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Nowości 2019 – KWIECIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. Amerykańska królowa / Sierra Simone ; przełożył Grzegorz Gołębski.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita władzy , Pierwsze damy , Prezydenci , Trójkąt miłosny , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Greer Galloway jest wnuczką byłego wiceprezydenta, która od zawsze żyła w cieniu wielkiej polityki. Kiedy 

miała szesnaście lat, na jednym z przyjęć poznała Asha. Nie tylko skradł jej pocałunek, ale zawładnął też na długi 

czas jej sercem. Wiele lat później Ash zostaje prezydentem i chce mieć Greer u swojego boku. Nie wie jednak, że 

posyłając po nią najlepszego przyjaciela, wiceprezydenta Embry'ego, wysyła do niej pierwszego kochanka. Serce 

Greer jest rozdarte pomiędzy dwoma mężczyznami. Kiedy w powietrzu wisi prawdziwy skandal, a niebezpieczne 

pragnienia wychodzą na jaw, okazuje się, że jej marzenia mogą się nigdy nie spełnić.  

 

 

2. Anatomia skandalu / Sarah Vaughan ; z języka angielskiego przełożyła Agnieszka 

Śmiechowska-Kłoczko.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Politycy , Rodzina , Skandale , Tajemnica , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-04 
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Ostra i trzymająca w napięciu powieść o skandalu wśród brytyjskich elit oraz o kobietach, które muszą walczyć             

o prawdę. Anatomia skandalu stopniowo odkrywa historię małżeństwa z wyższych sfer, które staje w obliczu 

kryzysu. James – kochający mąż, świetny tata, wzięty polityk – zostaje oskarżony o przestępstwo. Jego żona 

Sophie wierzy, że jej mąż jest niewinny, i desperacko próbuje chronić rodzinę przed kłamstwami, które mogłyby 

ich zniszczyć. Prawniczka Kate jest przekonana o winie Jamesa i chce, by za nią zapłacił. Za wszelką cenę dąży 

do jego ukarania. I jest jeszcze przyjaciółka Kate, niepozorna Alison, która odkrywa pewien mroczny sekret                 

z przeszłości. Tajemnicę łączącą wszystkie osoby uwikłane w skandal…  

 

 

3. Antosia / Jan Nowak.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , PRL , Postawy , 

Prześladowania polityczne , Relacje międzyludzkie , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

W przeddzień wybuchu II wojny światowej życie Antosi przypomina sielankę. Dziewczyna pracuje jako gosposia 

na plebanii w małej, spokojnej wiosce i snuje radosne plany na przyszłość ze swoim narzeczonym. Zbliżająca się 

wielkimi krokami wojenna zawierucha sprawi jednak, że dziewczyna będzie musiała porzucić wszystkie swoje 

marzenia i nadzieje. Los szykuje dla niej bowiem wyjątkowo trudne zadanie, wymagające hartu ducha, odwagi                

i niezłomności...  Antosia podejmuje wyzwanie, wierząc, że o losach Ojczyzny nie decydują politycy i wysoko 

postawieni notable, ale zwykli ludzie, którzy gotowi są na każde poświęcenie w imię ukochanego kraju. Jaką cenę 

będzie musiała zapłacić za swój wybór? Czy uda się jej przetrwać wojnę i odnaleźć ukochanego? I jak daleko 

odważy się posunąć, by wypełnić najważniejszą misję swojego życia?  

 

 

4. Arystokratka i fala przestępstw na zamku Kostka / Evžen Boček ; przełożył 

Mirosław Śmigielski.- Rudno : Stara Szkoła, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Przedsiębiorstwo turystyczne , Przestępstwo , 

Śledztwo i dochodzenie , Zamki i pałace , Czechy , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-czes.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Czwarta część najpopularniejszego literackiego sitcomu ostatnich lat! Spokój na zamku zostaje zakłócony. 

Personel musi zmierzyć się z falą przestępstw przetaczających się przez Kostkę. Czy w obliczu tak dramatycznych 

wydarzeń można zachować dobry humor? Oczywiście! Nowi bohaterowie, nowe wątki i kolejna dawka 

doskonałej rozrywki. Evžen Boček mistrzowsko bawi się konwencją, serwując gagi i humor sytuacyjny, za które 

pokochały go setki tysięcy czytelników!  
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5. Arystokratka na koniu / Evžen Boček ; przełożył Mirosław Śmigielski.- Rudno : 

Stara Szkoła, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Przedsiębiorstwo turystyczne , Zamki i pałace , 

Czechy , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-czes.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Trzecia część literackiego sitcomu! Rozpoczynają się wakacje, a załoga zamku Kostka ma nadzieję na najlepszy 

sezon w historii. Lecz złośliwy los jak zwykle niweczy wszystkie plany. Arystokratka Maria, kucharka pani Cicha, 

kasztelan Józef i ogrodnik pan Spock zapraszają na kolejną odsłonę swoich przygód.  Błyskotliwe dialogi, humor 

sytuacyjny i wiele zaskakujących zwrotów akcji - warto odwiedzić mieszkańców Kostki po raz trzeci!  

 

 

6. Arystokratka w ukropie / Evžen Boček ; przełożył Mirosław Śmigielski.- Wołów : 

Stara Szkoła, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Przedsiębiorstwo turystyczne , Zamki i pałace , 

Czechy , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-czes.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Rodzina Kostków przybyła z USA do Czech do dawnej siedziby rodu - zamku Kostka. Lecz zamiast kultywować 

szlacheckie tradycje, Kostkowie muszą zmierzyć się z morawską rzeczywistością, która bardzo odbiega od ich 

wyobrażeń o życiu arystokracji. Kilogramy antydepresantów i hektolitry orzechówki nie rozwiązują 

pojawiających się problemów. Tymczasem na zamku nieuchronnie rozpoczyna się dochodowy sezon turystyczny, 

a nikt, łącznie ze służbą, nie przywykł do ciężkiej pracy...  

 

 

7. Być może kiedyś / Lauren Graham ; [tłumaczyła Aleksandra Szymił].- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Marzenia , Poszukiwanie pracy , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Błyskotliwa, urocza i przezabawna powieść o początkującej młodej aktorce, która próbuje zrobić karierę                       

w Nowym Jorku – i nie zwariować. Jest styczeń 1995 roku, a Franny Banks zostało już tylko pół roku                            

z trzyletniego deadline’u, który sobie wyznaczyła, gdy przyjechała do Nowego Jorku, marząc o Broadwayu                     

i „ważnych” rolach. Ale jak dotąd może pochwalić się jedynie reklamą paskudnych świątecznych swetrów                      

i kelnerowaniem w klubie komediowym. Współlokatorzy okazują jej wsparcie, ale Franny wie, że fanklub złożony 

z dwóch osób to raczej niewielki sukces. Wszyscy mówią jej, że potrzebuje planu B i chociaż ona „prawie” potrafi 

wyobrazić sobie powrót do domu i założenie rodziny ze swoim bardzo porządnym byłym chłopakiem, nie jest 

gotowa zrezygnować z celu, jakim jest zrobienie kariery na miarę swoich idolek, Diane Keaton i Meryl Streep. 
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Jeszcze nie. Ale zanim Franny pójdzie w ich ślady, musi zadowolić się jakąkolwiek rolą mówiona i... znaleźć 

sposób na ujarzmienie swych niesfornych włosów.  

 

 

8. Camilla, Karol, Diana / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 

(Opowieści z angielskiego dworu / Magdalena Niedźwiedzka ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diana (księżna Walii ; 1961-1997) , Kamila (księżna 

Kornwalii ; 1947- ) , Karol (książę Walii ; 1948- ) , Windsor (ród) , Książęta i księżne 

, Wielka Brytania , Powieść obyczajowa , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

Trzecia część trylogii "Opowieści z angielskiego dworu" przedstawia losy księcia Karola i Camilli Parker Bowles 

po tragicznej śmierci księżnej Diany w 1997 roku. Akcja została doprowadzona do drugiego małżeństwa następcy 

tronu w roku 2005. Oprócz dalszego życia dwojga słynnych bohaterów prezentuje galerię nieprzeciętnych                          

i wpływowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, walkę o prawo do 

samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Trylogia jest pierwszą próbą powieściowej 

fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii, i księcia Karola.  

 

 

9. Cena szczęścia : opowieść o pierwszym kontakcie / Steven Erikson ; tłumaczył 

Dariusz Kopociński.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Porwania przez istoty pozaziemskie , Sztuczna inteligencja , 

UFO , Życie pozaziemskie , Kanada , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Ruchliwa ulica w kanadyjskim mieście. W promieniu światła, najwyraźniej wystrzelonego przez UFO, znika 

Samantha August, autorka książek science fiction. Podczas gdy nagrane telefonami filmy, ukazujące moment 

porwania, rozchodzą się w Internecie, Samantha budzi się w małym pomieszczeniu. Tam wita ją głos Adama, 

który wyjaśnia, że znajdują się na orbicie, a on sam jest obdarzonym sztuczną inteligencją rzecznikiem Delegacji 

Interwencyjnej, triumwiratu obcych cywilizacji. Celem Delegacji jest ochrona i ewolucja ziemskiego ekosystemu, 

dla którego największym zagrożeniem są ludzie. Sztuczna inteligencja musi zatem dokonać wyboru: ocalić 

ludzkość czy skazać ją na zagładę? Adam, praktycznie wszechpotężny, stawia konkretne warunki. Czy się 

dostosujemy? Czy udowodnimy swoją wartość? I jaką cenę przyjdzie nam zapłacić?  

 

 

10. Diana, Camilla, Karol / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i S-ka 

- Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diana (księżna Walii ; 1961-1997) , Kamila (księżna 

Kornwalii ; 1947- ) , Karol (książę Walii ; 1948- ) , Windsor (ród) , Książęta i księżne 

, Wielka Brytania , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

(Opowieści z angielskiego dworu / Magdalena Niedźwiedzka ; 2) 
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Druga, po "Karolu", część trylogii ukazuje trudne relacje księcia Walii z żoną Dianą i ukochaną Camillą Parker 

Bowles, które prowadzą do rozpadu dwóch małżeństw. Akcja powieści osadzonej w sytuacji społeczno-

politycznej Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a kończy w roku 2005. 

Skupia się na życiu dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje też galerię nieprzeciętnych i wpływowych postaci 

z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, rodzenie się i umieranie miłości, walkę o prawo do 

samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Trylogia jest pierwszą próbą powieściowej 

fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii, i księcia Karola. Swego rodzaju 

subiektywnym studium ich życia.  

 

 

11. Gra na cztery / Hanna Cygler.- Poznań : Wydawnictwo Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Muzycy , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Dobrze nastrojone emocje. Wirtuozerska gra na instrumencie niekoniecznie się przekłada na biegłość w sztuce 

życia. Przekonują się o tym bohaterki powieści: dwie skrzypaczki z gdańskiej filharmonii, menedżerka kwartetu 

smyczkowego i dziennikarka. Trudne relacje z mężczyznami, toksyczne związki rodzinne, mroczne tajemnice, 

rywalizacja z kolegami muzykami, którzy nie przebierają w środkach, by dostać się na muzyczny top - 

zajmowanie się na co dzień kulturą wysoką nie chroni przed takimi problemami. Czy sobie z nimi poradzą? Gra na 

cztery, współczesna powieść obyczajowa, w charakterystyczny dla autorki lekki sposób - momentami zabawny, to 

znowu wzruszający - opowiada o życiowych i emocjonalnych sprawach kobiet, które żyją nie tylko muzyką. 

 

 

12. Gra w oczko / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Dziennikarze , Gry hazardowe , Polityka , Przemoc 

emocjonalna , Przestępczość zorganizowana , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Wyjątkowa książka Grzegorza Kalinowskiego, który telewizję zna od podszewki i w „Grze w oczko" odsłania jej 

kulisy. Polskie piekło w świecie celebrytów. Zakłady bukmacherskie i ustawiane mecze. Kradzieże samochodów               

i szantaże. Podejrzane agencje modelek i lewe interesy. Hazard i polityka. Stare gangsterskie wygi i żółtodzioby, 

które dopiero wchodzą do półświatka. Sfrustrowani gliniarze i skompromitowani dziennikarze. Kto tu z kim i w co 

pogrywa?  
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13. Jeden dzień w grudniu / Josie Silver ; z angielskiego przełożyła Grażyna Woźniak.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Marzenia , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Czarujący literacki debiut o wartkiej akcji. Postacie Laurie i Jacka, ich gafy i zabawne nieporozumienia oraz 

kapitalne dialogi sprawiają, że od książki nie można się oderwać! Laurie nie wierzy w miłość od pierwszego 

wejrzenia - oczywiście do chwili, gdy zakochuje się w chłopaku, którego pewnego grudniowego dnia widzi na 

przystanku przez szybę zatłoczonego autobusu. Wymieniają spojrzenia i Laurie nie umie przestać myśleć                        

o nieznajomym. Odnalezienie go to jedno z jej noworocznych postanowień. Po roku nieśmiałych  poszukiwań 

spotyka go znowu, na świątecznym przyjęciu swojej najlepszej  przyjaciółki Laurie. Sarah przedstawia go Laurze 

jako miłość swojego życia…  

 

 

14. Kołysanka z Auschwitz / Mario Escobar ; z języka hiszpańskiego przełożyła 

Patrycja Zarawska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hanneman, Helene , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Dzieci , Małżeństwo międzyetniczne , Przedszkola , Więźniowie 

obozów , Zagłada Romów (1941-1945) , Powieść 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2019-04 

 

 

Opowieść inspirowana prawdziwą historią Helene Hannemann - Niemki, żony Roma i matki pięciorga dzieci, 

która za swoją rodziną poszła prosto do piekła. W maju 1943 roku do domu Helene Hennemann brutalnie wkracza 

policja, która z rozkazu Heinricha Himmlera zabiera do obozów Romów i Sinti. Mąż i dzieci Helene maja trafić 

do Auschwitz-Birkenau, ale ona, jako przedstawicielka czystej aryjskiej krwi, może wybrać wolność. Decyduje się 

jednak na dobrowolne zesłanie do piekła. Kiedy do obozu przyjeżdża doktor Mengele i powierza Helenę 

prowadzenie przedszkola, kobieta rozpoczyna heroiczną walkę o życie dzieci. I choć wie, że los jej podopiecznych 

jest z góry przesądzony, robi wszystko, by złagodzić ich cierpienia. Poruszająca opowieść o wytrwałości, nadziei  

i sile w jednym z najbardziej przerażających miejsc na ziemi.  

 

 

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

Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

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

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

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

Spotkanie z Władkiem, kolegą szkolnym, kończy się propozycją wprowadzenia się na jego zamek i Matylda 
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decyduje się z niej skorzystać. Niestety, spokój nie jest jej pisany. Sarni Dwór to zamek jak z koszmaru – wciąż 

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

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

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

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

 

 

16. Milcząca ofiara / Caroline Mitchell ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Nastolatki , Tajemnica , 

Wyspa , Zabójcy , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Emocjonujący thriller psychologiczny o mrocznych rodzinnych sekretach, o których lepiej byłoby zapomnieć… 

Emma prowadzi idealne życie kochającej żony i oddanej matki. Gdy jej mąż, Alex, dostaje awans, decydują się 

przeprowadzić z odludnej wyspy do miasta. Jednak wraz ze sprzedażą domu może zostać odkryty jej 

najmroczniejszy sekret. Emma na skraju pola odnajduje grób młodego nauczyciela, który ją uwiódł, gdy była 

nastolatką. Teraz nie może jednak uwierzyć w to, co widzi - zakopane przez nią przed laty zwłoki zniknęły. Grób 

jest pusty. A to tylko początek… Przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć...  

 

 

17. Miłość w cieniu wielkiej wojny / Bogna Ziembicka.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2019. 

(Panie na Koborowie / Bogna Ziembicka ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze , Miłość , Rewolucja francuska (1789) , 

Wojny napoleońskie (1803-1815) , Francja , Hiszpania , Powieść obyczajowa , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-04 

 

Rewolucja była jak rozwścieczone morze: zmiatała wszystko, co jej stawiało opór. Człowiek nie miał szans                      

w starciu z taką potęgą. Ginął w niej bez śladu, jak ziarnko piasku w oceanie. Doktor Gaston Laval pracuje we 

francuskim szpitalu polowym. Tam poznaje Polkę, Muriel de Voss, której największym marzeniem jest zostanie 

lekarką. Tajemnicza kobieta zaskakuje go swoją znajomością anatomii, chirurgii i leków, a historia jej życia 

porusza go do głębi. Pomiędzy nimi rodzi się uczucie, jednak okrucieństwo wojny ich rozdziela. Nie bacząc na 

śmiertelne niebezpieczeństwo, lekarz wyrusza za ukochaną przez Pireneje do Hiszpanii. Czy będzie dane im się 

spotkać? Czy Muriel ma szansę na studiowanie ukochanej medycyny? Czy miłość zatriumfuje w czasach 

wojennego szaleństwa? Epicka, pełna rozmachu powieść o miłości i podążaniu za własnymi marzeniami, 

rozgrywająca się w realiach bogato odmalowanej epoki napoleońskiej.  
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18. Mnich : historia życia, którego nie było / Tadeusz Bartoś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apostazja od stanu duchownego , Rozczarowanie , Zakonnicy , 

Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Jan ma dwadzieścia lat i postanawia wszystko zostawić. Porzuca studia, rodzinę, znajomych, pakuje do plecaka 

kilka najpotrzebniejszych rzeczy i odchodzi. Chce być radykalny. Rozpiera go duma z decyzji porzucenia 

wszystkiego. Chce rozstrzygnąć ostatecznie o swoim losie, ulokować siebie po dobrej stronie świata, ofiarując 

Bogu wszystko. Zostać mnichem, nieść dobro i pomoc. Wstępuje do klasztoru kartazów i zmienia imię na 

Benedykt. Rzeczywistość nie jest jednak równie czysta jak przekonania młodego duchownego. Widzi wokół siebie 

narastającą pustkę wewnętrzną, wydrążenie z życia, które znajduje religijne uzasadnianie w teoriach teologicznych 

i mistycznych.  

