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Nowości 2019 – LIPIEC 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. (Nie)piękność / Natasza Socha.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Kobieta , Piękno , Przyjaźń , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Nasturcja ma dwadzieścia osiem lat i piękne imię, choć sama czuje się kwintesencją brzydoty. W czasach, gdy 

uroda determinuje wszystko, Nasturcja coraz bardziej zamyka się w sobie. Flirtuje przez Internet z nieznajomymi 

mężczyznami, uwodząc ich pod maską anonimowości. Czterdziestopięcioletnia Paulina jest jej całkowitym 

zaprzeczeniem. Pod każdym względem zdaje się być ideałem piękna, choć nikt nie wie ile ją to kosztuje i jak 

bardzo czuje się samotna. Jej każdy kolejny związek kończy się katastrofą. Drogi obu kobiet przecinają się 

pewnego dnia, by uroda i brzydota mogły się przeniknąć i pomóc sobie wzajemnie. Co tak naprawdę wyznacza 

współczesne kanony piękna? Czym jest atrakcyjność? Jak bardzo czujemy się dobrze sami ze sobą? Czy 

mężczyźni faktycznie szukają kobiet nieskazitelnych? Niepiękność to skaza czy atut?  

 

 

2. Ale z naszymi umarłymi / Jacek Dehnel.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powroty zmarłych , Świadomość narodowa , Zombi 

(stworzenia fantastyczne) , Polska , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 
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"Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi", pisała Maria Janion. Ta myśl stała się punktem wyjścia 

powieści Jacka Dehnela, w której trochę śmieszno, trochę straszno, a na pewno bardzo aktualnie. W pewnej 

krakowskiej kamienicy mieszka cały przekrój polskiego społeczeństwa. W tym Kuba i jego chłopak, Tomek. Kuba 

jest dziennikarzem. Wraz z ekipą telewizyjną trafia na cmentarz w Cikowicach pod Bochnią, skąd napływają 

informacje o napadach na groby i wykradzionych ciałach. Nie byłoby w tym może nic aż tak niezwykłego, gdyby 

nie jeden zagadkowy szczegół - nagrobne płyty zostały rozbite… od środka. I wtedy zaczyna się prawdziwe 

literackie szaleństwo! Kolejny cud nad Wisłą? Próba mająca zjednoczyć naród? Polska w ferworze! Medialna 

gorączka, polityczne oskarżenia i społeczne nastroje, od paniki po euforię. Tymczasem sytuacja stopniowo 

wymyka się spod kontroli… Bo są na świecie rzeczy, o których nie śniło się czytelnikom.  

 

 

3. Bańki mydlane / Edyta Świętek.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Umieranie , Chorzy na nowotwory , Kobieta , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Michalina ma wszystko, co jest pożądane w młodym wieku: kochającą rodzinę, trafione studia, pochłaniającą 

pasję, przyjaciół oraz uroczego chłopaka, Jakuba. Sielankę burzy podejrzenie, że dziewczyna jest w ciąży. 

Wkrótce jednak okazuje się, że nie ciąża, lecz złośliwy nowotwór wywraca jej poukładane życie do góry nogami. 

Jak odnaleźć się w nowej, okrutnej rzeczywistości, od której nie ma ucieczki? Bohaterka ma na to receptę.                       

W czasie krótkotrwałej poprawy zdrowia realizuje swoje plany i urzeczywistnia pomysły. Czy to wystarczy, aby  

u kresu życia odczuwać spokój i mieć czyste sumienie? Być może tak, lecz mimo to Michaliny nie opuszcza lęk 

przed śmiercią. Obawia się osamotnienia oraz… nudy. Bańki mydlane zachwycają w całej swej prostocie. 

Przywracają nam ufność, dodają otuchy i uczą współodczuwania. To wyjątkowa powieść autorstwa wyjątkowej 

kobiety. Magdalena Majcher 

 

 

4. Boska proporcja / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agata Stec (postać fikcyjna) , Policjanci , Psychopatologia , 

Oliwa (Gdańsk ; część miasta) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Matka to skarb, a miejsce skarbu jest głęboko pod ziemią. W zamkniętej dla zwiedzających palmiarni parku 

Oliwskiego zostają znalezione zaaranżowane, w sposób równie makabryczny jak piękny, zwłoki dziewczyny. 

