 

Życie Robina było jak marzenie. Przystojny, błyskotliwy, odnoszący sukcesy młody mężczyzna, przykuwający 

uwagę kobiet, stojący u progu życiowego sukcesu. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko przekreślić może jedna 

diagnoza brzmiąca jak wyrok: polio. Wyniszczająca choroba przykuwa Robina do szpitalnego łóżka, a w końcu 

doprowadza do paraliżu. Jak w takiej sytuacji odnaleźć siłę do walki? Gdzie  szukać nadziei? 

 

 

12. Pewnego razu w listopadzie... / scenariusz, reżyseria Andrzej Jakimowski.- 

Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdomność , Matki i synowie , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Dramat filmowy , Film fabularny , Film obyczajowy 

Sygnatura:  WG-F/1249/O 

Nowości:  2018-07 
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Marek (Grzegorz Pałkowski) właśnie rozpoczyna studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ma piękną              

i odwzajemniającą jego uczucia dziewczynę, Olę (Alina Szewczyk). Zaś na codzień troskliwie opiekuje się matką 

(Agata Kulesza), z którą mieszka w przedwojennej kamienicy. Kiedy w wyniku eksmisji rodzina traci dach nad 

głową, rozpoczyna się wyczerpująca tułaczka po Warszawie - między jedną noclegownią a drugą. W końcu 

Markowi udaje się znaleźć miejsce w skłocie w centrum miasta. Szczęście bohaterów nie trwa długo, bo w stolicy 

właśnie rozpoczyna się manifestacja niepodległościowa. Do budynku, w którym znaleźli schronienie, próbuje 

wedrzeć się grupa agresywnych chuliganów. Wydarzenia, jakie rozegrają się w murach skłotu, odcisną 

niemożliwe do zatarcia piętno w życiu wszystkich bohaterów.  

 

 

13. Plan B / reżyseria Kinga Dębska ; scenariusz Karolina Szablewska- [Warszawa] 

: Agora, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Trudne sytuacje życiowe , Film 

fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1258/KF 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, w chwili gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem 

nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do 

zaskakujących rozwiązań. Natalia, Mirek, Klara i Agnieszka spotykają na swojej drodze ludzi (i zwierzęta!), 

którzy dają im nadzieję na to, że trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć                             

i autentycznych więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!  

 

 

14. Renegaci / reżyseria Steven Quale ; scenariusz Luc Besson, Richard Wenk.- 

Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwanie skarbów , Wojsko , Bośnia i Hercegowina , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film akcji 

Sygnatura:  WG-F/1261/S 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Zespół pięciu członków Navy Seals - amerykańskich komandosów od misji specjalnych - otrzymuje nowe, 

skrajnie niebezpieczne zlecenie. Muszą przedostać się do ogarniętej wojną Europy i odnaleźć ukryte na dnie 

jeziora złoto, warte 300 milionów dolarów. Na trop amerykańskich żołnierzy wpadają lokalni najemnicy. Zaczyna 

się wyścig z czasem. Elitarny oddział ma tylko 10 godzin, aby wykonać swoją misję…  

 

 

15. Soyer / scenariusz i reżyseria Łukasz Barczyk.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Fanatyzm , Rodzeństwo , Film fabularny 

, Film psychologiczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1250/DF 

Nowości:  2018-07 
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Soyer jest młodym chłopakiem, który odrzuca wszystko co związane jest z kulturą masową. Niektórzy mają go za 

wariata, inni za idiotę, a jeszcze inni za zbawiciela. Po tym jak jego matka trafia do szpitala, cała 

odpowiedzialność za Soyera spada na jego piękną siostrę - Małgosię. Pewnego dnia rodzeństwo wyrusza na 

wycieczkę w góry. Towarzyszy im mąż Małgosi, Janek - ambitny bankowiec. Soyer próbuje zarazić towarzyszy 

podróży swoim światopoglądem. Ma zamiar to robić nawet wbrew ich woli. Wszystkie chwyty dozwolone. 

Niewinna przejażdżka zamienia się w emocjonującą wyprawę, która zmieni wszystkich jej uczestników 

bezpowrotnie.  

 

 

16. Tajemnica Marrowbone / reżyseria, scenariusz Sergio G. Sánchez.- Warszawa : 

Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1262/S 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Jack Marrowbone wraz z trojgiem młodszego rodzeństwa mieszka w położonej na odludziu rodzinnej posiadłości. 

Po śmierci ukochanej matki rodzeństwo stworzyło tu sobie własny, bezpieczny świat, bez udziału dorosłych. Od 

pewnego czasu jednak mieszkańcy domu zaczynają doświadczać niewyjaśnionych, coraz bardziej niepokojących 

zjawisk. Wkrótce dochodzą do przerażającego wniosku, że na poddaszu ich domu kryje się jakaś wroga istota,             

w tajemniczy sposób związana z przeszłością ich rodziny.  