 

 

19. Morderczyni / Sarah A. Denzil ; przełożyła Grażyna Woźniak.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Dzieci , Manipulacja (psychologia) , 

Młodociani przestępcy , Szpitale psychiatryczne , Zabójstwo , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-04 

 

 

Siedem lat temu sześcioletnia Maisie zostaje zamordowana. Odpowiedzialność za jej śmierć spada na 

czternastoletnią Isabel. Dziewczynka nic nie pamięta, ale na ubraniu i dłoniach ma krew Maisie. Sąd skazuje ją za 

morderstwo. Leah zaczyna pracę w szpitalu psychiatrycznym dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. 

Poznaje Isabel i spędza z nią dużo czasu. Wkrótce zaczyna podejrzewać, że ktoś inny jest winien śmierci 

dziewczynki sprzed siedmiu lat. Jeśli tak, to kto to zrobił? I czy da się zwrócić młodej dziewczynie skradzione 

dzieciństwo i zdjąć z niej piętno morderczyni?  

 

 

20. Mów szeptem / Agnieszka Olejnik.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Samotność , Trudne sytuacje życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Chłopak, który słyszy kolory. Dziewczyna, która nosi w sobie całą tęczę. Samotność, od której będą chcieli uciec. 

Witek zwrócił uwagę na nową uczennicę Magdę, bo spodobał mu się kolor jej imienia, które przypominało 

jesienny las. Czuł, że w dziewczynie jest coś wyjątkowego, więc postanowił ją obserwować. Magda nie domyśla 

się, że chłopak, z którym tak często rozmawia przez telefon, uczy się w jej szkole i ma niezwykły dar. Gdyby 
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tylko wiedziała, że codziennie mija go na korytarzu, nie odważyłaby się przed nim otworzyć i opowiedzieć                   

o swojej samotności. Kiedy pojawia się prawdziwe problemy, okaże się, że tylko ten obcy chłopak może jej 

pomóc. Czy zaufa mu, chociaż wcale go nie zna? A może nie będzie miała wyboru?  

 

 

21. Mury / Hollie Overton ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przemoc wobec kobiet , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Praca w więzieniu dla skazanych na śmierć nie była szczytem marzeń Kristy Tucker, ale kobieta jest wdzięczna za 

zajęcie, dzięki któremu może utrzymać syna i chorego ojca. Kiedy poznaje Lance’a Dobsona, wierzy, że jej życie 

odmieni się na lepsze. Po ślubie okazuje się jednak, że znalazła się w piekle pełnym strachu i przemocy. Kiedy 

brutalność Lance'a się nasila, Kristy postanawia ratować swoją rodzinę. Czy znajdzie w sobie tyle odwagi, by 

wykorzystać pomysł podsunięty jej przez więźniów... Czy będzie w stanie popełnić przestępstwo doskonałe?  

 

 

22. Najgorsze dopiero nadejdzie / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2016. 

 

 

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

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Mistrzowska intryga. Charyzmatyczny i bezkompromisowy bohater. Polski kryminał w najlepszym wydaniu. 

Zgliszcza spalonego domu kryją w sobie ponurą tajemnicę. Marek Bener ma przed sobą ostatnie dziennikarskie 

zadanie. Nie wie jednak, że to początek kryminalnej gry, w którą zostaje uwikłany. Przeszłość daje o sobie znać, 

gdy okazuje się, że ofiarą pożaru jest dawny przyjaciel Benera, który przed laty uwiódł mu narzeczoną. Najgorsze 

dopiero nadejdzie. Wkrótce kobieta również znika bez śladu. Dziennikarz nie przypuszcza nawet, że z pozoru 

zwykły dzień przerodzi się w walkę o życie. Czy Marek Bener wygra wyścig z czasem?  

 

 

23. Nie pozwól mu odejść / Kathryn Croft ; z języka angielskiego przełożyła Ewa 

Kleszcz.- Warszawa : Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Śmierć dziecka , Tajemnica , Zemsta , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Trzy lata temu świat żoe zatrząsł się w posadach, Ethan, jej syn, zginął tragicznie. "Może twój syn zasłużył na 
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śmierć". Teraz w anonimowych wiadomościach ktoś sugeruje, że to wcale nie był wypadek, a Ethan mógł być 

kimś więcej niż tylko niewinną ofiarą. Kim jest tajemniczy nadawca? Czy to tylko okrutny żart? Co faktycznie 

stało się tamtej nocy nad rzeką? Zoe musi poznać prawdę, zanim nieznany mściciel zniszczy jej rodzinę. Tyle że 

bliscy kobiety zdają sie mieć tajemnice, których woleliby nigdy nie ujawniać. Zoe nie może ufać nikomu.  

 

 

24. Nigdy nie zapomnieć / Michel Bussi ; z francuskiego przełożyła Maria Braunstein.- 

Warszawa : Świat Książki, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Yport (Francja) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Jamal biegnie szybko, bardzo szybko. Z powodu protezy nogi i innych zrządzeń losu wiele musi w życiu nadrobić. 

W Yport, dokąd pojechał trenować na najwyższej w Europie skale nadmorskiej, najpierw zauważył czerwony szal 

wiszący na ogrodzeniu, potem zobaczył niewiarygodnie piękną brunetkę w podartej sukience stojącą tyłem do 

przepaści i patrzącą mu prosto w oczy. Są sami na świecie; Jamal wyciąga rękę i rzuca jej szal, tak jak się rzuca 

koło ratunkowe. Kilka sekund później na lodowatych kamieniach opustoszałej plaży przed oczami przerażonego 

Jamala leży nieruchome ciało nieznajomej. Na jej szyi czerwony szal.  

 

 

25. Odium / Katarzyna Grzegrzółka.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nienawiść , Rodzeństwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Mroczny kryminał odsłaniający najciemniejszą stronę ludzkiej duszy. Dwójka nastolatków przypadkowo natrafia 

w miejskim lasku na zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Charakter i liczba obrażeń świadczą o niepo-

hamowanej, wręcz szaleńczej nienawiści zabójcy do swojej ofiary. Obok ciała leży pomięta kartka z rozmazanym 

napisem. Śledztwo przejmuje komisarz Jan Bury, borykający się z własnymi problemami osobistymi. Niestety 

wszystko wskazuje na to, że ta zbrodnia to dopiero początek koszmaru, a każdy dzień zwłoki w odnalezieniu 

sprawcy może poskutkować kolejną bestialsko zamordowaną ofiarą. Czy Buremu i jego zespołowi uda się 

zatrzymać spiralę nienawiści i dopaść okrutnego mordercę?  

 

 

26. Ogień i krew. Cz. 2 / George R. R. Martin ; przełożył Michał Jakuszewski ; 

ilustrował Doug Wheatley.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Targaryen (ród fikcyjny) , Smoki (stworzenia fantastyczne) , 

Władza , Wojna domowa , Westeros (kraina fikcyjna) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-04 
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Targaryenowie, ostatni z żyjących smoczych lordów, przeżyli Zagładę Valyrii i osiedlili się na Smoczej Skale. Ta 

książka opowiada dzieje ich legendarnej dynastii od Aegona Zdobywcy aż po krwawy Taniec Smoków, wojnę 

domową między Aegonem II a jego przyrodnią siostrą Rhaenyrą, walczącymi o tron swego ojca - wojnę, która 

ogarnęła całe Westeros i omal nie doprowadziła do upadku dynastii Targaryenów. Opisuje też pokłosie tego 

konfliktu i wstąpienie na tron króla Aegona III, zwanego Zgubą Smoków. Co naprawdę wydarzyło się podczas 

Tańca Smoków? Dlaczego Rhaenyra uważała się za prawowitą królową? Jakie było pochodzenie trzech smoczych 

jaj, które dano w prezencie Daenerys? Dlaczego król Aegon III nienawidził smoków?  

 

 

27. Pokusy Clarissy / Jack Lauriger ; [tłumaczenie Justyna Lenk].- Warszawa : 

Wydawnictwo Lira, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy za granicą , Fantazje erotyczne , Kobieta , Podróże 

służbowe , Samopoznanie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

W życiu Clarissy, znanej już czytelniczkom tytułowej bohaterki pierwszej części cyklu, pojawia się tajemniczy 

mężczyzna ze Szwajcarii, który w intrygujący sposób oddziałuje zarówno na nowo poznane przyjaciółki Clarissy, 

jak i na nią samą. Czy jego obecność wpłynie na życie małżeńskie Clarissy? Czy bohaterce uda się zrealizować 

najskrytsze pragnienia? Razem z Clarissą kontynuujemy podróż po świecie różnic kulturowych i zrzucamy kolejne 

maski społecznych i erotycznych tabu.  

 

 

28. Porzuć swój strach / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

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

hazardowe , Poszukiwania zaginionych , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Marek Bener, dziennikarz i właściciel lokalnego tygodnika, podejmuje się odnalezienia zaginionej maturzystki. 

Znużony sierpniowym upałem odkrywa kolejne tajemnice rodziny Żelaznych, a im więcej wie, tym trudniej 

rozwikłać mu prostą z pozoru zagadkę. Przeżyje jednak wstrząs, kiedy okaże się, że dziewczyna może mieć coś, 

co przed laty należało do jego zaginionej żony. Nowy trop przeczołga go przez podziemia hazardu i zmusi do 

spojrzenia w przeszłość. To w jej cieniu kryją się najgorsze koszmary. Pytanie tylko, czy porzuci swój strach                   

i znajdzie w sobie dość siły, by się z nimi zmierzyć. 

 

29. Pościg / Elle Kennedy ; przełożyła Ewa Helińska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Hokeiści , Studenci , Życie akademickie , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2019-04 
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Summer to dziewczyna z wyższych sfer, pozornie pochłonięta wyłącznie zakupami i wyglądem. Fitz jest hokeistą, 

który realizuje swoje marzenia dzięki graniu w drużynie uniwersyteckiej, co zapewnia mu opłacenie upragnionych 

studiów. To seksowny i ponury facet, którego tatuaże i sposób bycia zupełnie nie pasują do Summer. Jednak 

obydwoje czują do siebie ogromny pociąg. Wszystko wydaje się iść ku dobremu, jednak kilka nieuważnych słów 

Fitza sprawia, że urażona Summer odsuwa się od niego, by zacząć flirtować z jego kolegą z drużyny. Jednak 

obydwoje nie mogą o sobie zapomnieć, zwłaszcza że widzą się codziennie, gdyż zostają współlokatorami. Dzięki 

temu Fitz poznaje bliżej dziewczynę i radykalnie zmienia o niej zdanie…  

 

 

30. Prawo krwi / Tess Gerritsen ; tłumaczenie Maria Świderska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy lotnicze , Tajemnica , Ojcowie i córki , Azja 

Południowo-Wschodnia , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Willy nigdy nie uwierzyła w śmierć ojca. Wokół katastrofy amerykańskiego samolotu podczas wojny                          

w Wietnamie nagromadziło się zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. Dlaczego nie odnaleziono ciała? Kim był 

tajemniczy pasażer, którego istnieniu wszyscy zaprzeczają? Co się stało z ładunkiem? Willy wyrusza do Azji, by 

odkryć prawdę o wydarzeniach sprzed dwudziestu lat. Szybko uświadamia sobie, że próbuje rozwikłać tajemnicę, 

którą nawet dziś chronią wpływowi ludzie. Mimo zagrożenia podejmuje prywatne śledztwo. Nieoczekiwanie 

pomocną dłoń wyciąga do niej Guy Barnard, antropolog pracujący na zlecenie armii. Czy potrafi ochronić ją przed 

śmiertelnym niebezpieczeństwem?  

 

 

31. Przypadek sprawił / Barbara Rybałtowska.- [Warszawa] : Axis Mundi, copyright 

2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pamięć autobiograficzna , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo 

, Sekrety rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Mazury , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Dramatyczne zdarzenia skłaniają Ewę do wspomnień na temat niewyjaśnionej śmierci starszej siostry, Joanny. 

Postaci sprzed lat i wątki ich życia widziane w nowym świetle, okazują się mieć zaskakujące znaczenie w rozwią-

zływaniu tajemnicy. Czy w scenerii pięknych jezior mazurskich, zagadka znajdzie rozwiązanie?  

 

 

32. Sekret, którego nie zdradzę / Tess Gerritsen ; z angielskiego przełożył Andrzej 

Szulc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jane Rizzoli (postać fikcyjna) , Maura Isles (postać fikcyjna) , 

Lekarze sądowi , Policja , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwa seryjne , Boston (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-04 
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W kolejnej powieści z serii opowiadającej o detektyw Jane Rizzoli i lekarce sądowej Maurze Isles, która stała się 

inspiracją dla emitowanego na antenie TNT serialu Partnerki, prowadzący śledztwo kobiecy duet będzie musiał 

zmierzyć się z bestialskim morderstwem producentki popularnych horrorów. Jane Rizzoli i Maura Isles w swoim 

życiu widziały niemal wszystko. Można by się spodziewać, że nic ich nie zaskoczy, a jednak tym razem miejsce 

zbrodni nie przypomina niczego, z czym kiedykolwiek miały do czynienia. Bez wątpienia leżąca na łóżku młoda 

kobieta jest martwa, choć na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby właśnie drzemała. Jest jednak drobny 

szczegół… Zabójca pokusił się o makabryczny żart, umieszczając gałki oczne ofiary na jej dłoni, co niepokojąco 

przypomina kadr rodem z produkowanych przez nią horrorów. Bardziej przerażające od samego widoku jest 

jednak to, że zapytana o przyczynę śmierci Maura nie potrafi znaleźć właściwej odpowiedzi. Czy to możliwe, by 

jakiś obsesyjny fan odgrywał sceny z filmów grozy? Kiedy kilka dni później zostają odnalezione zwłoki 

mężczyzny, Jane i Maura zyskują pewność, że poszukiwany szaleniec morduje według pewnego klucza. Jego 

odkrycie pozwala policji przewidzieć, kiedy dojdzie do kolejnego zabójstwa i jaka śmierć spotka ofiarę. Okazuje 

się, że morderca wybrał już nawet swój następny cel. Ta kobieta jest jedyną osobą, która może pomóc Jane                    

i Maurze go złapać. Ukrywa jednak mroczną tajemnicę, której nawet w obliczu zagrożenia nie zamierza 

zdradzić…  

 

 

33. Sponsor. T. 1 / K. N. Haner.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Editio Red) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Kalina wiedzie niemal idealne życie. Ma cudownych rodziców, energiczną rezolutną siostrę i wiele planów na 

przyszłość. Oprócz tego nie wdaje się w relacje damsko-męskie, bo najnormalniej w świecie nie ma na to ani 

czasu, ani ochoty. Wszystko się zmienia pewnego dnia, gdy jadąc rowerem na uczelnię, wjeżdża w auto pewnego 

mężczyzny. Nathan na pozór nie ma żadnych problemów. Pieniądze, własna firma i wysoki status społeczny 

ułatwiają mu kontakty z kobietami. Nie zależy mu jednak na stałym związku, ale raczej na spełnianiu własnych 

zachcianek i fantazji. Nie spodziewa się, że najzwyklejsza dziewczyna na świecie wywróci jego świat do góry 

nogami. Co się stanie, gdy serce przestanie słuchać rozumu? Kalina i Nathan będą błądzić w krainie niedomówień 

i niepewności, ale rodzące się między nimi uczucie przyniesie nadzieję na lepsze jutro. Czy to wystarczy, by 

Nathan zmienił swoje przyzwyczajenia? Może to Kalina będzie dyktować warunki? W tej grze nie ma jasnych 

zasad, są tylko najciemniejsze zakamarki miłości, niespodziewanej, trudnej, ale bardzo namiętnej.  

 

 

34. Sponsor. T. 2 / K. N. Haner.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Editio Red) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Trudne sytuacje życiowe , Wypadki , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Królowa Dramatów kolejny raz zaskakuje! Romans inny niż wszystkie! Nieszczęśliwy wypadek odebrał Kalinie 

zdrowie. Wyczerpująca rehabilitacja, opieka nad młodszą siostrą Sabriną, złamane serce i niedaleka przeszłość nie 

dają jej ani chwili wytchnienia. Gdy wydaje się, że dziewczyna powoli wychodzi na prostą, jedna zaskakująca 
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wiadomość stawia ją przed ogromnie trudną decyzją. Czy Kalina będzie w stanie wybaczyć Nathanowi? Czy 

będzie potrafiła wesprzeć mężczyznę, którego kocha, a który tak bardzo ją skrzywdził? Nathan wie, że musi 

przegonić własne demony, by stawić czoła problemom i zmierzyć się z tym, co przyniesie los. Razem z Kaliną 

będą musieli walczyć o miłość, a droga nie będzie prosta. Mur, który między sobą zbudowali, zacznie się w końcu 

kruszyć, jednak pewne osoby zrobią wszystko, by rozdzielić Kalinę i Nathana raz na zawsze. Druga i ostatnia 

część historii Kaliny i Nathana. Opowieści o dwóch duszach, które nie potrafią bez siebie żyć, dwóch sercach, 

które wybijają wspólny rytm.  

 

 

35. Strach / Dirk Kurbjuweit ; z języka niemieckiego przełożył Łukasz Kuć.- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Sąsiedztwo (socjologia) , Stalking , Berlin 

(Niemcy) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Wydaje się, że kupno mieszkania w pięknej starej kamienicy będzie zwieńczeniem spokojnego mieszczańskiego 

życia Randolpha Tiefenthalera. Kiedy pan Tiberius, sąsiad z sutereny, stawia przed jego drzwiami ciasto, ani 

Randolph, ani jego rodzina nie przeczuwają, co ich wkrótce czeka. Sytuacja szybko staje się nie do zniesienia. Pan 

Tiberius obserwuje żonę Randolpha, a następnie zaczyna pisać listy, z początku miłosne, potem zaś pełne 

oszczerstw. W końcu składa doniesienie o rzekomo popełnionym przez nią przestępstwie. Małżeństwo przeżywa 

kryzys. Sama obecność sąsiada zatruwa życie rodziny. Randolph długo wierzy w skuteczną pomoc stosownych 

władz, lecz te okazują się bezsilne wobec stalkera. Poczucie zagrożenia wyniszcza psychicznie ofiary, zwłaszcza 

Randolpha, którego dzieciństwo naznaczył lęk. Jego ojciec, pasjonat broni, zmuszał syna do nauki strzelania,       

w związku z czym chłopiec nieustannie obawiał się najgorszego. Relacje ojca z synem od dawna nie układają się 

najlepiej, jednak teraz, w tej dramatycznej sytuacji, Randolphowi przychodzi do głowy straszliwa myśl…  

 

 

36. Szkoła dla mężów / Wendy Holden ; z angielskiego przełożyła Renata 

Kopczewska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2008. 