Człowiek odpowiedzialny za remont obiektu znika, a na miejscu zbrodni jako jeden z pierwszych pojawia się 

Robert Mazur - zabójca po wyroku będący pod stałą kontrolą terapeuty. Sprawę bada komisarz gdańskiej policji 

Agata Stec, której alkohol, kac i pobudka w obcym łóżku nie są obce. Żyje pracą, przeklina i całkiem nieźle radzi 

sobie w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, choć nieustannie, jako przełożona grupy śledczej, musi 

znosić seksistowskie przytyki. Agata nie przepada za pracą zespołową, a za jedynego przyjaciela uważa starszego 

brata - znanego psychologa Artura Kamińskiego, którego potajemnie wciąga w kulisy śledztwa, licząc na jego 

doświadczenie w pracy z psychopatycznymi jednostkami. Elegancki i powściągliwy, otaczający się pięknymi                 

i drogimi przedmiotami, wyczulony na rytuały Kamiński to przeciwieństwo porywczej siostry. Ta sprawa stanowi 
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autentyczne wyzwanie dla jego nieprzeciętnego intelektu. Napisany z brawurą i mistrzowską precyzją kryminał 

plastyczny jak serial i dynamiczny jak życie. "Boska proporcja" jest pierwszą częścią trylogii, której kolejne tomy 

"Materiał ludzki" i "Białe kłamstwa" ukażą się w 2019 roku.  

 

 

5. Cisza między dźwiękami / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Stacja Jagodno / Karolina Wilczyńska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Góry Świętokrzyskie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Agata była kiedyś znakomitą wiolonczelistką, jednak znalazła się na życiowym zakręcie. Piękne dźwięki są już 

tylko wspomnieniem... Życzliwość, z którą hrabianki przyjmą Agatę, nie wystarczy, by uporać się z problemami. 

Kobieta będzie musiała podjąć walkę o siebie i o swoje małżeństwo. Czy jej się to uda i czy znajdzie w sobie dość 

sił, by przezwyciężyć nie tylko zazdrość? Czasem najważniejsze słowa pozostają niewypowiedziane... W Jagodnie 

będziecie mogły odwiedzić  swoich ulubionych bohaterów: Marzenę, Tamarę i Łukasza; zobaczcie, jak układa się 

Grzegorzowi i Lei. Czy te dwie silne osobowości wyjaśnią sobie wreszcie wszystkie sekrety?  

 

 

6. Córka zegarmistrza / Kate Morton ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Archiwiści , Artyści , Tajemnica , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Latem 1862 roku grupa młodych artystów, którym przewodził utalentowany i pełen pasji Edward Radcliffe, 

przybyła do Birchwood Manor w malowniczym Oxfordshire. Planowali spędzić miesiąc na łonie natury, szukając 

inspiracji. Ale ich pobyt na prowincji właśnie dobiega końca: jedna z uczestniczek wyprawy została zastrzelona, 

druga zniknęła – podobnie jak pewna bezcenna pamiątka rodowa – a życie Edwarda legło w gruzach. Ponad 150 

lat później Elodie Winslow, młoda archiwistka z Londynu, znajduje zdjęcie zniewalająco pięknej kobiety                     

w wiktoriańskim stroju i szkicownik artysty z rysunkiem domu stojącego w zakolu rzeki. Dlaczego ten dom 

wydaje się Elodie znajomy? Kim jest młoda kobieta na fotografii? Czy kiedykolwiek pozna jej tajemnicę?  