 

 

17. Tamte dni, tamte noce / reżyseria Luca Guadagnino ; scenariusz James Ivory.- 

Warszawa : Imperial CinePix, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aciman, André (1951- ). Tamte dni, tamte noce , 

Biseksualizm , Dojrzewanie , Homoseksualizm , Nastolatki , Nauczyciele 

akademiccy , Seksualność , Wakacje , Włochy , Adaptacja filmowa , Film fabularny 

, Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1259/O 

Nowości:  2018-07 

 

Włoskie lato 1983 roku. Elio (Chalamet), dojrzały, jak na swój wiek, siedemnastolatek, spędza wakacje                       

w rodzinnej willi. Czas beztrosko upływa mu na przepisywaniu i graniu utworów muzyki klasycznej, czytaniu lub 

flirtowaniu ze swoją przyjaciółką Marzią (Esther Garrel).  Pewnego dnia, jak co roku, w willi pojawia się stażysta 

Oliver (Hammer), czarujący, amerykański doktorant, mający pomagać ojcu Elio, wybitnemu profesorowi. Pośród 

skąpanych w słońcu, zachwycających krajobrazów, Elio i Oliver odkrywają uderzające do głowy piękno 

budzącego się pożądania, które na zawsze odmieni ich życie.  

 

18. The Disaster artist / reżyseria James Franco ; scenariusz Scott Neustadter i 

Michael H. Weber.- Warszawa : Galapagos, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sestero, Greg (1978- ) , Wiseau, Tommy (1955- ) , Room 

(film ; 2003) , Aktorzy amerykańscy , Amerykański sen , Produkcja filmowa , 

Przyjaźń , Reżyserzy amerykańscy , Stany Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Film biograficzny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1254/B 
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Nowości:  2018-07 

 

Opowieść o powstaniu kultowego filmu Tommy’ego Wiseau The Room, okrzykniętego najgorszym filmem 

świata. Reżyser i odtwórca głównej roli James Franco (Złoty Glob w kategorii Najlepszy aktor komediowy, 2018) 

przemienia prawdziwą historię hollywoodzkiego outsidera, w celebrację przyjaźni, ekspresji artystycznej i pogoni 

za marzeniami na przekór wszystkiemu.  

 

 

19. The Florida Project / reżyseria Sean Baker ; scenariusz Sean Baker, Chris 

Bergoch.- Warszawa : M2 Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Rodzina niepełna , Trudne sytuacje życiowe , 

Floryda (Stany Zjednoczone ; stan) , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1263/DF 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

Okrzyknięty przez krytykę najpiękniejszym filmem roku i uwielbiany przez widzów, jeden z faworytów 

tegorocznego wyścigu o oscarowe statuetki. Moonee ma sześć lat i zawadiacki uśmiech, a dni spędza na 

beztroskiej zabawie. Mieszka w motelu Magic Castle, liliowym budynku przypominającym pałac z bajki. Razem 

ze zbuntowaną mamą, Halley, układają sobie życie na obrzeżach Disneylandu.  

 

 

20. W blasku nocy / reżyseria Scott Speer ; scenariusz Eric Kirsten.- Warszawa : 

Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby genetyczne , Chorzy , Nastolatki , Relacja 

romantyczna , Film fabularny , Melodramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1251/O 

Nowości:  2018-07 

 

 

 

17-letnia Katie od dzieciństwa cierpi na rzadką chorobę genetyczną. Nawet najdrobniejszy promień słońca może 

być dla niej śmiertelnym zagrożeniem. Dzień spędza więc w domu, za specjalnymi zasłonami, mając za 

towarzystwo tylko swojego ojca. Dopiero w nocy wychodzi na zewnątrz. Od dawna przez okno obserwuje 

pewnego przystojnego chłopaka z sąsiedztwa, marząc o tym, że kiedyś ich drogi się skrzyżują. I oto pewnej nocy, 

kiedy dziewczyna gra na ulicy na gitarze, Charlie pojawia się obok, zauroczony jej muzyką. Uszczęśliwiona Katie 

postanawia jak najdłużej zachować swoją chorobę w tajemnicy… 

 

 

21. Wojna o planetę małp / reżyseria Matt Reeved ; scenariusz Mark Bomback i 

Matt Reeves.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Epidemie , Małpy , Wojna , Zemsta , Stany 

Zjednoczone (USA) , Film akcji , Film fabularny , Science fiction , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1252/F 

Nowości:  2018-07 
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W ekscytującym, kulminacyjnym rozdziale sagi "Planeta małp", Cezar (Andy Serkis) i jego małpy zostają 

uwikłane w konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny Pułkownik (Woody Harrelson). Małpy 

ponoszą straszliwe straty. Cezar, zmagający się z mrocznymi instynktami, wyrusza w drogę, by pomścić swych 

pobratymców. Gdy cezar i Pułkownik stają naprzeciw siebie, dochodzi do spektakularnej bitwy, w której stawką 

jest przyszłość obu gatunków i całej planety!  

 

 

22. Zanurzeni / reżyseria Wim Wenders ; scenariusz Erin Dignam.- Warszawa : 

Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ledgard, J. M. (1968- ). Zanurzeni , Miłość , Relacje 

międzyludzkie , Afryka , Francja , Grenlandia (Dania) , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Melodramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1253/S 

Nowości:  2018-07 

 

 

W pozbawionym okien pomieszczeniu, gdzieś we wschodniej Afryce, islamscy bojownicy przetrzymują Anglika 

Jamesa More’a. W tym samym czasie, na drugim końcu świata, na skutej lodem Grenlandii Danielle Flinders 

przygotowuje się do eksploracji dna oceanu. Myśli obojga wciąż wracają do pewnego zimowego dnia sprzed roku, 

kiedy przypadkowe spotkanie na francuskiej plaży przerodziło się w namiętny romans i na zawsze naznaczyło losy 

obojga…  

 
 