(Pi2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Sophie i Mark są szczęśliwym małżeństwem z kilkumiesięcznym synem Arthurem. Ale na tym monolicie ujawnia 

się pierwsza skaza. Aby wykazać się w nowej pracy, Mark zostaje po godzinach i zaniedbuje rodzinę. Sophie 

podejrzewa, że ma romans. Do akcji wkracza jej matka, której ambicją jest mieć bogatego zięcia. Mark do takich 

nie należy, tymczasem na horyzoncie pojawia się dawna sympatia Sophie, piekielnie bogaty, choć bezduszny 

Simon, wybrany na ojca chrzestnego Arthura. Rozwód wisi na włosku. zagęszcza się sieć intryg, których motorem 

jest teściowa. Mark nie zamierza poddawać się bez walki i zapisuje do szkoły dla mężów prowadzonej przez 

znaną psychoterapeutkę. Na Dwutygodniowy Cud Uzdrawiania Małżeństw...  
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37. Szpieg z Bejrutu / Joakim Zander ; przełożył ze szwedzkiego Wojciech Łygaś.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Szpiegostwo , Prawnicy , Bejrut 

(Liban) , Bruksela (Belgia) , Szwecja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Jacob Seger porzuca dawne życie w Szwecji i wyjeżdża na praktykę do ambasady szwedzkiej w Bejrucie. Na 

prywatnej imprezie poznaje Yassima, wojennego fotografa, z którym zaczyna go łączyć coś więcej niż przyjaźń. 

Szybko jednak okazuje się, że Yassim skrywa jakąś tajemnicę. Któregoś wieczoru w mieszkaniu Jacoba zjawia się 

niespodziewanie pracująca dla szwedzkiego wywiadu Myriam. Jej wizyta wywraca świat Jacoba do góry nogami. 

W tym samym czasie w Szwecji Klara Walldéen bierze udział w pogrzebie swojego dziadka. Wkrótce po 

uroczystości jej przyjaciółkę Gabriellę zatrzymuje w dramatycznych okolicznościach szwedzka policja 

bezpieczeństwa. By poznać prawdę, Klara musi dopasować do siebie wiele elementów układanki. Ślady prowadzą 

do Brukseli. Tam zaś okazuje się, że mogą sięgać nawet do Bejrutu...  

 

 

38. To, co zostaje / Tim Weaver ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  David Raker (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , 

Poszukiwania zaginionych , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Znajduje ich zawsze. Żywych albo umarłych. David Raker poszukuje ludzi, którzy zapadli się pod ziemią. Kiedy 

policja jest bezradna, on zawsze w końcu dociera do prawdy, chroniąc w ten sposób bliskich zaginionych osób 

przed obłędem. Nie jest jednak w stanie ochronić przed obsesją człowieka, z którym łączy go trudna przyjaźń. 

Wyrzucony z policji Colm Healy nawet po latach nie może sie pogodzić z nierozwiązaną sprawą zabójstwa 

kobiety i jej córeczek. Prowadzi śledztwo na własną rękę i zwraca się do Rakera o pomoc. Miały tylko po osiem 

lat. Raker wie, że zasługują na odpowiedź. Nie wie jednak, że ich morderca wciąż czuwa i - gotowy na wszystko - 

obserwuje z mroku każdy jego ruch.  

 

 

39. Umiera się tylko raz / Robert Dugoni ; z angielskiego przełożył Lech Z. 

Żołędziowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tracy Crosswhite (postać fikcyjna) , Kobieta , Identyfikacja 

zwłok , Seattle (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Nieustraszona detektyw po raz kolejny będzie musiała położyć na szali swoje życie, by stawić czoła psychopacie. 

Kiedy w pozostawionej w chłodnych wodach cieśniny Puget pułapce na kraby zostaje odnalezione ciało kobiety, 



16 
 

Tracy jest przekonana, że będzie to jedna z najtrudniejszych spraw w jej policyjnej karierze. Po pierwsze, musi 

zidentyfikować ofiarę. A sekcja zwłok ujawnia, że zamordowana włożyła wiele wysiłku w ukrycie swojej 

tożsamości. Najwyraźniej się kogoś bała… Gdy ustalenia policji zaczynają wskazywać, że ofiarą może być 

kobieta, która przed kilkoma miesiącami zaginęła w górach, sprawa staje się dla detektyw Tracy Crosswhite 

bardziej osobista. Wciąż nękają ją bolesne wspomnienia w związku z morderstwem młodszej siostry                             

i świadomością, że z winy policji przez dwadzieścia lat Tracy nie mogła zamknąć tej sprawy. A historia lubi się 

powtarzać. Choć śledczy wnikliwie badają przeszłość zabitej kobiety, znajdują więcej pytań niż odpowiedzi. 

Dopiero dociekliwość Tracy doprowadza do odkrycia pełnej niespójności historii, w której zdrada i chciwość 

odgrywają główną rolę.  

 

 

40. Wszystkie życia Hedy Lamarr / Marie Benedict ; przekład Natalia Mętrak-Ruda.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lamarr, Hedy (1913-2000) , Aktorzy amerykańscy , Kobieta , 

Nazizm , Wynalazcy i odkrywcy , Wynalazcy , Żydzi , Austria , Stany Zjednoczone 

(USA) , Wielka Brytania , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-04 

 

 

Maj 1933. Dziewiętnastoletnia Hedwig Kiesler stoi na scenie wiedeńskiego teatru, ogłuszona owacjami. 

Widownia wstaje. Ktoś przekazuje na jej ręce ogromne bukiety róż. Ze środka widowni wpatruje się w nią 

tajemniczy mężczyzna. Fritz Mandl jest charyzmatyczny i bajecznie bogaty. Przede wszystkim jednak jest 

faszystą, zaopatrującym w broń Niemców. W kuluarach nazywają go Sprzedawcą Śmierci. Wie, że Hedwig jest 

żydówką. Mimo to, zrobi wszystko, by ją poślubić. Ona zrobi wszystko, by chronić siebie i swoją rodzinę. Kilka 

lat później świat obiega zaskakująca plotka - gwiazda kina, Hedy Lamarr, dokonuje odkrycia, które może pomóc 

w walce z nazistami. Kto skorzysta z jej wynalazku? Kim stała się Hedwig? Czy w jej burzliwym życiu znalazło 

się miejsce na prawdziwą miłość?  

 

 

41. Wszystko, czego pragniemy / Marybeth Mayhew Whalen ; [tłumaczenie Olga 

Kwiecień].- Gliwice : Editio Blue - Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Społeczności lokalne , Tajemnica , 

Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Czy zastanawiałeś się, czego tak naprawdę pragniesz? I jak dobrze znasz siebie oraz bliskich?  Różne osoby, 

mnóstwo wydarzeń, kilka perspektyw, jedno miejsce. Urokliwa podmiejska Jaworowa Dolina znajdująca się                  

w Północnej Karolinie, gdzie mieszkańcy nie chcą żyć przeszłością i starają się niczego w życiu nie stracić. Cena 

szczęścia zawsze jest wysoka, a szczególnie wtedy, gdy chce się je zatrzymać. A wszystkie sekrety są bolesne, 

choć nie każde kłamstwo jest gorszym wyborem niż prawda.  Aż do czasu, gdy pogmatwane losy sąsiadów 

połączy wypadek w basenie... Wówczas okazuje się, że nic nie jest takie, jak początkowo się wydawało,                         

a skrywane tajemnice zaczynają wychodzić na jaw. Komu można zaufać?  W Jaworowej Dolinie każdy ma coś do 

ukrycia. Z czasem ujawniają się skutki dawnych złych wyborów. Nikt nie jest tym, kim chciałby być, chociaż siła 

złudzeń bywa ogromna. A w upalne wakacje nawet jawory nie dadzą wystarczającej ilości cienia...  
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42. Zakazany układ : mafia, miłość, zemsta / K. N. Haner.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

(Editio Red) 

(Seria Mafijna / K. N. Haner ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Toksyczne związki , Przemoc wobec kobiet , 

Przestępczość zorganizowana , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-04 

 

Nicole żyje w toksycznym i destrukcyjnym związku z mężczyzną, który zaopiekował się nią po śmierci jej 

rodziców. Pewnego dnia, gdy po raz kolejny zostaje przez niego pobita, postanawia popełnić samobójstwo. Ucieka 

z domu i dociera nad urwisko, żeby skoczyć prosto do oceanu. W tym samym momencie, w którym dziewczyna 

zamierza odebrać sobie życie, miejscowi gangsterzy wykonują brutalną egzekucję, której Nicole staje się 

przypadkowym świadkiem. Zamiast umrzeć, trafia prosto do domu mafiosa - Marcusa Accardo. Mężczyźnie 

imponuje to, że Nicole nad życie pragnie śmierci. Świat mafii nie jest jednak prosty, a pojawienie się kobiety               

w samym centrum gangsterskiego piekła nie zwiastuje niczego dobrego. Początkowa nienawiść i strach między 

Marcusem a Nicole przeradzają się w fascynację oraz namiętność. Marcus zaczyna współczuć Nicole, gdy się 

dowiaduje, co ją spotkało. Oboje zgadzają się na układ, który ma na celu wyeliminowanie największego wroga 

Marcusa - Aleksandra Modano. Brutalne zasady gangsterskiego świata są jednak niewzruszone, dlatego gdy w grę 

zaczynają wchodzić uczucia, wszystko się komplikuje. Niebezpieczeństwo pojawia się na każdym kroku, a jedna 

chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, której ceną jest ludzkie życie.  

 

 

43. Zimowy wiatr na twojej twarzy / Carla Montero ; przełożył Wojciech Charchalis.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Katastrofy lotnicze , Hiszpania 

, Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

Lata dwudzieste XX wieku. W górach Asturii rozbija się samolot - ta katastrofa odmienia życie pewnego 

mieszkańca wioski leżącej u ich podnóża. Bohaterowie tej poruszającej powieści biorą udział w hiszpańskiej 

wojnie domowej, walczą w hiszpańskiej Błękitnej Dywizji na froncie wschodnim i w wyniku zdumiewających 

zbiegów okoliczności działają w polskim ruchu oporu - mamy tu Warszawę okresu okupacji, walkę w partyzantce, 

ucieczkę z transportu do Auschwitz. Nie wszyscy odnajdują się w nowym powojennym porządku. Zimowy wiatr 

na twojej twarzy to przejmująca panorama ludzkiego losu, z którego kpi wielka historia.  

 

 

44. Złota klatka / Camilla Läckberg ; przełożyła Inga Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Thriller psychologiczny / Camilla Läckberg ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Zemsta , 

Fjällbacka (Szwecja) , Sztokholm (Szwecja) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-04 
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„Złota klatka” to trzymający w napięciu thriller o determinacji, sile charakteru i brutalnej zemście. Pierwsza część 

nowej serii królowej szwedzkiego kryminału. Inteligentna i piękna Faye ma wszystko - wspaniałego męża, 

ukochaną córeczkę i luksusowy apartament w najlepszej dzielnicy Sztokholmu. Jednak pozory mogą mylić... Jej 

idealne życie to w rzeczywistości desperackie próby zadowolenia Jacka. Dręczona przez mroczne wspomnienia              

z Fjällbacki, Faye coraz częściej czuje się jak zamknięta w złotej klatce. Nie może pozbyć się wrażenia, że 

poświęciła swoje ambicje na rzecz mężczyzny, który coraz bardziej się od niej oddala. Kiedy Jack i ich córka 

Julienne nie wracają z rejsu łodzią, a policja dostrzega w mieszkaniu kałużę krwi, podejrzenie szybko spada na 

męża Faye. Co przed nią ukrywa? Czy zabił własną córkę? Nic w życiu Faye nie będzie już takie, jak do tej pory.  

 

 

45. Zły las / A. Pilipiuk ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 

copyright 2019. 

(Światy Pilipiuka ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Człowiek neandertalski , Cyganie , Klątwa , 

Kolekcjonerzy , Las , Malarstwo (sztuka) , Przesądy , Grenlandia (Dania ; wyspa) , 

Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-04 

 

Coś czai się w ciemności. Czeka się na właściwy moment, aby gdy ten nadejdzie, uderzyć z właściwą sobie mocą  

i mroczną desperacją. Na tę chwilę czekało od milleniów, lat, miesięcy... Każdy może zostać ukarany. Robert 

Storm za uczciwość, Wnuk za winy dziada, Wojskowy Instytut Antropologii Historycznej za walkę o przetrwanie 

ludzkości... W tych historiach dzieją się rzeczy niemożliwe, a nastrój narastającego zagrożenia otacza czytelnika 

niczym zamykająca się pułapka. Dodajcie do tego masę historycznych smaczków i ciekawostek a otrzymacie 

opowiadania w najlepszym, niepowtarzalnym stylu Andrzeja Pilipiuka. Nie zaczynajcie czytać tej książki 

wieczorem- zarwana noc gwarantowana. Te opowiadania to uczta dla wielbicieli krótkich form. Znajdziesz tu 

wszystko, co powoduje, że opowieść chwyta za gardło.  

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Listy do utraconej / Brigid Kemmerer ; przełożył Piotr Grzegorzewski.- Warszawa : 

YA! - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anonimy , Miłość , Uczniowie , Żałoba , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-04 
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Declan Murphy to „typ spod ciemnej gwiazdy”. W szkole boją się go nawet nauczyciele. Zbuntowany 

siedemnastolatek odbywa na cmentarzu obowiązkową pracę na cele społeczne. Pewnego dnia na jednym z grobów 

znajduje list. Zaintrygowany czyta go i postanawia odpowiedzieć. Gdy Juliet Young odkrywa, że ktoś naruszył jej 

prywatność i przeczytał list do zmarłej przed niecałym rokiem matki, jest zdruzgotana. Matka Juliet pracowała 

jako fotoreporterka w różnych miejscach na świecie, dlatego często porozumiewała się z córką poprzez listy. 

Pokonując złość, odpisuje na wiadomość nieznajomego. Z czasem między Juliet i Declan rodzi się miedzy nimi 

nić porozumienia.  

 

 

2. Mroczny tron / Kendare Blake ; tłumaczenie Anna Studniarek.- Kraków : Moondrive 

- Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Rodzeństwo , Trojaczki , Walka , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Zaskakująca w swoim przebiegu ceremonia Przyspieszenia dobiegła końca, a walka o tron wkracza w decydujący 

etap. Teraz każda z trzech sióstr musi stanąć twarzą w twarz z tym, czego boi się najbardziej. I nie jest to utrata 

życia w siostrzanej walce. Jedna z nich zmierzy się z odkryciem swojego śmiercionośnego daru, druga otoczona 

samymi wrogami będzie musiała zachować czujność na każdym kroku, a trzecia dowie się, że ma moc 

potężniejszą, niż kiedykolwiek się tego spodziewała. W walce o tron Fennbirnu królowe są zabójcze jedynie dla 

siebie nawzajem.  

 

 

3. Nowe jutro / Agata Polte.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Rodzina , Śmierć bliskiej osoby , Trauma , Trudne 

sytuacje życiowe , Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Gdyby tego dnia Oliwia nie spóźniła się na autobus, nie zadzwoniłaby do taty. Gdyby tata jechał po nią sam, być 

może nie doszłoby do wypadku. Gdyby się nie odwrócił… Można by mnożyć te „gdyby”. Po trzech latach od 

wypadku Oliwia próbuje żyć normalnie, jak każda nastolatka, chociaż nie jest jej łatwo. Swój czas dzieli między 

szkołę, spotkania z przyjaciółką i wolontariat w przedszkolu. Podczas pracy charytatywnej poznaje Mikołaja, 

swojego rówieśnika. Chłopak odpracowuje karę za zniszczenie mienia. Początkowa nieufność zmienia się                     

w sympatię. I kiedy wszystko zdaje się iść w dobrym kierunku, los znowu okazuje się przewrotny.  
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4. Pasażerka / Alexandra Bracken ; tłumaczenie Maciej Pawlak.- Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Piraci , Podróże w czasie , Zakochanie , Powieść 

przygodowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Współczesna nastolatka i XVIII-wieczny pirat w szalonym wyścigu z czasem przez kontynenty i epoki. Etta 

Spencer, cudowne dziecko skrzypiec, pewnej nocy traci wszystko, co znała i kochała. W jednej chwili                          

z bezpiecznego Nowego Jorku zostaje przeniesiona do miejsca oddalonego o wiele mil i… lat. Trafia do 1776 

roku, a jej los zależy od Nicholasa Cartera, młodego korsarza związanego kontraktem z potężną rodziną 

Ironwoodów. Jedynie Etta może odzyskać pewien tajemniczy przedmiot o niewysłowionej wartości. Jeśli jej się 

powiedzie, zostanie odesłana do XXI wieku. Ona i Nicholas wyruszają w niebezpieczną podróż po egzotycznych 

miejscach i w poprzek czasu. Im bardziej zbliżają się do prawdy, tym większego tempa nabiera śmiertelna gra 

Ironwoodów. Etcie grozi nie tylko rozłąka z Nicholasem, ale i zamknięcie drogi powrotnej do domu… na zawsze.  