 

 

7. Czas w dom zaklęty / Katarzyna Enerlich.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Marzenia , Tajemnica , Toksyczne związki , Trudne 

sytuacje życiowe , Uczucia , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 
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Niezwykła historia Ruty, kobiety która spędziła młodość w sennym mazurskim miasteczku, leżącym u podnóża 

krzyżackiego zamku. Dziewczyna pragnie zrealizować marzenie swego życia - zostać malarką. Mimo 

niewątpliwego talentu osiągnięcie celu nie będzie łatwe, a na wszystkim kładą złowrogi cień toksyczne relacje                 

z sąsiadką, pod wspólnym dachem ponurego domu. Z domem tym związana jest pewna tajemnica, którą Ruta 

odkrywa w smutnych okolicznościach. Samotność, odejście bliskich, koniec pięknej miłości i niezrealizowane 

marzenia - czy to całe zło, które ją dotknęło, ma korzenie w tajemniczej historii sprzed lat? Czy dom, w którym 

mieszka jest przeklęty? "Czas w dom zaklęty" to opowieść o wybaczaniu, zakazanej miłości i codziennej 

hipokryzji, której nie dostrzegamy ze zwykłego wygodnictwa. To również magiczne spotkanie ze sztuką. 

Bogactwo takich symboli, jak żydowska modlitwa nad winem czy pogańska Noc Kupały, pokazuje nam, że świat 

pełen jest uniwersalnych wartości. Ich znaczenia przeplatają się ze sobą, jak dobro ze złem, i to do nas należy 

decyzja, czym zapełnimy nasze serca…  

 

 

8. Dom nad jeziorem / Tasmina Perry ; [przełożyła Karolina Bochenek].- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozstanie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Pierwsza miłość, o której nie da się zapomnieć. Rok 1994. W Savannah jest piękne lato, które niesie ciepłą bryzę                

i zapach różaneczników. Młody student Jim spędza wakacje z rodzicami. Ten z pozoru nudny wyjazd odmienia 

jego życie. Wkrótce poznaje Jennifer Wyatt, córkę właściciela tajemniczej plantacji. Zakochują się w sobie bez 

pamięci, ale wspólne marzenia i plany niszczy tragedia. Rok 2008. Jim jest potentatem w branży hotelarskiej i od 

pamiętnego lata nie wracał do miejsca, w którym spotkał swoją pierwszą miłość. Teraz musi odbyć służbową 

podróż, bo zamierza kupić dom nad jeziorem, w którym kiedyś mieszkała rodzina Jennifer. Kiedy spotyka się ze 

swoją dawną ukochaną, uświadamia sobie, że jego serce nigdy nie przestało do niej należeć.  

 

 

9. Droga zagłady / Drew Karpyshyn ; przekład Aleksandra Jagiełowicz.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2012. 

(Darth Bane / Drew Karpyshyn ; 1) 

(Star Wars) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Darth Bane (postać fikcyjna) , Gwiezdne Wojny (świat 

fikcyjny) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

Dawno temu obdarzony niezwykłymi zdolnościami chłopak uciekł z rodzinnej planety i trafił do Akademii 

Sithów. Zgłębiając arkana Ciemnej Strony Mocy, przyjął imię Bane i okazał się niezwykle pojętnym uczniem. 

Prawdziwa próba ma jednak dopiero nadejść. Tylko rzucając wyzwanie najstarszym tradycjom i czerpiąc                  

z zapomnianej mądrości pierwszego Sitha, Bane może liczyć na zwycięstwo. I na to, że pewnego dnia z popiołów 

tego, co musi zniszczyć, podźwignie nową erę Ciemnej Strony Mocy.  
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10. Dworek w Miłosnej / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Spadek , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

 

Wyobraź sobie długą, wysadzaną strzelistymi drzewami aleję, wiodącą do pełnego wspomnień dworku w stylu 

angielskim. Zajrzyj do rosarium z ogrodnikiem Antonim, przejdź się nad staw, odetchnij zapachem lawendy… 

Zajrzyj do miejsca, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością. Daj się uwieść niespiesznemu rytmowi życia                 

w cichym miasteczku Miłosna. Bogna Rytter, dziedziczka posiadłości, zapisuje swój majątek jedynym krewnym - 

kuzynkom Adzie i Monice. Co zrobią z nieoczekiwanym spadkiem? Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze? Jak 

ułożą się stosunki między dwiema niemal obcymi kobietami, między którymi staną wielkie pieniądze i… 

mężczyzna? Stare mury kryją niejedną tajemnicę. A kiedy do dworku wprowadzi się młodość, wraz z nią 

zamieszkają tam marzenia, namiętności i tęsknoty.  