 

 

5. Trzy mroczne korony / Kendare Blake ; tłumaczenie Anna Studniarek.- Kraków : 

Moondrive - Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Rodzeństwo , Trojaczki , Władcy , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

W królewskim rodzie rządzącym wyspą Fennbirn rodzą się trojaczki - dziewczynki. Jako sześciolatki zostają 

rozdzielone i są wychowywane w różnych rodzinach zgodnie z mocą, jaką otrzymały. Każda ma takie samo prawo 

do korony, ale królową może zostać tylko jedna. Siostry muszą zatem walczyć o władzę. Zwycięstwo jednej 

oznacza śmierć dwóch pozostałych. Dzieje się tak od wieków. Katharine jest trucicielką, Arsinoe słuchają się 

zwierzęta i rośliny, a Mirabella panuje nad żywiołami. Noc ich szesnastych urodzin rozpoczyna walkę o tron. 

Kolejne urodziny będzie świętować tylko jedna siostra - nowa królowa Fennbirn.  

 

 

6. Zabójcze maszyny / Philip Reeve ; przekład Jan Hensel.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2018. 

(Zabójcze maszyny / Philip Reeve ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Steampunk , Miasta , 

Powieść , Science fiction , Dystopia 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-04 

 

 

Sześćdziesiąt minut - tyle wystarczyło, żeby zniszczyć ludzką cywilizację. Tysiące lat później nastała nowa era 

ruchomych miast. Miasta drapieżcy na gigantycznych gąsienicach przemierzają wyludnioną Ziemię. Polują: 

atakują, walczą i pożerają się nawzajem. Londyn dostrzegł zdobycz. Małe miasteczko nie ma szans. Londyn jest 
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wielki, szybki i... głodny. Podczas polowania Wielki Mistrz Cechu Historyków Londynu zostaje zaatakowany 

sztyletem przez tajemniczą dziewczynę. Życie ratuje mu młody czeladnik. W pogoni za napastniczką zostaje 

wyrzucony z pędzącego miasta. Na jałowych pustkowiach wielkiego Terenu Polowań ci dwoje, których wszystko 

dzieli, są zdani tylko na siebie. Wśród przemocy, brutalności i nieustannego niebezpieczeństwa Tom i Hester 

muszą walczyć o życie i przyszłość świata…  

  

 

7. Złoto drapieżcy / Philip Reeve ; tłumaczenie Jan Hensel.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Zabójcze maszyny / Philip Reeve ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Steampunk , Miasta , 

Powieść , Science fiction , Dystopia 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-04 

 

 

Ciąg dalszy światowego bestsellera "Zabójcze maszyny" przetłumaczonego na 30 języków i zekranizowanego               

w 2018 roku. Sześćdziesiąt minut - tyle wystarczyło, żeby zniszczyć ludzką cywilizację. Tysiące lat później 

nastała nowa era ruchomych miast. Miasta drapieżcy na gigantycznych gąsienicach przemierzają wyludnioną 

Ziemię. Polują: atakują, walczą i pożerają się nawzajem. W tym świecie młody czeladnik i dziewczyna z blizną na 

twarzy walczą o życie i przyszłość ludzkości. Dwa lata po zniszczeniu Londynu Tom i Hester wciąż muszą 

uciekać. Ich sterowiec, uszkodzony podczas powietrznej walki nad biegunem północnym, w ostatniej chwili ląduje 

na pokładzie mroźnego i pięknego Anchorage. Lecz to nie jest bezpieczne miejsce. Miasto zdziesiątkowała zaraza. 

A jego młodziutka władczyni ma jeden szalony cel: dotrzeć do Ameryki, kontynentu uznanego za martwy...  

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Akta pracownicze od A do Z / [autorki Magdalena Sudoł, Izabela Dziwińska, Zofia 

Kulig ; redaktor prowadząca Grażyna Ordak].- Stan prawny: marzec 2019 r.- 

Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prawny ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dokumentacja pracownicza , Prawo pracy , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2019-04 
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Okres przechowywania akt osobowych ; Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej ; Zasady prowadzenia 

elektronicznych akt osobowych ; Dostęp do akt osobowych ; Nieprawidłowości przy prowadzeniu akt osobowych 

; Jakie przepisy przejściowe ; Akty prawne ; Wzory dokumentów. 

 

 

2. Alkoholowe dzieje Polski : czasy Wielkiej Wojny i II Rzeczypospolitej / Jerzy 

Besala.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Napoje alkoholowe , Obyczaje i zwyczaje , 

Nadużywanie alkoholu , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).078 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Wśród świstu kul i gwarze kawiarni - alkoholowe dzieje Polski od Wielkiej Wojny po Wrzesień 1939 roku/ Po 

trudach wojennych Legionów, powstaniach i zwycięskiej walce z bolszewikami w 1920 roku Polska odzyskała                

i ugruntowała swa niepodległość - odrodziła się jako II Rzeczpospolita. Radość, pobudzana potężnymi dawkami 

alkoholu, była widoczna nie tylko na wsiach, ale przede wszystkim w miastach. Uwidoczniło się to między innymi 

w rozkwicie dansingów z głośnymi jazzbandami, a w restauracjach i kawiarniach bawiono się do upadłego. Nie 

wszyscy korzystali z tych dobrodziejstw. Mit II Rzeczypospolitej jako oazy szczęścia ugruntowały elity, nie zaś 

szary człowiek borykający się z trudami codziennego życia. Jerzy Besala interesująco i żwawo porusza wiele 

wątków alkoholowych tych czasów oraz kulturowe wzorce picia różnych klas, warstw, środowisk i grup 

społecznych: od wojska, społeczeństwa miejskiego i wiejskiego poczynając, na elitach dyplomatycznych                         

i artystycznych kończąc. I znów - jak zwykle przy okazji alkoholowych opowieści i losów ludzi uwikłanych                  

w pijaństwo i alkoholizm - dramat i tragedia przeplatają się z komizmem.  

 

 

3. Becoming : moja historia / Michelle Obama ; przełożył Dariusz Żukowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obama, Michelle (1964- ) , Kobieta , Pierwsze damy , 

Prawnicy , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Obama M. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

ŚWIATOWY BESTSELLER OSOBISTE WSPOMNIENIA NAJBARDZIEJ LUBIANEJ PIERWSZEJ DAMY 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH Michelle Obama opisuje doświadczenia, które ją ukształtowały - od dzieciństwa 

w południowym Chicago, przez lata pracy na kierowniczym stanowisku, kiedy godziła macierzyństwo z karierą, 

aż do czasu spędzonego w najsłynniejszym domu świata. Pisząc z niebywałą szczerością, odwagą i humorem, 

odkrywa kulisy swojego życia rodzinnego. Opisuje, jak Obamowie znaleźli się w centrum zainteresowania 

światowych mediów i jak wyglądało ich życie w Białym Domu przez osiem kluczowych lat, kiedy poznawała 

Amerykę, zaś Ameryka poznawała ją. To zaskakująco intymny rozrachunek życia kobiety wrażliwej i stanowczej, 

która konsekwentnie odmawiała spełniania oczekiwań innych i której historia zachęca, by pójść w jej ślady.  
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4. Biuro myśli znalezionych / rozmowy Marcina Zaborskiego.- Jabłonna : Tamaryn, 

2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Staniszkis, Jadwiga (1942- ) , Knabit, Leon (1929- ) , 

Rottenberg, Anda (1944- ) , Łętowska, Ewa (1940- ) , Rotfeld, Adam Daniel (1938- ) 

, Bryll, Ernest (1935- ) , Torańska, Teresa (1944-2013) , Sojka, Stanisław (1959- ) , 

Kaczmarek, Jan A. P. (1953- ) , Chmielewska, Małgorzata (1951- ) , Hartwig, Julia 

(1921-2017) , Weiss, Shevah (1935- ) , Duczmal, Agnieszka (1946- ) , Głowiński, 

Michał (1934- ) , Pawluśkiewicz, Jan Kanty (1942- ) , Ochojska, Janina (1956- ) , 

Libera, Antoni (1949- ) , Nowak, Adam (1963- ) , Czerwińska, Anna (1949- ) , 

Program Trzeci Polskiego Radia , Audycje radiowe , Odpowiedzialność moralna , 

Patriotyzm , Świadomość narodowa , Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-04 

 

Ta książka jest zapisem dwudziestu spotkań, które autor cyklu - Marcin Zaborski - poprowadził w niezwykłej 

atmosferze Studia im. Agnieszki Osieckiej w Programie Trzecim Polskiego Radia, w ramach swojej autorskiej 

audycji pod tytułem "Biuro Myśli Znalezionych". Do rozmowy zaprosił twórców, artystów, naukowców, byłych 

polityków, działaczy społecznych i dziennikarzy. Choć reprezentują oni różne światy i środowiska, łączy ich to, że 

mają do powiedzenia i przekazania coś istotnego i poruszającego. Wszyscy, wracając często do osobistych 

doświadczeń, dzielą się refleksjami na temat zjawisk społecznych, idei, naszych cech narodowych, filozofii                     

i sporów światopoglądowych. W ten sposób powstała wyjątkowa i niepowtarzalna kolekcja myśli.  

 

 

5. Bowie : biografia / María Hesse, Fran Ruiz ; z języka hiszpańskiego przełożył 

Tomasz Pindel.- Katowice : Młody Book! - Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bowie, David (1947-2016) , Muzyka angielska , Muzyka 

rozrywkowa , Piosenkarze angielscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Bowie D. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

David Bowie to nie tylko piosenkarz, który sprzedał sto trzydzieści sześć milionów płyt i nie tylko artysta 

eksperymentujący z najróżniejszymi stylami i definiujący kulturę pop. Jak to ujął jego biograf David Buckley, 

„zmienił życie większej liczbie ludzi niż jakakolwiek postać publiczna”. Wcielając się w swoje niepokojące alter 

ego Ziggy’ego Stardusta, albo za sprawą takich piosenek jak Starman czy Space Oddity, rzucił wyzwanie regułom 

muzyki. Dzięki temu stał się nie tylko ikoną swojej generacji, lecz także punktem odniesienia dla następnych 

pokoleń. David Bowie fascynuje dziś bardziej niż kiedykolwiek i choć na zawsze pozostanie dla nas 

nieodgadnioną zagadką, niniejsza książka może pomóc w zrozumieniu jego fenomenu. Fran Ruiz i Maria Hesse, 

autorka znakomitej "Fridy", zgłębiają tu wszystkie aspekty życia Davida Bowiego, łączą wydarzenia realistyczne   

z fantastycznymi, przytaczają fakty z życiem osobistym i sprawiają, że choć przez chwilę mamy wrażenie, że 

znaleźliśmy się bliżej absolutu.  
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6. Byli sobie raz / Maria Konwicka.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konwicka, Maria (1952- ) , Konwicki, Tadeusz (1926-2015) , 

Konwiccy (rodzina) , Graficy polscy , Ludzie kultury , Pisarze polscy , Polska , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Konwicka M. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Jest rok 2010. Maria Konwicka po trzydziestu latach emigracji wraca ze Stanów do Polski. Ojcu z najbliższych 

została już tylko ona. Codziennie, aż do śmierci Tadeusza Konwickiego w 2015, wspólnie przemierzają słynną 

trasę jego spaceru po Warszawie. Po odejściu ojca Maria, porządkując rodzinne archiwum, próbuje poukładać 

strzępy wspomnień z dzieciństwa w powojennej Polsce. Odtwarza burzliwe losy dwóch artystycznych rodzin - 

Leniców i Konwickich. Jak echo powraca w jej opowieści obraz warszawskiej bohemy i słynnego stolika                      

w „Czytelniku”, przy którym zasiadali Konwicki, Holoubek i Łapicki. Wspomina, jak jeden z najsłynniejszych 

pisarzy polskich pisał do niej udawane „listy miłosne”, jak Elżbieta Czyżewska pomagała jej zadomowić się                

w Nowym Jorku oraz jak kot Iwan (z domu Iwaszkiewicz) decydował o przyznaniu domownikom paszportu. 

Wraca pamięcią do przyjaźni ojca z Morgensternami, Dziewońskimi, Tyrmandem, Wajdą… Jej wnikliwa, 

wielowątkowa opowieść pełna jest życia.  

 

 

7. Czas Benedykta : osiem dramatycznych lat pontyfikatu z bliska / Paul Badde ; z 

przedmową abp. Georga Gansweina osobistego sekretarza papieża seniora ; 

[tłumaczenie Marcin Masny].- Bytom : Wydawnictwo Niecałe, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Benedykt XVI (papież ; 1927-) , Kościół katolicki , Papiestwo 

, Watykan , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2019-04 

 

 

Najbardziej osobista i przenikliwa książka o Benedykcie XVI. Paul Badde wraca w znakomitej formie.  Znany 

niemiecki dziennikarz, autor bestsellerów o Chuście z Manoppello, Całunie Turyńskim i Ziemi Świętej, tym razem 

w pasjonujących, chwilami sensacyjnych reporterskich relacjach przybliża nam nieznane fakty i "kuchnię" 

pontyfikatu Benedykta XVI, któremu Paul Badde towarzyszył z bliska jako korespondent dziennika „Die Welt”.  

Specjalnie na potrzeby tej książki przedmowę napisał osobisty sekretarz papieża seniora, abp Georg Gänswein.  

 

 

8. Daj się pokochać dziewczyno / Katarzyna Miller [oraz] Joanna Olekszyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Zdrada , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Poznaj sekret udanych relacji. Jak kochać mądrze siebie i partnera? Jak znaleźć prawdziwe uczucie? Jak wskrzesić 

ogień w długotrwałym związku? Jak pozbierać się po zdradzie i na nowo uwierzyć w miłość? Wielu z nas zadaje 
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sobie podobne pytania. Psychoterapeutka Katarzyna Miller nie daje prostych odpowiedzi ani nie składa pustych 

obietnic. Przekonuje, że prawdziwa miłość nie ma nic wspólnego z cierpieniem, podporządkowaniem drugiej 

osobie, ani z oddaniem wolności. Nie znosi poświęceń, ale jest prawdziwym zachwytem nad światem, nad sobą                   

i innymi ludźmi. Daleka jest od deklaracji: „bez ciebie wszystko traci sens”, a bliższa stwierdzeniu: „z tobą jest mi 

lepiej, przyjemniej i radośniej niż bez ciebie”. I taką miłość warto praktykować. A pomogą w tym mądre                    

i zabawne rozmowy Katarzyny Miller z dziennikarką Joanną Olekszyk.  

 

 

9. Dieta IF : post przerywany / JB Rives ; przekład Łukasz Musiał.- Łódź : Feeria 

Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta IF , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

W poszukiwaniu rozwiązania ; Kompromitacja cudownych diet ; Sam wiesz, co dla ciebie dobre ; Mniej jedzenia, 

więcej ruchu. Czyżby? ; Magazynowanie - konsekwencja współczesnych nawyków ; Post przerywany - geneza               

i zalety ; Dieta IF - przywrócenie równowagi między jedzeniem a niejedzeniem ; Dieta IF w praktyce ; Dieta IF 

dzień po dniu ; Jedz zdrowo ; Z jaką dyscypliną sportu połączyć dietę IF? IF - twoja kolej! ; Nasze historie. 

Rewolucyjna metoda odchudzania, kompatybilna z innymi dietami Intermittent Fasting to idealny sposób na utratę 

wagi bez względu na to, jaki tryb życia prowadzisz i co ląduje na twoim talerzu. 

 

 

10. Dom z dwiema wieżami / Maciej Zaremba Bielawski ; przełożył Mariusz 

Kalinowski.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielawski, Oskar (1891-1973) , Bielawska, Zofia (1926-2007) , 

Bielawscy (rodzina) , Zaremba, Maciej (1951- ) , Emigracja polityczna , Polacy za 

granicą , Rody , Żydzi , Polska , Szwecja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Zaremba M. 

Nowości:  2019-04 

 

 

Jako dziecko Maciej był dumny z rodowego herbu i przodka, który zwyciężył pod Grunwaldem. Kiedy miał 

siedemnaście lat, usłyszał od matki: „Wyjeżdżamy. Jestem Żydówką”. Był grudzień 1968 roku, a on poznał 

właśnie pierwszą z wielu tajemnic swojej rodziny. "Dom z dwiema wieżami" to fascynująca próba rekonstrukcji 

rodzinnej historii, która dotąd pełna była przemilczeń. To rzecz o rodzicach – ojcu, reformatorze polskiej 

psychiatrii, piłsudczyku, jeńcu oflagu, matce – oddanej pracy lekarce pochodzącej z zasymilowanej rodziny 

żydowskiej. O dziadkach, o pewnym upadłym dworku, kolei transsyberyjskiej i uliczkach przedwojennych 

Krzeszowic i Tarnowa. A także o getcie ławkowym i o tym, że niedługo przed drugą wojną światową polscy 

studenci medycyny nie dopuszczali do pracy w prosektorium żydowskich kolegów, bo polskie zwłoki miały być 

tylko dla Polaków. W opowieści Macieja Zaremby Bielawskiego historia, nawet ta znana, nie jest wcale oczywista 

i odsłania gorzkie paradoksy. Autor opisuje splot żydowskich i szlacheckich losów, przygląda się różnym 

obliczom etosu rycerskiego, zastanawia się nad źródłami polskiej ideologii narodowej i antysemityzmu. Jego 

wielostronna – szlachecka i żydowska, polska i szwedzka – perspektywa sprawia, że jest to refleksja świeża, 

wnikliwa, a zarazem pełna zaangażowania. Niewiele jest książek, które w tak poruszający sposób obejmują cały 

ogrom ludzkiego doświadczenia – od pierwszych erotycznych inicjacji, poprzez młodzieńcze transgresje, 

decydujące życiowe decyzje, po mierzenie się z rodzinnymi traumami, lękiem i wypartą historią. W brawurowo 
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napisanym "Domu z dwiema wieżami" mieści się wszystko: powaga i groza, humor i autoironia, powściągliwość  

i liryzm. I ocalająca moc literatury.  