 

 

11. Dzień matki / Nele Neuhaus ; tłumaczyli Anna i Miłosz Urbanowie.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2019. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oliver Bodenstein (postać fikcyjna) , Pia Kirchhoff (postać 

fikcyjna) , Adopcja , Dziecko trudne , Rodzina zastępcza , Sekrety rodzinne , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2019-07 

 

Rodziny się nie wybiera. Ale rodzina może wybrać ciebie. Przez czternaście dni nikt się nie zainteresował 

zwłokami osiemdziesięcioczteroletniego Theodora Reifenratha. Kiedy policja wreszcie się pojawia, Pia Sander                 

i Oliver von Bodenstein odkrywają na posesji zmarłego szczątki kilku kobiet. Czy Reifenrath był seryjnym 

mordercą? W oczach sąsiadów on i jego żona Rita stanowili modelowy przykład rodziny zastępczej, przez 

kilkadziesiąt lat oferującej dzieciom pozbawionym opieki dom pełen miłości. W wyniku śledztwa na jaw 

wychodzą jednak mroczne fakty: historia rodzonej córki Reifenrathów, która zmarła z przedawkowania 

narkotyków, utopionej w stawie dziewczyny z sąsiedztwa i tajemniczego samobójstwa Rity Reifenrath, której 

zwłok nigdy nie odnaleziono.  

 

 

12. Dziewczyna ze Szczepankowa / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Trzecia po "Pewnego lata w Szczepankowie" i "Niecodziennym upominku" część opowieści o ludziach, których 
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połączył mazurski pensjonat. Młodzi Biernaccy dorastają. Braterstwo krwi Zojki i Krzyśka zostaje wystawione na 

próbę. Pojawienie się Izy, przebojowej dziewczyny z licencją pilota, sprawi, że Zojka odkryje w sobie coś, czego 

się nie spodziewała, Krzysiek zaś będzie musiał udowodnić, że dorównuje śmiałością nowej znajomej. Do akcji 

wkracza Jasiek, przystojny weterynarz z doktoratem. Helena rozstanie się z Waśką na zawsze, a babcię Krystynę 

zaskoczą złe wieści i antyterroryści. Dalsze losy bohaterów, których zachwyciły szczepankowskie klimaty i urok 

mazurskiego krajobrazu.  

 

 

13. Epoka Antychrysta : powiastka apokaliptyczna o czasach ostatecznych / Paweł 

Lisicki.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Judasz (postać biblijna) , Papiestwo , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Watykan , Rzym (Włochy) , Powieść , Dystopia , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Alternatywna historia chrześcijańskiego świata. Rzym 2217. Nad Kaplicą Sykstyńską biały dym. Konklawe 

wybrało nowego papieża. Na tronie Stolicy Piotrowej zasiadł Judasz. Resztki zdrowego rozsądku toną w powodzi 

przekonań o jedynej i niepodważalnej władzy człowieka nad światem i samym sobą. Nastaje czas radykalnego 

liberalizmu. Wiara w Boga, który ma wpływ na historię, to skaza na ciele ludzkości. Tylko odrzucając samą 

możliwość istnienia Boga - jakkolwiek rozumianej istoty wyższej - człowiek może być w pełni dowartościowany. 

(…) Bóg jest niczym kotwica lub pętające nas kajdany. Mistrzowski pastisz obłędu świata XXI wieku utrzymany 

w konwencji powieści sci-fi. 

 

 

14. Eva / Arturo Pérez-Reverte ; przekład Marzena Chrobak.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lorenzo Falcó (postać fikcyjna) , Szpiegostwo , Wojna 

domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Wywiad , Tanger (Maroko) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

1937. Pozbawiony zasad najemnik Lorenzo Falcó trafia w oko szpiegowskiego cyklonu - do Tangeru. Błądząc              

w dusznych zaułkach szemranych dzielnic, nigdy nie wie, kto jest jego wrogiem, a kto sprzymierzeńcem. Na 

drodze Falcó stają gotowe na wszystko kobiety i bezwzględni mężczyźni. Codziennie niemal cudem udaje mu się 

uchodzić cało z brutalnych starć. Aż wreszcie pojawia się ona. Eva. Niebezpieczny duch przeszłości.  