 

 

11. Filipinki - to my! : ilustrowana historia pierwszego polskiego girlsbandu / 

Marcin Szczygielski ; pod redakcją Anny Nastulanki.- Warszawa : Instytut 

Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego [i inni], 2013. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filipinki (zespół muzyczny) , Muzyka polska , Muzyka 

rozrywkowa , Zespoły muzyczne , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z 

Nowości:  2019-04 

 

W czasie piętnastu lat istnienia (1959-1974) zespół Filipinki osiągnął zawrotny sukces. Dał około 4 tys. koncertów 

w Polsce, Szwecji, USA, Kanadzie, Anglii, NRD, Związku Radzieckim, Czechosłowacji i Bułgarii. Wydał 

kilkanaście płyt (m.in. w ZSRR i USA). Pierwsze trzy sprzedały się nakładzie niemal miliona egzemplarzy,                   

o czym na swoich łamach informował w 1974 r. amerykański tygodnik muzyczny „Billboard”. Zespół Filipinki 

był pierwszą polską grupą młodzieżową, która zyskała popularność nie tylko wśród swoich rówieśników, ale 

wśród wszystkich pokoleń odbiorców. Siedem skromnych, sympatycznych dziewcząt potrafiło śpiewać tak, jak 

nikt wcześniej nie śpiewał - nowocześnie i prosto, bez jakiejkolwiek maniery. To spodobało się słuchaczom, ale 

pokochali Filipinki przede wszystkim za ich wdzięk i za to, że śpiewanie traktowały jak wspaniałą przygodę, którą 

przeżywały z prawdziwą radością. Dziś Filipinki znowu są pierwsze, bo jeszcze żaden polski zespół młodzieżowy 

z tamtych lat nie doczekał się tak bogato ilustrowanej i udokumentowanej monografii. Ale nic dziwnego - Marcin 

Szczygielski, który zyskał uznanie jako autor powieści dla dorosłych i młodzieży (Berek, Poczet Królowych 

polskich, Czarny Młyn) - pisząc tą książkę miał dostęp do informacji z pierwszej ręki. Jest synem jednej                         

z Filipinek - Iwony Racz.  

 

 

12. Górecki : geniusz i upór / Maria Wilczek-Krupa.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górecki, Henryk Mikołaj (1933-2010) , Kompozytorzy polscy 

, Muzyka polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Górecki H. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Miał być kolejarzem albo górnikiem, ewentualnie księdzem. Został kompozytorem. Przebył jedną z najtrudniej-

szych dróg do sławy w artystycznym świecie. Wczesna strata matki, wojna, chłodny i wymagający dom, 

dzieciństwo naznaczone chorobami. Parł do celu z determinacją i uporem na przekór wszystkim. III Symfonią 

pieśni żałosnych op. 36 podbił cały świat. Wielki utwór, nazywany dowodem na istnienie Boga, trafił na szczyt 

amerykańskich list przebojów, wyprzedzając Stinga i Nirvanę. Światowej sławy reżyserzy nie zdołali namówić go 

do pisania muzyki filmowej. Odmówił nawet skomponowania ścieżki dźwiękowej do Pasji. Biografia Henryka 

Mikołaja Góreckiego jest opowieścią o życiu pod prąd. O uporze, walce o niezależność i niepoddawaniu się presji. 

Autorka rysuje złożony portret człowieka, którego dominującą cechą była szczerość. Taka jest też jej opowieść - 

prawdziwa i odarta z blichtru, odsłaniająca dobro i jednocześnie nie ukrywająca zła.  
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13. Góry : stan umysłu / Robert Macfarlane ; przekład Jacek Konieczny.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Góry , Postawy , Wypadki w górach , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Chodzenie w góry jest jedną z najszybciej upowszechniających się form spędzania czasu wolnego. Tym, co 

wyróżnia ją na tle innych, jest nieodłącznie związane z nią ryzyko śmierci. Jeszcze trzy wieki temu ryzykowanie 

życia, by wspiąć się na jakąś górę, uznano by za dowód szaleństwa. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku 

ludzie zaczęli podróżować w góry nie tylko z konieczności. Do przełomu XIX i XX wieku góry zaczęły wręcz 

stawać się obiektami obsesji. Co takiego stało się na przełomie kilku stuleci, że cechy gór, które budziły wcześniej 

odrazę - stromizna, odosobnienie, śmiertelne niebezpieczeństwa - zaczęto zaliczać do ich największych zalet?  

 

 

14. Góry z duszą / Monika Witkowska ; National Geographic.- Warszawa : Burda 

NG Polska, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Witkowska, Monika (1966- ) , Alpiniści , Góry , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Góra to nie tylko czekający na zdobycie szczyt, ale cała otoczka - ludzie którzy żyją na jej stokach, przyroda, 

legendy tłumaczące jej nazwę, fascynujące historie pierwszych zdobywców oraz wiele interesujących historii 

stanowiących "duszę góry". Właśnie owej "duszy" poświęcona jest książka - owszem, podpowiada jak opisywane 

góry zdobyć (na większości z nich nie jest wymagane doświadczenie wspinaczkowe), ale nawet jeśli nie mamy 

takich ambicji, mało tego - wcale nie jesteśmy górskimi turystami, i tak pełne ciekawostek opowieści zapewne 

szybko nas "wciągną". W tym tomie dowiemy się m.in.: - skąd się wzięła w lodowcu Mont Blanc szkatułka                    

z kamieniami szlachetnymi i dlaczego wspinacze boją się Rolling Stones? - jak to jest na Araracie                              

z poszukiwaniami rzekomo osiadłej tam Arki Noego i o co chodzi w legendzie z siostrami?  - kto i od kogo dostał 

Kilimandżaro w prezencie urodzinowym i na czym polega pole-pole? - kim są lodowi pokutnicy na stokach 

Aconcaguy i skąd się pod szczytem wzięła mumia w papuzich piórach?  - gdzie na Rysach zobaczyć stopy Lenina, 

ile wierzchołków ma szczyt i czym podpadła niedźwiedzica Magda? - jak świętowano pierwsze zdobycie 

Grossglocknera i jak wygląda życie świstaków? - gdzie na trasie do bazy pod Mt Everestem zobaczyć yeti, co 

oznaczają chorągiewki na Kala Pattar i jak zdobyć Lobuche East - jeden z najłatwiejszych himalajskich 

sześciotysięczników?  

 

15. iRA : bo jest paru ludzi / [tekst Waldemar Buczkowski].- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gadowski, Artur (1967- ) , IRA (zespół rockowy) , Muzycy 

polscy , Rock , Zespoły muzyczne , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Ira 

Nowości:  2019-04 
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IRA. Zespół legenda. Według Google’a najczęściej wyszukiwana polska grupa muzyczna po Kulcie i Dżemie. 

Powstała w 1987 roku i – poza czasem siedmioletniej przerwy – z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Zagrali 

tysiące koncertów, na których zawsze pojawiają się rzesze fanów w czarnych i czerwonych koszulkach 

symbolizujących gniew. Nadal z powodzeniem grają sto koncertów w roku, podczas gdy inni wielcy polskiej 

sceny muzycznej zawieszają czy kończą działalność. IRA właśnie skończyła trzydzieści lat. Na czym polega jej 

fenomen? Ta książka odpowiada nie tylko na to pytanie. To łapiąca za gardło historia młodzieńczego marzenia              

o zespole rockowym, o którym będą mówić wszyscy, oraz o jego realizacji. To także znakomicie napisana 

opowieść o wiecznym życiu w trasie oraz o wzlotach i upadkach, kłótniach i przyjaźniach grupy muzyków 

będących ze sobą bliżej niż rodzina.  

 

 

16. Islandia albo Najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat / Piotr Milewski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milewski, Piotr (1975- ) , Vetter, Daniel (1592-1669). 

Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji , Islandia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Opis Siódmego czerwca 1613 roku do zatoki Nesvogur na półwyspie Snafellsnes wpływa statek handlowy                      

z Bremy. Na pokładzie stoi Daniel Vetter, Morawianin, członek Jednoty Braci Czeskich. Ma dwadzieścia jeden 

lat. Nie wiemy, jak wygląda, nie zachował się bowiem żaden jego portret. Możemy sobie wyobrazić, że na jego 

twarzy rysuje się zmęczenie morską podróżą, a w sercu ciekawość siłuje się ze strachem. Ćwierć wieku później,  

w roku 1638, w prowadzonym przez Vettera warsztacie typograficznym w Lesznie, ukazuje się książka pod 

tytułem "Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji". Wieść o pierwszym opisie wyspy wydanym w języku 

polskim roznosi się lotem błyskawicy po Europie. Wydany przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej 

reprint dzieła Daniela Vettera wpadł mi w ręce, gdy szukałem inspiracji do podróży. Przeczytałem Islandię...                

w jeden wieczór. Przerzucając ostatnią stronę, wiedziałem, że opisuje ona dokładnie miejsce, które chcę 

odwiedzić. Zapakowałem książkę Morawianina do plecaka i pojechałem na Islandię.  

 

 

17. Jagiellonowie : miłosne sekrety wielkiej dynastii / Iwona Kienzler.- Warszawa : 

Lira Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jagiellonowie (ród) , Władysław Jagiełło (król Polski ; ok. 

1351-1434) , Władysław Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) , Kazimierz 

Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492) , Zygmunt II August (król Polski ; 1520-

1572) , Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548) , Jan Olbracht (król Polski ; 1459-

1501) , Miłość , Władcy , Życie codzienne , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).03 

Nowości:  2019-04 

 

Wielkie namiętności i sekrety dnia codziennego z historią Polski w tle! Zapraszamy do fascynującej lektury                  

o życiu uczuciowym Jagiellonów. Poznaj historię miłości Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, odkryj, 

jakie intymne sekrety skrywał Władysław Warneńczyk i dowiedz się, kto w rodzie uchodził za rozpustnika. 

Sięgnij po najnowszą pozycję Iwony Kienzler - autorki bestsellerowych biografii historycznych, a przekonasz się, 

że życie miłosne Jagiellonów kryje wiele niespodzianek i tajemnic. 
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18. Jak podrywają szejkowie / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Ludzie bogaci , Książęta i księżne , Mężczyzna , 

Modelki i modele , Prostytucja , Sponsoring seksualny , Życie seksualne , 

Zjednoczone Emiraty Arabskie , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2019-04 

 

Historia młodego księcia, syna jednego z arabskich szejków, który ze względu na swoją pozycję i bogactwo może 

mieć wszystko. Dosłownie: wszystko. Marcinowi Margielewskiemu udało się z pierwszej ręki pozyskać 

informacje na temat nocnego życia najbogatszych mężczyzn świata. Książę Abed ma dwie pasje - piękne kobiety  

i piękne konie. Wraz ze swoim ojcem przylatuje do Polski na słynną na całym świecie aukcję koni. Jednak szejk, 

zamiast kupić synowi upragnionego wierzchowca, niespodziewanie wyjeżdża. W hotelu Abed znajduje tylko 

enigmatyczny list od ojca, który prosi go, aby pozostał w Warszawie. Opiekę nad młodym księciem przejmuje 

jego kuzyn, który odkrywa przed Abedem świat pełen kobiet, pieniędzy, używek, erotycznych rozkoszy                   

i perwersyjnych zabaw. Autor ujawnia bezwzględną rzeczywistość nocnego życia szejków i arabskich książąt, 

która zwykle skrywa się za ścianami hoteli, apartamentów i luksusowych dyskotek. 

 

 

19. Jan Kaczkowski : życie pod prąd : biografia / Przemysław Wilczyński.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczkowski, Jan (1977-2016) , Duchowieństwo katolickie , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-04 

 

 

 

PIERWSZA BIOGRAFIA KSIĘDZA JANA KACZKOWSKIEGO. Co sprawiło, że wikary z niewielkiej 

miejscowości na Kaszubach stał się najbardziej rozpoznawalnym duchownym w kraju? Kochała go cała Polska. 

Chętnie opowiadał o swoim życiu, walce z rakiem i założonym przez siebie hospicjum. Ale czy znaliśmy go 

naprawdę? Przyjęcie do seminarium dzięki protekcji znanego polityka, rozpacz po przybyciu do Pucka, wpływanie 

na lokalne wybory, tęsknota za ojcostwem i skomplikowane relacje z „synkami” oraz kulisy konfliktu                            

z arcybiskupem - to tylko kilka z mniej znanych faktów, które złożyły się na historię Jana Kaczkowskiego                         

w równym stopniu, co rola „onkocelebryty”. Tysiące godzin pracy. Setki przejechanych kilometrów. Stu 

kilkudziesięciu rozmówców. Zdobyte zaufanie rodziny. Niepublikowane dotąd fotografie. Przemysław Wilczyński 

stworzył obraz człowieka, który według księdza Adama Bonieckiego „uratował honor polskiego kapłaństwa”.  

 

 

20. Jarzmo przeszłości : o Polce, żonie muzułmanina, która uciekła z islamskiego "raju" 

/ Nadia Hamid.- Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hamid, Nadia , Islam , Konflikt rodzinny , Małżeństwo 

międzywyznaniowe , Małżeństwo międzyetniczne , Rozwód , Libia , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-04 
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Nadia zakochuje się w Libijczyku, wychodzi za mąż i wyjeżdża do Afryki. Radykalnie odmienne obyczaje, prawo 

szariatu, dyskryminacja kobiet zmieniają życie małżonków w koszmar. Nadii wraz z dziećmi udaje się uciec od 

męża i wrócić do Polski. Tak kończy się „Gorzka pomarańcza”, która podbiła serca czytelników. Odzyskanie 

wolności okazało się jednak tylko pozornym happy endem. Druga część tej historii to zderzenie bohaterki                      

z brutalną rzeczywistością. Konsekwencje swoich decyzji, włączając w to rozwód, do którego doszło po kilku 

latach pobytu w Polsce, ponosi do dziś. Książka ta jest oparta na autentycznych wydarzeniach. Świadczy o tym, 

jak jeden zły wybór dokonany w młodości może zaważyć na całym późniejszym życiu – również najbliższych 

osób. Niech będzie przestrogą dla wszystkich kobiet, które decydują się na związek z człowiekiem odmiennej 

kultury, wyznania, mentalności, bo to wiąże się także z innym postrzeganiem i rozumieniem spraw dotyczących 

małżeństwa oraz rodziny.  

 

 

21. Jezu, Ty się tym zajmij! : o. Dolindo Ruotolo : życie i cuda / Joanna Bątkiewicz-

Brożek ; wstępem opatrzył Robert Skrzypczak.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ruotolo, Dolindo (1882-1970) , Franciszkański Zakon 

Świeckich , Inkwizycja , Cuda , Duchowieństwo katolickie , Kanonizacja i 

beatyfikacja , Mistycy , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2019-04 

 

Pierwsza biografia autora potężnej modlitwy "Jezu, Ty się tym zajmij”  Mistyk. Posiadał przedziwny wgląd                 

w duszę człowieka - napisał ponad 220 tysięcy imaginette, obrazków z proroczym słowem skierowanym do 

konkretnej osoby. Niezwykle ceniony przez o. Pio, który często odsyłał do niego penitentów. Kapłan heroicznie 

wierny Kościołowi, mimo że szczególnie doświadczany: z powodu oskarżeń nieprzychylnych mu osób, 

wielokrotnie stawiany przez Świętym Oficjum, oskarżany o herezję, z wieloletnim zakazem odprawiania Mszy 

Świętej i głoszenia homilii. Jest Sługą Bożym. Trwa jego proces beatyfikacyjny.  

 

 

22. Jurata : cały ten szpas / Anna Tomiak.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Infrastruktura turystyczna , Odpoczynek , Ośrodki 

wypoczynkowe , Jurata (Jastarnia ; część miasta) , Polska , Reportaż 

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

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Dziewięćdziesiąt lat temu zauroczeni swoim morzem Polacy zamarzyli o kurorcie z prawdziwego zdarzenia. 

Jurata natychmiast stała się ulubionym miejscem wakacyjnych pobytów ówczesnych elit. Można tu było spotkać 

Wojciecha Kossaka, zajeżdżającego przed swój dom lśniącym automobilem. Plażą przechadzał się prezydent 

Mościcki, a w luksusowych pensjonatach zatrzymywały największe gwiazdy z Bodo, Smosarską i Kiepurą na 

czele. Krótka przedwojenna historia zakończyła się we wrześniu 1939 roku. Letnicy wyjechali, a Niemcy 

skwapliwie korzystali z jurackiej infrastruktury. Odpoczywali tu lotnicy Luftwaffe i młodzież z Hitlerjugend. Po 

wojnie władza ludowa usiłowała zmienić elitarny charakter kurortu na egalitarny. W najbardziej atrakcyjnych 

miejscach wzniesiono ośrodki FWP, wyburzano przedwojenne wille i wycinano sosny. Ale nawet pod nowymi 

rządami Jurata zachowała swój swobodny styl przechowywany we wspomnieniach i anegdotach.  W XXI wieku                 

w miejscu dawnej Juraty wyrasta nowa, ze szkła, betonu i stali. Historia toczy się dalej. Anna Tomiak opowiada   

o nadmorskim kurorcie od jego początków w 1928 roku, przez zmianę w centrum wczasów pracowniczych, aż po 

powrót do elitarności w latach 90. i czasy współczesne.  
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23. Kazimierz Mann : artysta / Wojciech Mann.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mann, Kazimierz (1910-1975) , Mann, Wojciech (1948- ) , 

Graficy polscy , Grafika polska , Grafika użytkowa , Malarstwo polskie , Malarze 

polscy , Pamiętniki i wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Mann K. 

Nowości:  2019-04 

 

 

Kazimierz Mann (1910-1975) był artystą, lwowiakiem, więźniem stalinowskiego więzienia, bywalcem SPATiF-u, 

synem, mężem, ojcem. Ze wspomnień jego syna Wojciecha wyłania się postać człowieka niezależnego, 

zbuntowanego wobec peerelowskiej rzeczywistości, żyjącego po swojemu, ale zawsze na pierwszym miejscu 

stawiającego najbliższych. Artysta to wzruszająca i zabawna opowieść nie tylko o niezwykłym człowieku, jego 

talencie i poruszających wyobraźnię dziełach, ale także o sile pamięci i rodzinnych więzi.  

 

 

24. Kimi Räikkönen jakiego nie znamy / Kari Hotakainen ; przełożyła Bożena Kojro.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Räikkönen, Kimi Matias (1979- ) , Kierowcy wyścigowi , 

Sport samochodowy , Finlandia , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.7  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Pierwsza oficjalna biografia mistrza Formuły 1 Kimiego Räikkönena! Fascynujący portret człowieka, który wdarł 

się na szczyt niezwykłej dyscypliny sportowej, stając się jednym z najlepszych kierowców wyścigowych naszych 

czasów. Kimi Räikkönen, jakiego nie znamy to poruszająca i pełna humoru opowieść o kulisach wyścigów 

Formuły 1, rodzinie, miłości i ważnych wydarzeniach w życiu Kimiego Räikkönena. Książka zawiera unikalne, 

nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z prywatnego archiwum kierowcy, a oprócz samego bohatera biografii 

głos w niej zabierają także jego bliscy, przyjaciele i koledzy z pracy. Wszystko to czyni tę książkę obowiązkową 

pozycją dla każdego, kto interesuje się sportem i motoryzacją.  

 

 

25. Kobiety niepodległości : bohaterki, żony, powiernice / Iwona Kienzler.- Warszawa 

: Lira Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojciechowska, Maria (1869-1959) , Paderewska, Helena 

(1856-1934) , Piłsudska, Maria (1865-1921) , Piłsudska, Aleksandra (1882-1963) , 

Mościcka, Michalina (1871-1932) , Sosnkowska, Jadwiga (1901-1993) , Beck, 

Jadwiga (1896-1974) , Kobieta , Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918) , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

       Nowości:  2019-04 

 

Kim były kobiety niepodległości? Żonami i powiernicami polityków? Działaczkami społecznymi? Prekursorkami 

feminizmu? A może celebrytkami II RP? Okrągła rocznica od-zyskania przez Polskę niepodległości to dobra 

okazja, aby przyjrzeć się kobietom tamtej epoki. Iwona Kienzler, znana popularyzatorka historii i autorka 

bestsellerów biograficznych, w swojej najnowszej książce przybliża postacie rzadko dostrzegane przez 
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historyków, niesłusznie pozostające w cieniu sławnych mężczyzn. Michalina Mościcka, Helena Paderewska, 

Maria Wojciechowska – to nie tylko żony polityków, ale także (lub przede wszystkim) działaczki 

niepodległościowe i społeczne, feministki. Aleksandra Szczerbińska – żona Józefa Piłsudskiego – służyła                       

w Legionach Polskich, została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Jadwiga Beck, pisarka i dziennikarka, jako 

żona ministra spraw zagranicznych była jedną z głównych bohaterek życia publicznego II RP. Pasjonujące było 

także ich życie prywatne. Kobiety niepodległości mogą być inspiracją dla współczesnych Polek. Mimo upływu stu 

lat ich losy nadal fascynują.  

 

 

26. Kobiety, które walczą : rozmowy z zawodniczkami sportów walki / Sylwia 

Chutnik.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Walka wręcz , Zawody sportowe , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.8 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Życie tu i teraz / Iwona Guzowska ; Kierowniczka własnego życia / Agnieszka Rylik ; Fight Club, czyli                          

o wbieganiu na szczyt / Gabriela Kuzawińska ; Sztuczne rzęsy, czyli marzenia o olimpiadzie / Sylwia Kusiak ; 

Młoda mama w oktagonie / Agnieszka Niedźwiedź ; Policjantka na macie / Ilona Działa-Ćwiek ; Tatuaż                         

z porażką, czyli walczyć do końca / Sylwia Zaczkiewicz ; Lwica się nie poddaje / Ewa Brodnicka ; Idę dalej / 

Joanna Jędrzejczyk ; Martwa natura w oktagonie / Hanna Gujwan ; Ciało to broń / Justyna Żełobowska ; 

Niekonwencjonalne biuro matrymonialne / Jolanta Wasilewska ; Masz prawo podjąć decyzję / Joanna Piotrowska 

; Kobiety nie odpuszczają / Janusz Pindera. 

 

 

27. Kochanki, księżne, królowe : kobiety, które dały początek Polsce / Iwona 

Kienzler.- Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bolesław Chrobry (król Polski ; ok. 967-1025) , Bolesław 

Mieszkowic , Dobrawa (księżniczka czeska, żona Mieszka I, księcia Polski ; ok. 935-

977) , Gertruda (wielka księżna kijowska ; ok. 1025-1108) , Mieszko I (książę Polski 

; ok. 935-992) , Mieszko II Lambert (król Polski ; 990-1034) , Rycheza (królowa 

Polski ; ok. 996-1063) , Rzepicha (postać legendarna) , Świętosława (królowa 

Szwecji, Danii i Norwegii ; po 967-po 1014) , Wanda (postać legendarna) , Piastowie 

(ród) , Kobieta , Mitologia słowiańska , Słowianie , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2019-04 

 

Publikacja opowiada o kobietach w początkach naszej państwowości, począwszy od naszych praprababek 

Słowianek, przez postaci legendarne, na czele z Wandą, „co nie chciała Niemca”, i Rzepichą, praprababką dynastii 

piastowskiej, towarzyszki życia władców piastowskich, a na ich córkach skończywszy. Naszą podróż zaczniemy 

więc w czasach prehistorycznych, o których wiemy co nieco jedynie z podań i legend, a zakończymy                            

w średniowieczu, opowiadaniem o piastowskiej księżniczce, której należy się tytuł pierwszej pisarki w dziejach 

naszej literatury.  
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28. Kodeks pracy 2019 z komentarzem / [autorki: Renata Majewska, Grażyna Ordak 

; redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- Stan prawny: 31 stycznia 2019 r.- 

Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 2) 

 

 

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

Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2019-04 

 

Kodeks pracy - tekst jednolity ; W całym roku będzie 2008 godzin pracy ; Jeszcze mniej handlu w niedziele ; 

Współczynnik ekwiwalentowy w 2018 r. wynosi 20,92 ; Podwyżka minimalnego wynagrodzenia i jego skutki ; 

Dokumentacja pracownicza inaczej niż do końca 2018 r. 

 

 

29. Koń doskonały : ratując czempiony z rąk nazistów / Elizabeth Letts ; tłumaczenie 

Joanna Gilewicz.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. 

(Mundus : historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Koń arabski , Koń lipicański , 

Rekwizycje wojenne , Reportaż 

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

Nowości:  2019-04 

 

 

Wojna dobiega końca. Amerykański oddział przechwytuje informację o stadninie, w której ukryto najcenniejsze 

polskie araby z Janowa Podlaskiego i austriackie lipicany z Wiednia. Naziści starają się stworzyć z nich rasę 

doskonałych koni wojskowych. Tymczasem ze wschodu nadciąga wygłodniała Armia Czerwona, gotowa bez 

wahania posłać czempiony na rzeź. Pułkownik Hank Reed musi zorganizować zuchwałą akcję ratunkową. 

Walcząc z czasem, jego oddział przedziera się przez linię wroga, by ocalić szlachetne zwierzęta.  Autorka, łącząc 

kronikarską skrupulatność z literacką wrażliwością, przybliża nieznane wydarzenia II wojny światowej. 

Prowadząc czytelnika przez zagrożone spadającymi bombami stajnie, zniszczone walkami osady i amerykańskie 

sztaby dowodzenia, autorka przedstawia nam galerię niezwykłych postaci – nie tylko opiekunów wierzchowców            

i kawalerzystów, lecz przede wszystkim konie na czele z Witeziem II - dumą Janowa Podlaskiego.  

 

 

30. Korea Południowa : republika żywiołów / Marcin Jacoby ; [zdjęcia Marcin Jacoby 

oraz Kim Sunghee i Kim Sumin].- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2018. 

(Spectrum Poleca) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka , Koreańczycy , Kultura , Obyczaje i zwyczaje , 

Wzrost gospodarczy , Życie codzienne , Korea Południowa , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-04 

 

 

Ppalli-ppalli, czyli szybko-szybko - tak żyją i działają Koreańczycy. Zdołaliśmy się już do tego przyzwyczaić.              

A jednak? Tempo zmian, jakich Korea doświadcza w ostatnich latach, zaskakuje świat. Czytając książkę, czułem 

się, jakbym mknął szybką koreańską koleją KTX między stacjami "przeszłość" i "przyszłość", obserwując                        

z zapartym tchem zachodzące wokół przemiany społeczne, kulturowe i polityczne. Jak kraj ten, z jednego                        

z najbiedniejszych, będący na garnuszku pomocowym innych, dołączył do grona światowych liderów? Co takiego 
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drzemie w tym narodzie, co warto naśladować? Jakie są źródła postępu? W którym kierunku Korea zmierza i co 

jeszcze koreańska kultura wniesie do skarbnicy światowego dziedzictwa? Co na ten temat mogą powiedzieć 

panowie Kim, Park i Lee? Na te i inne pytania Autor poszukuje odpowiedzi, mając wspaniałego przewodnika - 

swoją koreańską żonę i jej rodzinę.  

 

 

31. Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II 

RP. T. 1, Województwo wileńskie / Grzegorz Rąkowski.- Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

2017. 

(Dopalanie Kresów ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Dwory , Zamki i pałace , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Województwo wileńskie (1926-1939) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

   Sygnatura:  WG-728.8(438) 

   Nowości:  2019-04 

 

Niniejszy album jest pierwszą z planowanego cyklu publikacji poświęconych siedzibom ziemiańskim na ziemiach 

wschodnich II RP oraz ich dziejom, aż po czasy współczesne, a także ich znanym i mniej znanym właścicielom                 

i mieszkańcom. Zamierzeniem autora jest przedstawienie wszystkich tych nielicznych rezydencji ziemiańskich                

i ich pozostałości, które w lepszym lub gorszym stanie dotrwały do naszych czasów. Uwzględniono więc nie tylko 

wspaniałe, wielkie pałace i zamki, lecz także wiele obiektów mniejszych i skromniejszych, mało lub zupełnie 

dotąd nieznanych, nieopisywanych ani w literaturze fachowej, ani w przewodnikach turystycznych. Podstawowym 

źródłem danych o obecnym stanie rezydencji były wizyty terenowe. Niemal wszystkie obiekty autor opracowania 

odwiedził osobiście (niektóre po kilka razy), wykonując przy tej okazji dokumentację fotograficzną, badając ich 

obecny stan zachowania oraz sposób użytkowania.  

 

 

32. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania / Stephen Hawking ; przełożył Marek 

Krośniak.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Futurologia , Kosmologia , Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Światowej sławy kosmolog i autor bestsellera nad bestsellerami Krótka historia czasu pozostawił nam swoje 

odpowiedzi na najistotniejsze pytania o nasze miejsce i przyszłość we wszechświecie Skąd się wzięliśmy? Czy 

ostatecznie przetrwamy? Czy postęp techniki uchroni nas przed zagładą? W jaki sposób moglibyśmy w pełni 

rozwinąć skrzydła? Stephen Hawking został uznany za jeden z największych umysłów naszych czasów, a jego 

heroiczne zmagania z chorobą, odkąd w wieku dwudziestu jeden lat zdiagnozowano u niego stwardnienie 

zanikowe boczne, stanowią trwałe źródło inspiracji dla nas wszystkich. Zasłynął zarówno z przełomowych 

dokonań w dziedzinie fizyki teoretycznej, jak i z nadzwyczajnej umiejętności objaśniania skomplikowanych pojęć 

w sposób przystępny dla każdego. Uwielbiano go również za szelmowskie poczucie humoru. Bezpośrednio przed 

śmiercią pracował nad swym ostatnim dziełem - zestawieniem odpowiedzi na „wielkie” pytania, które tak często 

stawiał, wykraczając poza granice ściśle akademickich badań.  
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33. Księga dla starych urwisów / Krzysztof Varga.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niziurski, Edmund (1925-2013) , Literatura dla młodzieży , 

Literatura polska , Pisarze polscy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Niziurski E.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Co takiego było w pisarstwie autora Sposobu na Alcybiadesa, że jego historie, rozgrywające się w zgrzebnej 

Polsce, tak bardzo przemówiły nam do serca, ale i do rozumu? Jak to się stało, że pragnęliśmy zamieszkać                     

w fikcyjnych Odrzywołach? Dlaczego bardziej ekscytowała nas historia broni ukrytej w starym browarze, 

tajemnica Twierdzy Persil, czy skrzynie Szwajsa w Niekłaju niż skarby piratów zakopane na Karaibach? Dlaczego 

świat szkoły w Gnypowicach Wielkich był bogatszy i bardziej podniecający niż podróż w osiemdziesiąt dni 

dookoła świata? Dlaczego i Zygmunt Miłoszewski, i Jerzy Pilch, i Juliusz Machulski, i Mariusz Czubaj,                        

i Grzegorz Kasdepke oraz wielu innych na stronach tej książki przyznają: Niziurski naszym Mistrzem był                       

i potrafią na wyrywki z pamięci zacytować fragmenty jego powieści? Bo jeśli istnieje w Polsce prawdziwa, 

niezniszczalna wspólnota, to tworzą ją dorośli dziś obywatele, którzy wychowali się na powieściach Niziurskiego. 

Ta książka o jego życiu i pisarstwie jest dla nich i o nich.  

 

 

34. Kwiatkowska:  żarty się skończyły / Marcin Wilk.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kwiatkowska, Irena (1912-2011) , Aktorzy polscy , Artyści 

kabaretowi polscy , Film polski , Teatr polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Kwiatkowska I.  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Intymny portret "kobiety pracującej". W wieku siedemnastu lat zdecydowała, że nigdy nie będzie mieć dzieci. Nie 

chciała sławy, ale sława ją pociągała. Nawet, kiedy opiekowała się chorym mężem, w pokoju obok odbywały się 

próby. Przyrzekła sobie, że jeśli nie zostanie artystką, to pójdzie do klasztoru. Solidna, punktualna i niebywale 

pracowita. Legenda polskiego radia i telewizji. Imponowała mistrzostwem w teatrze i na estradzie. To dla niej 

teksty pisał Gałczyński. Rozśmieszała do łez.  Prywatnie - pełna sprzeczności. Manewrowała między domem                  

a pracą, luksusem a skromnością, skupieniem a przygnębieniem. W wywiadach oszczędna, tajemnicza, skłonna do 

konfabulacji. Jaka naprawdę była Irena Kwiatkowska? Marcin Wilk jako pierwszy dotarł do nie publikowanych 

dotąd pamiętników artystki, dokumentów, listów oraz fotografii. Rozmawiał z osobami, które Irenę znały najlepiej 

- z bratanicą Krystyną, czy z wieloletnią gosposią Zofią. To pierwsza pełna biografia artystki.  

 

 

35. Listy z epoki absurdu czyli Miś II / Krzysztof Turowski.- Warszawa : Oficyna 

Wydawnicza Rytm, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Stan wojenny w Polsce (1981-1983) , Francja , Polska , 

Listy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2019-04 
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"Listy z epoki absurdu" to korespondencja przyjaciół opisująca rzeczywistość lat osiemdziesiątych w Polsce, stan 

wojenny oraz egzystencję solidarnościowych emigrantów we Francji. To nie jest historyczny spis faktów, ale 

autentyczny zapis naszych emocji, reakcji i uczuć związanych z codziennymi zdarzeniami tamtych czasów. To 

również spotkanie po latach bliskich sobie ludzi, którzy szukali sposobu na lepsze życie, lepszy świat w realiach 

epoki peerelowskiej, po mistrzowsku uchwyconych przez Stanisława Bareję, stąd podtytuł "Miś II". W istocie - 

bywała i śmiesznie, i strasznie, ale tak był.  

 

 

36. Marysieńka i Sobieski : wielka miłość / Iwona Kienzler.- Warszawa : Lira 

Wydawnictwo, 2018. 

 

 

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

(królowa Polski ; 1641-1716) , Miłość , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).04 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Poznaj dzieje niezwykłego uczucia i związku dwojga kochających się ludzi, na tle burzliwych czasów końca 

Rzeczypospolitej szlacheckiej. Przekonaj się, dlaczego historia namiętności łączącej jednego z największych 

królów w dziejach Polski, Jana III Sobieskiego i jego uroczej, pochodzącej z Francji małżonki, zwanej 

Marysieńką, nazywana bywa "jednym z najosobliwszych w świecie zdarzeń miłosnych". To fascynująca love 

story w cieniu wielkiej historii!  

 

 

37. Miłość życia : wspomnienia starego budrysa / Krzysztof Turowski.- Warszawa : 

Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turowski, Krzysztof (1948- ) , Dziennikarze , Opozycja 

polityczna nielegalna , Polacy za granicą , PRL , Francja , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Turowski K. 

Nowości:  2019-04 

 

 

Bardzo osobista opowieść o życiu, miłości, rodzinie, latach spędzonych w Polsce i podróżach w różne zakątki 

świata. Autor nie próbuje gloryfikować minionego ustroju, ale wspomina specyficzny klimat czasów PRL-u, dzieli 

się też doświadczeniami z nowej rzeczywistości. Szczerze, bez owijania w bawełnę, przekonywująco i ciekawie.  

 

 

38. Nauka w kuchni : przełomowe historie sztuki kulinarnej / Michał Kuźmiński.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jedzenie (czynność) , Kwarki , Osobliwości , Technologia 

żywności , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Kuchnia dla głodnych wiedzy. Czy zastanawiałeś się, kiedy ludzie zaczęli gotować? Jak przyrządzali jedzenie 
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neandertalczycy albo jak mógł smakować stek po kromaniońsku? Michał Kuźmiński, wieloletni szef działu Nauka 

„Tygodnika Powszechnego”, prowadzi nas przez fascynujące tajniki jedzenia i gotowania od czasów 

prehistorycznych po najdalszą przyszłość.  Z książki dowiesz się, jak wygląda gluten, poznasz tajniki zakwasu 

chlebowego (wszyscy wiedzą, że pierwszy chleb nigdy nie wychodzi i najlepiej od razu zacząć od drugiego), 

poznasz zapach zupy z kwarków, dowiesz się, jak wyhodować sałatę w kosmosie i dlaczego astronauci lubią 

pikantne jedzenie. Ta książka to prawdziwie (r)ewolucyjne historie sztuki kulinarnej. Kopalnia naukowej wiedzy   

i fascynujących ciekawostek na temat jedzenia i gotowania.  

 

 

39. Niewyjaśnione okoliczności / Richard Shepherd ; przełożyła Urszula Gardner.- 

Kraków : Insignis Media, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shepherd, Richard , Medycyna sądowa , Śmierć , Lekarze , 

Londyn (Wielka Brytania) , Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Dr Richard Shepherd, czołowy brytyjski lekarz medycyny sądowej, poświęcił swoją karierę zawodową 

odkrywaniu tajemnic śmierci. Gdy ktoś umrze śmiercią gwałtowną lub z niewyjaśnionych przyczyn, zadaniem dr. 

Shepherda jest ustalić przyczynę zgonu. Każda sekcja zwłok to swego rodzaju zagadka kryminalna - a dr Shepherd 

przeprowadził ich w swoim życiu prawie 25 tysięcy. Dzięki swoim umiejętnościom, oddaniu i wnikliwości dr 

Shepherd jest w stanie odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych pytań: jak doszło do śmierci danej osoby? Czy 

chodzi o seryjnego mordercę, czy o katastrofę naturalną, o zbrodnię doskonałe, czy o podejrzany wypadek - dr 

Shepherd nigdy nie zakłada niczego z góry, zawsze za to dąży do odkrycia prawdy. Wprawdzie był zaangażowany 

w najgłośniejsze sprawy, takie jak masakra w Hungerfordzie (1987), morderstwo Rachel Nickell (1992), a nawet 

śledztwo w sprawie wypadku księżnej Diany (1997) oraz ataku na World Trade Center (2001), lecz często to 

mniej głośne sprawy okazują się najbardziej zagadkowe, intrygujące, a nawet dziwaczne. Dowody przedstawione 

przez dr. Shepherda - zarówno w świetle jupiterów, jak i poza mediami - doprowadziły do skazania morderców, 

uniewinnienia osób fałszywie oskarżonych, a nawet do zaskakującego ponownego otwarcia dawno zamkniętych 

spraw. Jednakże życie w cieniu śmierci, bycie naocznym świadkiem najgorszych okropieństw, co jakich zdolny 

jest człowiek, miało swój koszt. Dr Shepherd uczciwie opowiada, jaką cenę przyszło zapłacić jemu samemu i jego 

bliskim.  

 

 

40. Nowoczesne metaloznawstwo / Karol Przybyłowicz.- Wydanie 9.- Kraków : 

Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metaloznawstwo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-666/669 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Atom i jego budowa ; Wiązania w kryształach ; Podstawy krystalografii metali ; Struktura rzeczywistych 

kryształów i ich agregatów ; Fazy stopów i ich budowa ; Wykresy równowagi fazowej stopów ; Krzepnięcie 

metali i stopów ; Odkształcenie plastyczne metali ; Zgniot i rekrystalizacja ; Stopy żelaza z węglem ; Obróbka 

cieplna stali ; Obróbka cieplno-plastyczna ; Stale stopowe i stopy o szczególnych właściwościach fizycznych ; 

Metody inżynierii powierzchni ; Metale niezależne i ich stopy ; Spieki, kompozyty i wyroby specjalne. 
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41. Pani Wymagalik / Małgorzata Domagalik- Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Celebryci , Dziennikarze , Humor , Feminizm , 

Homoseksualizm , Pamięć autobiograficzna , Pisarze , Postawy , Psychologia , Polityka 

, Felieton , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Domagalik M. 

Nowości:  2019-04 

 

 

Znana dziennikarka i wpływowa redaktorka opisuje kulisy świata mediów oraz show-biznesu, kreśląc portrety 

znanych ludzi, z którymi miała okazję zetknąć się w swej karierze. Dzieli się refleksjami, anegdotami, wymienia 

imiona i nazwiska, często sytuując je w zaskakujących kontekstach. Nie unika tematów, które do dziś uchodzą za 

kontrowersyjne.  

 

 

42. Piotr Jaroszewicz (1909-1992) : krótki rys biograficzny / Mariusz Głuszko.- 

Rzeszów : [Mariusz Głuszko], 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaroszewicz, Piotr (1909-1992) , Politycy , Polityka 

wewnętrzna , Premier (urząd) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Jaroszewicz P. 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Z Nieświeża w świat ; Tułaczy szlak ; Z Armii Czerwonej do Armii Berlinga ; Początek kariery politycznej ;               

W kręgu Bieruta ; Od Gomułki do Gierka ; Prezes Rady Ministrów PRL ; Na równi pochyłej ; Towarzysze 

rozliczają ; Internowanie ; Trybunał Stanu. 

 

 

43. Pochowani w niebie : niezwykła historia Szerpów i największej tragedii na K2 / 

Peter Zuckerman, Amanda Padoan ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Ratownictwo górskie , Tybetańczycy , Wypadki w 

górach , K2 (góra) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2019-04 

 

 

Szerpowie - pozostający w cieniu i pomijani przez historię bohaterowie - od zawsze towarzyszyli himalaistom.              

W 2008 roku, gdy jedenaście osób straciło życie na K2, najbardziej zabójczej górze, dwóch Szerpów przeżyło. 

Bazując na wywiadach i niedostępnych wcześniej materiałach Zuckerman i Padoan po raz pierwszy oddają im 

głos. Autorzy opowiadają historię Chhiringa Dorje i Pasanga Lamy, podążając za nimi od ich rodzinnych wiosek, 

położonych wysoko w Himalajach, przez slumsy Katmandu, lodowce Pakistanu aż do obozu u stóp K2. 

Obserwujemy ich, gdy czekają na śmierć, bez czekanów i narzędzi, i towarzyszymy im podczas akcji ratunkowej, 

która przeszła do historii himalaizmu. 
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44. Polish for foreigners / [author: Marta Mijakowska-Johnson ; language consultant: 

Urszula Marzec].- 2 edition.- Warszawa : Wydawnictwo Edgard, copyright 2010. 

(Audio Kurs = Audio Course) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gramatyka , Język polski jako obcy , Leksykologia , 

Ćwiczenia i zadania , Podręcznik , Rozmówki 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2019-04 

 

 

Polski dla cudzoziemców przeznaczony jest dla osób początkujących i średnio zaawansowanych oraz wszystkich, 

którzy chcą szybko i samodzielnie nauczyć się podstaw języka polskiego. Kurs, w którego skład wchodzi książka 

oraz dwie płyty audio z nagraniami, uczy 1500 słów i zwrotów niezbędnych na co dzień. Nauka z kursem ułatwi 

samodzielne porozumiewanie się podczas podróży, w hotelu, w pracy, w restauracji oraz pozwoli na swobodną 

komunikację w języku polskim.  Książka zawiera zapis nagrań, interesujące ćwiczenia, ciekawostki oraz uczy 

prawidłowej pisowni. Część gramatyczna wyjaśnia najważniejsze zagadnienia, a zamieszczone w książce tabele 

ułatwiają zapamiętanie materiału. Dołączone do książki wysokiej jakości nagrania (150 min) native speakerów 

pozwalają osłuchać się z językiem, poznać jego melodię oraz prawidłowy polski akcent.  Polski dla cudzoziemców 

polecany jest do samodzielnej nauki w podróży, w domu, w samochodzie. Ucz się, gdziekolwiek jesteś! Opanuj 

podstawy języka i zacznij wreszcie rozmawiać!  

 

 

45. Przez ruiny i zgliszcza : podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce / 

Mordechaj Canin ; przełożyła z jidysz Monika Adamczyk-Garbowska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Nisza : we współpracy z: Żydowski Instytut Historyczny, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holokaust , Gmina żydowska , Miasta , Żydzi , Polska , 

Reportaż 

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

Nowości:  2019-04 

 

Przez ruiny i zgliszcza ; Warszawa/Warsze ; Świat życia ; Kol nidre w Warszawie ; Góra Kalwaria/Ger ; 

Lublin/Lublin ; Kazimierz Dolny/Kuzmir ; Janowiec/Janowce ; Puławy/Pulaw ; Zamość/Zamoszcz ; Chełm/ 

Chelem ; Izbica/Iżbic ; Hrubieszów, Lubartów, Tyszowce, Krasnystaw/Hrubieszow, Lewartow, Tiszewic, 

Krasnostaw ; Łódź/Lodż ; Kutno/Kutne ; Zgierz, Stryków, Ozorków/Zgerz, Strikow, Ozorkow ; 

Kolumna/Kolumne ; Międzyrzec/Mezricz ; Siedlce/Szedlec ; Biała Podlaska/Biale ; Łuków/Lukow ; Mordy/Mord 

; Sokołów/Sokolow ; Węgrów/Wengrow ; Kosów/Kosow ; W drodze do Białegostoku ; Białystok/Bialistok ; 

Miasta i miasteczka ; Tykocin/Tiktin ; Zabłudów/Zabludowe ; Zaręby Kościelne/Zaromb ; Ostrów/Ostrow ; 

Łomża/Lomże ; Mińsk, Kałuszyn/Minsk, Kaluszyn ; Mława/Mlawe ; Nasielsk, Pułtusk/Naszelsk, Pułtusk ; 

Kielce/Kelc ; Pińczów/Pinczew ; Radom/Radom ; Skarżysko/Skarżisk ; Miechów/Miechow ; Pilica/Pilic ; 

Wolbrom/Wolbrom ; Wodzisław, Chęciny/Wodzislaw, Chenczin ; Częstochowa/Czenstochow ; Olkusz/Olkusz ; 

Kraków/Kroke ; Tarnów/Turne ; Chrzanów, Brzesko, Oświęcim/Chszanow, Brigl, Oszpicin ; Sosnowiec, Będzin, 

Katowice/Sosnowic, Bendin, Katowic ; Obozy zagłady ; Treblinka ; Chełmno ; Sobibór ; Oszpicin/ 

Oświęcim/Auschwitz ; Majdanek ; Gorączka złota ; Korespondent "Forwerts" opowiada o tym, jak został 

aresztowany przy wyjeździe z Polski. 
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46. Smoleńsk : 96 wspomnień / [autorzy projektu] Janusz Schwertner, Daniel 

Olczykowski, Szymon Piegza ; [autorzy Izabela Adamiec i 68 pozostałych].- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa smoleńska (2010) , Ofiary katastrof i wypadków , 

Rodziny smoleńskie , Smoleńsk (Rosja) , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).084  

Nowości:  2019-04 

 

 

Katastrofa w Smoleńsku to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Rozmawiamy                 

o nim często. Skutki tej tragedii odczuwamy na wiele sposobów. Dzielą nas oceny tego, co zdarzyło się przed 

Smoleńskiem, co stało się tam na miejscu i co działo się później. I tych podziałów zapewne nigdy nie uda się 

zakopać. Zadbają o to politycy. Mamy jednak 96 powodów, dla których katastrofa smoleńska nas wszystkich 

łączy. Bartosz Węglarczyk.  

 

 

47. Sodoma : hipokryzja i władza w Watykanie / Frédéric Martel ; przełożyły: 

Anastazja Dwulit, Elżbieta Derelkowska, Jagna Wisz.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Dziennikarstwo 

śledcze , Homoseksualizm , Papieże , Watykan , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2019-04 

 

 

Kilkudziesięciu kardynałów oraz setki biskupów i księży zgodziło się rozmawiać z francuskim socjologiem                  

i pisarzem Fredericem Martelem. Wśród nich znaleźli się zdeklarowani homoseksualiści, którzy odsłonili przed 

nim świat wielkiej szafy, w której ukrywają się księża geje, i dzięki którym poznał pilnie strzeżone tajemnice 

Watykanu. "Sodoma" to opowieść o konsekwencjach ukrywania własnej orientacji. O podwójnym życiu Kościoła. 

O hipokryzji, która stoi za najważniejszymi decyzjami kościelnych hierarchów i wpływa na funkcjonowanie 

całego Kościoła. Zdaniem Martela to homoseksualizm kleru jest kluczem, który pozwala najlepiej zrozumieć 

pontyfikaty Jana Pawła II, Benedykta XVI i być może Pawła VI oraz papieża Franciszka. Bowiem to właśnie                 

w Kościele istnieje największa społeczność homoseksualistów na świecie. Dlaczego homoseksualni duchowni są 

największymi homofobami? Dlaczego ukrywają seksualnych przestępców w koloratkach? Dlaczego zawsze 

zależało im i zależy nadal na zachowaniu w Kościele konserwatywnego status quo? Za co tak nienawidzą papieża 

Franciszka? Na te i wiele innych pytań Martel szuka odpowiedzi w książce, która jest efektem czteroletniego 

śledztwa w trzydziestu krajach.  

 

 

48. Szczeliny istnienia / Jolanta Brach-Czaina ; [wstęp Tomasz Stawiszyński].- 

Wydanie 3.- Warszawa : Dowody na Istnienie Wydawnictwo - Fundacja Instytut 

Reportażu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ontologia , Metafizyka , Życie codzienne , Esej 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2019-04 

 

 

 



41 
 

Ścierka, piasek, szczur, talerz, pąk, kiełbasa, wiśnia, kurz - egzystencjalny konkret to podstawa rozważań Jolanty 

Brach-Czainy w książce Szczeliny istnienia. Wydany po raz pierwszy w 1992 roku esej był wielkim wydarzeniem 

literackim. Zyskał miano książki kultowej, „biblii feminizmu”. Przede wszystkim jednak czytelnicy odbierali te 

niewielkie objętościowo teksty bardzo osobiście, ponieważ pada w nich pytanie nawet nie o to, jak powinniśmy 

istnieć, ale o to, jak rzeczywiście istniejemy. Filozofia codzienności Jolanty Brach-Czainy bierze się z zadumy na 

tym, co blisko, dookoła nas, czego doświadcza każdy człowiek. „Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność. 

A że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, 

że upływa ono na drobiazgach”. Obcinanie paznokci, wynoszenie śmieci, ścielenie łóżka, zmywanie naczyń, 

obieranie ziemniaków - każda z tych czynności ma w oczach filozofki wymiar egzystencjalny i metafizyczny. 

Brach-Czaina dopatruje się egzystencjalnego sensu zarówno w rodzeniu się czy umieraniu, jak i w jedzeniu czy 

codziennym krzątaniu się po domu. Podobnie można  go dostrzec w każdej z otaczających nas rzeczy, o ile tylko 

zechcemy zamilknąć i pozwolić tym przedmiotom codziennego użytku, zdarzeniom potocznym, sytuacjom 

oczywistym i swojskim drobiazgom przemówić. O ile tylko pozwolimy sobie na myślenie o nich i ich analizę.   

Szczeliny istnienia pokazują nam, że „codzienność jest nie tylko bezpieczną, płytką laguną nieruchomej nudy, lecz 

także samym środkiem bytowania, miejscem podstępnej, głębinowej, nieprzejednanej walki sił istnienia                            

i unicestwiania  

 

 

49. Tajemnice Korei Północnej / Daniel Tudor, James Pearson ; przełożyła Agnieszka 

Sobolewska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawa człowieka , Życie codzienne , Korea Północna , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Większości ludzi Korea Północna kojarzy się z reżimem politycznym, prześladowaniami i kultem przywódcy 

kraju, Kim Dzong Una. Książka ta to kopalnia ciekawych informacji na temat współczesnego życia w tym kraju. 

Można się z niej dowiedzieć między innymi, że Korea Kimów produkuje własne tablety, marki Samijon, ale nie 

mają one funkcji Wi-Fi. Około 70-80 proc. mężczyzn codziennie pije alkohol. Studenci uniwersytetu                                

w Pjongjangu mieszkają z rodzicami, więc chętnie wyjeżdżają na czyn społeczny na wieś - mogą spotkać się                    

z rówieśnikami i trochę poimprezować. Najpopularniejszym narkotykiem w Korei Północnej jest metaamfetamina 

- pamiątka z czasów, kiedy reżim zapełniał swój skarbiec, wytwarzając ten narkotyk i handlując nim. Przyrodni 

brat Kim Dzong Ila był ambasadorem w Polsce. I tak dalej - ciekawostka za ciekawostką.  

 

 

50. Tajemnicze zgony władców / Iwona Kienzler.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Władcy , Śmierć , Tajemnica , Zabójstwo polityczne , Europa , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci ginęli carowie, królowie, książęta. Poznaj najbar-dziej zagadkowe zejścia                

z tego świata polskich i europejskich monarchów! Przemysł II, Władysław Warneńczyk, Napoleon, car 

Aleksander, książę Kentu… Śmierć tych i innych władców otacza aura tajemniczości. Żegnali się z życiem 

wskutek spisku, otrucia, intrygi, z ręki wybranki, a w przypadku niektórych istnieją legendy o ich cudownym 
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ocaleniu. Są też postaci w historii, których śmierć uważa się za sfingowaną. Zwolennicy teorii spiskowych snują 

domysły o „życiu po życiu” królów czy książąt, którzy wcale nie umarli, tylko wybrali spokojne życie prostych 

ludzi…. Iwona Kienzler rozbudza ciekawość i z pasją opisuje najbardziej zagadkowe zejścia z tego świata 

polskich i europejskich monarchów, przypominając nam, że ten, kto ma władzę, ma też wielu wrogów.  

 

 

51. Ukryte działania / Margot Lee Shetterly ; tłumaczenie Andrzej Goździkowski.- 

Warszawa : Harper Collins Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NASA , Astronautyka , Kobieta , Rasizm , Matematycy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(73) 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Porywająca opowieść o wyjątkowych kobietach, które zrobiły tak wiele, a o których wiemy mało lub nic. Bez 

pracy tych wybitnie utalentowanych matematyczek amerykański sen o podboju kosmosu pozostałby w sferze 

marzeń. Świadome swej wartości, walczą o należne im miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn,                  

w świecie, w którym nadal obowiązują haniebne prawa segregacji rasowej. To świetnie opowiedziana historia, 

która powstała dzięki setkom rozmów, wywiadów i mrówczej pracy badawczej. Z morza informacji wyłonił się 

wielobarwny, intrygujący obraz pewnej epoki, z jej wszystkimi blaskami i cieniami.  

 

 

52. W kręgu nauki o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, 

Stanisław Sulowski.- Warszawa : Difin, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Misiuk, Andrzej (1958- ) , Bezpieczeństwo międzynarodowe , 

Bezpieczeństwo narodowe , Bezpieczeństwo publiczne , Granice , Korupcja , Policja , 

Wywiad wojskowy niemiecki , Materiały pomocnicze , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2019-04 

 

 

Przyczynek do biografii ; BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH PRAWNO-POLITOLOGICZNYCH;  

BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH HISTORYCZNYCH; BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH 

INSTYTUCJONALNO-FORMALNYCH. 

 

 

53. Windsorowie : celebryci, nudziarze, skandaliści / Iwona Kienzler.- Warszawa : 

Lira Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Windsor (ród) , Książęta i księżne , Rody panujące , Wielka 

Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-929.5/.9 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Skąd się wzięli Windsorowie? Dla kogo Edward VIII zrezygnował z korony? Czy Harry i Meghan to idealna para, 

przykładni rodzice czy może jednak celebryckie show? Losy brytyjskiej royal family z zapartym tchem śledzą co 
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dzień miliony osób na całym świecie, a radości i smutki jej członków to stały temat medialnych doniesień. Dzieje 

Windsorów pełne są romansów i skandali, a niektórzy z nich stali się prawdziwymi celebrytami. Zwykłym 

ludziom może się wydawać, że królowa Elżbieta II i jej krewni są postaciami z baśni. Windsorowie to jednak 

także sporych rozmiarów przedsiębiorstwo, które przynosi niemałe dochody. Iwona Kienzler, znana pisarka                       

i popularyzatorka historii, w swojej nowej książce odkrywa tajemnice najsłynniejszego królewskiego rodu 

współczesnego świata. Celebryci, nudziarze, skandaliści… poznaj brytyjską royal family!  

 

 

54. Własny dom i mieszkanie : jak załatwić ważne sprawy / [autor Łukasz Sitek ; 

redaktor prowadząca Anna WojdaTeresa Siudem].- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo jednorodzinne , Mieszkania , Nieruchomości , 

Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.2 

Nowości:  2019-04 

 

 

1. Zanim kupimy ; Bezpieczny zakup nowego mieszkania ; Kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego ; Błędy 

popełniane przy zakupie mieszkania ; A może by tak kupić dom ; Na co uważać, gdy kupujemy stary dom ; Czy 

warto korzystać z usług pośrednika ; Jak podkreślić zalety sprzedawanej nieruchomości ; Błędy popełniane przy 

sprzedaży ; Kto i kiedy musi zapłacić fiskusowi ; Pytania i odpowiedzi ; Zmiany planowane w przepisach ; Okiem 

fiskusa, czyli wybrane interpretacje podatkowe. 

 

 

55. "Zośka" - moja wielka miłość : wspomnienia Hali Glińskiej / Dorota Majewska, 

Aleksandra Prykowska-Malec.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Glińska Sapalska, Halina (1922-2015) , Zawadzki, Tadeusz 

(1921-1943) , Szare Szeregi , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2019-04 

 

 

Hala Glińska była harcerką i sanitariuszką batalionu „Golski”. Niecały rok przed Powstaniem Warszawskim 

utraciła miłość swojego życia - Tadeusza Zawadzkiego "Zośkę". Hala to nie tylko znana bohaterka "Kamieni na 

szaniec", ale przede wszystkim osoba o niezwykle barwnym życiorysie i nietuzinkowej osobowości. Kolejno 

poznajemy jej beztroskie dzieciństwo w zamożnej rodzinie właściciela fabryki środków chemicznych                              

w przedwojennej Warszawie, piękny okres nauki w gimnazjum Królowej Jadwigi i zawarte tam przyjaźnie, 

wspólne zabawy i harcerstwo. Do grona przyjaciół Hali należeli: Danka Zdanowiczówna, Janek Bytnar „Rudy”, 

Maxiej Aleksy Dawidowski "Alek", Barbara Sapińska i oczywiście Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W 1939 roku 

wszyscy oni stanęli wobec grozy wojny. Bohaterka wraca myslami do tragicznych przeżyc okupacji hitlerowskiej. 

Dorota Majewska i Aleksandra Prykowska-Malec towarzyszyły Hali do końca, gromadząc pokaźny materiał, 

stanowiący podstawą do zapisu wspomnień. Wciąż utrzymują stały kontakt z jej rodziną i przyjaciółmi. Swoją 

książkę wzbogaciły o niepublikowane dotąd fotografie oraz dokumenty z ich prywatnego zbioru. Szczególną 

wartością powieści są opisy wydarzeń historycznych z okresu drugiej wojny światowej oraz postaci związanych                  

z tymi wydarzeniami, obrazy przedwojennej Warszawy a także refleksyjne, niepozbawione humoru spostrzeżenia 

kobiety dziewięćdziesięcioletniej.  
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Audiobook 

 
 

1.  Becoming : moja historia / Michelle Obama ; [polish translation Dariusz 

Żukowski].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obama, Michelle (1964- ) , Kobieta , Pierwsze damy , 

Prawnicy , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1082/929-051 

Nowości:  2019-04 

 

Nie wiem wszystkiego o Ameryce, o życiu, o tym, co przyniesie przyszłość. Znam jednak siebie. Mój ojciec 

Fraser nauczył mnie ciężko pracować, często się śmiać i dotrzymywać słowa. Moja matka Marian pokazała mi, jak 

samodzielnie myśleć i korzystać z własnego głosu. W naszym zatłoczonym mieszkanku na South Side w Chicago 

pokazali mi, że należy doceniać wartość historii: naszej rodziny, mojej własnej, kraju. Nawet jeśli bywa brzydka 

lub niedoskonała. Nawet jeśli odcisnęła głębsze piętno, niż byśmy chcieli. Twojej historii nikt ci nie odbierze. 

Należy do ciebie. [Z PRZEDMOWY] 

 

 

2. Kołysanka z Auschwitz / Mario Escobar ; [przekład Patrycja Zarawska].- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hanneman, Helene , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Małżeństwo międzyetniczne , Dzieci , Przedszkola , Więźniowie 

obozów , Zagłada Romów (1941-1945) , Powieść 

Sygnatura:  WG-KM/1080/W 

Nowości:  2019-04 

 

Helene Haneman to rodowita Niemka, która mogła wybrać wolność. Zamiast tego poszła ze swoim romskim 

mężem i ich dziećmi prosto do obozowego piekła. Doktor Mengele zmusił ją do założenia przedszkola, które 

miało zająć baraki obok jego laboratorium. Choć kobieta wielokrotnie mogła się ocalić, poświęciła wszystko, by 

złagodzić cierpienia obozowych dzieci i dać im odrobinę nadziei w tym mrocznym czasie.  

 

 

3. Rodzanice / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość 

fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1083/K 

Nowości:  2019-04 
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Zbliża się krwawy superksiężyc. Mieszkańcy maleńkich Rodzanic boją się, że ta niezwykła pełnia uwolni z dawna 

uśpionego demona. Tymczasem na zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem jeziorze znaleziono ciało 

zamordowanej dziewczyny. Jest przykryta kocem. Gdyby nie to, że jakieś zwierzę poszarpało jej rękę, 

wyglądałaby, jakby spokojnie spała. Tego samego dnia umiera pewna dziennikarka. W ostatnich słowach 

przestrzega byłą komisarz Klementynę Kopp przed wilkołakiem. Wkrótce emerytowana policjantka znika bez 

śladu… Pojawiają się sugestie, że to Kopp dokonała zbrodni. Tylko aspirant Daniel Podgórski wierzy, że dawna 

koleżanka jest niewinna. Jaki sekret skrywa sam Podgórski? Dlaczego odpowiedzi warto szukać w szklanej kuli? 

Ile prawdy jest w anonimie zapowiadającym śmierć wszystkich mieszkańców Lipowa? I kto tak naprawdę czai się 

w ciemności?  

 

 

4. Zabójcza biel / Robert Galbraith [pseudonim] ; [przekład z angielskiego Anna 

Gralak].- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cormoran Strike (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1081/K 

Nowości:  2019-04 

 

"Widziałem, jak ktoś zabił dziecko. Udusił je… obok konia". Billy, zdesperowany młody mężczyzna, przychodzi 

do agencji Cormorana Strike’a, by prosić o wyjaśnienie okoliczności zbrodni, którą widział w dzieciństwie. Klient 

wyraźnie cierpi na zaburzenia psychiczne, lecz detektyw wyczuwa, że historia brzmi wiarygodnie. Gdy dopytuje  

o szczegóły, Billy w panice ucieka. Strike i Robin Ellacott - niegdyś asystentka detektywa, a obecnie jego 

wspólniczka - próbują dociec, co kryje się za historią Billy’ego. Śledztwo wiedzie bocznymi uliczkami Londynu 

ku zakamarkom brytyjskiego parlamentu oraz do ponurej wiejskiej rezydencji. Cormoran zmaga się nie tylko                   

z zawiłym dochodzeniem, lecz także z problemami w życiu prywatnym.  

 
 

 

Film 

 
1.  53 wojny / reżyseria, scenariusz Ewa Bukowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jagielska, Grażyna (1962- ). Miłość z kamienia , Kobieta , 

Korespondenci wojenni , Małżeństwo , Nerwice wojenne , Wojna , Polska , Film 

fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1397/DF 

Nowości:  2019-04 

 

 

Anka i Witek są kochającym się małżeństwem. On jest korespondentem wojennym, który większość roku spędza 

na wojnie. Ona nieustannie czeka, aż mąż wróci do domu. Anka stara się żyć normalnie, jednak niepewność                

o życie Witka coraz bardziej zatruwa jej rzeczywistość. Gdy on po raz kolejny wyjeżdża w rejony objęte wojną, 

ona zaczyna szykować się na najgorsze… "53 wojny" to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.  
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2. Fantastyczne zwierzęta : zbrodnie Grindelwalda / reżyseria David Yates ; 

scenariusz  J.K. Rowling.- Warszawa : Galapagos, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , Zwierzęta baśniowe i 

mityczne , Film fabularny , Fantasy , Film familijny , Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1388/F 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Po ucieczce potężnego czarodzieja Gellerta Grindelwalda z więzienia magizoolog Newt Scamader ponownie 

zostaje wezwany przez profesora Hogwartu Albusa Dumbledore'a. W obliczu nieprzewidzianych zagrożeń Newt 

musi znaleźć sposób, aby powstrzymać Grindelwalda, którego plan przejęcia władzy nad istotami niemagicznymi 

przez czarodziejów czystej krwi grozi podziałem całego magicznego świata.  

 

 

3. Fuga / reżyseria Agnieszka Smoczyńska ; scenariusz Gabriela Muskała.- Warszawa 

: Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fuga dysocjacyjna , Kobieta , Rodzina , Rola społeczna , 

Zaburzenia osobowości , Zaburzenia pamięci , Polska , Film fabularny , Film 

psychologiczny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1394/S 

Nowości:  2019-04 

 

 

Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez 

rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. Z czasem do 

Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy – tego co zdarzyło się                  

w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą 

kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i rodziny?  

 

 

4. Jeszcze dzień życia / reżyseria Damian Nenow, Raúl de la Fuente ; scenariusz Raúl 

de la Fuente, Amaia Remírez, Niall Johnson, David Weber, Damian Nenow.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo Agora, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapuściński, Ryszard (1932-2007) , Kapuściński, Ryszard 

(1932-2007). Jeszcze dzień życia , Korespondenci wojenni , Ofiary wojny , Wojna 

domowa w Angoli (1975-2002) , Angola , Adaptacja filmowa , Film animowany , Film 

dokumentalny 

Sygnatura:  WG-F/1390/A  

      Nowości:  2019-04 

 

"Jeszcze dzień życia" to trzymająca w napięciu historia trzymiesięcznej wyprawy wybitnego reportera Ryszarda 

Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angoli, gdzie linia frontu zmienia się jak w kalejdoskopie. 

Inspiracją tej pełnometrażowej animacji z elementami dokumentu jest książka Kapuścińskiego "Jeszcze dzień 

życia".  
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5. Narodziny gwiazdy / reżyseria Bradley Cooper ; scenariusz Will Fetters, Bradley 

Cooper, Eric Roth.- Warszawa : Galapagos, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Miłość , Piosenkarze , Uzależnieni , Stany 

Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film muzyczny , Melodramat , Remake 

Sygnatura:  WG-F/1396/M 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Nowe spojrzenie na historię nieszczęśliwej miłości. Jackson Maine (Bradley Cooper) to doświadczony muzyk, 

który odkrywa usiłującą przebić się artystkę Ally (Lady Gaga) i zakochuje się w niej. Ally była już gotowa 

porzucić marzenia o karierze wielkiej piosenkarki, Jack namówił ją jednak na występy. Teraz, choć zawodowo 

Ally pnie się na szczyt, związek tych dwojga stacza się w dół, ponieważ Jackson nieustannie walczy ze swoimi 

demonami.  

 

 

6. Nielegalni / reżyseria Leszek Dawid, Jan P. Matuszyński ; scenariusz Bartosz 

Staszczyszyn, Dorota Jankojć-Poddębniak, Maciej Kubicki.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo Agora, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Severski, Vincent V. (1956- ). Nielegalni , Severski, Vincent 

V. (1956- ). Niewierni , Szpiegostwo , Terroryzm , Wywiad , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Sensacja , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1391/S  

Nowości:  2019-04 

 

Konrad Wolski, szef wydziału Q, elitarnej komórki polskiego wywiadu, przejmując w Stambule białoruskiego 

handlarza bronią, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta  

w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi. Konrad natychmiast uruchamia Travisa, 

polskiego szpiega zakonspirowanego w mińskim KGB, by zdobył informacje wywiadowcze, które udaremnią plan 

terrorystów. Sprawę komplikuje fakt, że Travis został właśnie zdekonspirowany przez jednego z białoruskich 

oficerów KGB. Poddany finansowemu szantażowi nie utrzyma się długo na swojej pozycji - z misją jego 

natychmiastowej ewakuacji rusza do Mińska Sara, oficer polskiej Agencji Wywiadu. Równocześnie w Warszawie 

emerytowany generał białoruskich służb szantażuje Premiera Rządu RP. Oficerowie Agencji Wywiadu muszą za 

wszelką cenę przejąć archiwalne materiały obciążające szefa polskiego rządu. Wszystkie drogi prowadzą więc do 

Mińska. Rozpoczyna się mordercza gra z czasem.  

 

 

7. Ocean ognia / reżyseria Donovan Marsh ; scenariusz Jamie Moss, Arne Schmidt.- 

Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Keith, Don (1947- ). Firing Point , Wallace, George. Firing 

Point , Okręty podwodne , Terroryzm , Uprowadzenie , Rosja , Stany Zjednoczone 

(USA) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1392/S 

Nowości:  2019-04 

 

 

Amerykański okręt z napędem atomowym - USS Toledo, dowodzony przez kapitana Joe Glassa (Gerard Butler), 

dociera do miejsca, w którym w nieznanych okolicznościach zatonęła rosyjska łódź podwodna. Badając kulisy 
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katastrofy, kapitan odkrywa, że incydent nie był dziełem przypadku, ale doskonale zaplanowanym aktem terroru. 

Stoi za nim zbuntowany rosyjski generał, usiłujący doprowadzić do wybuchu III wojny światowej.  

 

 

8. Planeta Singli 2 / reżyseria Sam Akina ; scenariusz Sam Akina, Jules Jones.- 

Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja mobilna , Celebryci , Ludzie bogaci , Nauczyciele 

muzyki , Telewizyjny program rozrywkowy , Film fabularny , Komedia 

romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1389/KF  

Nowości:  2019-04 

 

 

To prawdziwa eksplozja humoru, wzruszeń i pozytywnej energii choć jej intryga toczy się wokół poważnego 

kryzysu związku głównych bohaterów Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej Stuhr). On, showman-

celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie 

pojawia się Aleksander - zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny 

nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.  

 

 

9. Sofia / reżyseria Meryem Benm'Barek-Aloïsi.- Warszawa : Best Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nieplanowana ciąża , Rodzina , Tradycja , Trudne 

sytuacje życiowe , Maroko , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1393/DF 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

 

Współczesne Maroko, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością. Dwudziestoletnia Sofia mieszka z rodzicami  

w Casablance. Jest w ciąży, ale nawet sama przed sobą nie chce się do tego przyznać. Seks pozamałżeński jest                

w jej kraju karany więzieniem. Sofia musi podjąć decyzje, które uratują honor jej rodziny i zaważą na całym jej 

życiu. Reżyserka Meryem Benm'Barek-Aloïsi, niczym Asghar Farhadi pokazuje obraz społeczeństwa przez 

pryzmat problemów i lęków swoich bohaterów. Choć życie Sofii determinuje miejsce urodzenia, to dziewczyna 

znajduje w sobie siłę, by pokierować swoim życiem.  

 

 

10. Zabójcze maszyny / reżyseria Christian Rivers ; scenariusz Fran Walsh, Peter 

Jackson, Philippa Boyens.- Wrocław : Filmostrada, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reeve, Philip. Żywe maszyny , Miasta , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Steampunk , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1395/F 

Nowości:  2019-04 

 

 

 

Wizjoner współczesnego kina Peter Jackson zaprasza do całkowicie nowej przygody, jakiej jeszcze nie 

widzieliście. Setki lat po zagładzie naszej cywilizacji rodzi się nowy świat. Tajemnicza młoda kobieta Hester 
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Shaw przewodzi bandzie wyrzutków w walce o powstrzymanie Londynu - obecnie wielkiego miasta- drapieżnika 

na kołach - przed pożarciem wszystkiego, co napotka na swojej drodze.  

 

 

 
 