 

 

15. Evna / Siri Pettersen ; przełożyli z norweskiego Anna Krochmal i Robert 

Kędzierski.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

(Krucze Pierścienie / Siri Pettersen ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Rzeczywistość alternatywna , Władza , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-07 
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Wyobraź sobie, że jesteś ikoną siejącego postrach ludu. Symbolem, który go skupia wokół nienawiści i żądzy 

zemsty. Że jesteś córką martwo urodzonego wodza na wygnaniu i twój los wyznacza początek końca. Hirka 

przygotowuje się na spotkanie z rodziną panującą w zimnym, zhierarchizowanym świecie, który gardzi 

jakąkolwiek słabością. Niechętnie akceptuje swój los w nadziei, że dzięki temu uratuje Rimego, a krainy Ym będą 

bezpieczne. Jednak martwo urodzonych dręczy niezaspokojony głód Evny i Hirka uświadamia sobie, że wojna, 

którą pragnęła powstrzymać, jest nieunikniona. I tak staje wobec wyzwania dla wszystkiego, w co wierzyła i o co 

walczyła.  

 

 

16. Falcó / Arturo Pérez-Reverte ; przekład Marzena Chrobak.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lorenzo Falcó (postać fikcyjna) , Wojna domowa w Hiszpanii 

(1936-1939) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Hiszpania lata 30. Sam przeciw wszystkim. Przenikliwy jak Blomkvist. Pociągający jak Geralt. Brutalny jak 

Mock. Nazywa się Falcó. Lorenzo Falcó. I właśnie rusza na wojnę, w której nie ma zwycięzców. Arturo Pérez-

Reverte, niedościgły mistrz powieści przygodowej, zabiera czytelnika do świata, w którym mężczyźni są okrutni, 

kobiety niebezpieczne, a ufać nie można nikomu.  

 

 

17. Fox / Frederick Forsyth ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo teleinformatyczne , Cyberprzestępczość , 

Osoby z zespołem Aspergera , Hakerzy , Wywiad angielski , Stany Zjednoczone 

(USA) , Wielka Brytania , Powieść szpiegowska , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Młody geniusz komputerowy i emerytowany agent, szara eminencja brytyjskiego wywiadu. Jeden ma kłopoty                

z nawiązaniem najbardziej podstawowych relacji z otoczeniem. Dla drugiego komputery i cyberprzestrzeń to 

czarna magia. Razem mogą zdziałać cuda, by zapobiec wojnie, która nie jest już na horyzoncie. Jest bliżej, niż 

nam się wydaje. Ktoś się włamał do najlepiej chronionej bazy danych Agencji Bezpieczeństwa Krajowego USA. 

Nic nie ukradł, nie dokonał sabotażu, po prostu wszedł i wyszedł. Kiedy w końcu Amerykanom, których duma 

została głęboko zraniona, udaje się znaleźć sprawcę w Wielkiej Brytanii, nie mogą uwierzyć: hakerem jest Luke, 

osiemnastoletni Anglik z zespołem Aspargera. Żądają ekstradycji chłopaka, ale sir Adrian Weston, doradca 

brytyjskiej premier, ma wobec niego zupełnie inne plany...  
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18. Gambit / Maciej Siembieda.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Podwójni agenci , PRL , 

Poszukiwanie skarbów , Rodzeństwo , Szpiegostwo , Tajni współpracownicy służb 

specjalnych , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Rok 1966. Jerzy Ostrowski, konstruktor samochodów i mistrz szachowy zostaje uprowadzony przez tajniaków. 

Jest przekonany, że czeka go egzekucja z zemsty za brata, ułana AK, który naraził się nowym władcom Polski. 

Rok 1943. Ludwik Kalkstein, gwiazda podziemnego wywiadu zmienia front i doprowadza do aresztowania 

dowódcy AK. Wanda Kuryło, jeszcze niedawno współpracownica Kalksteina, rozpoczyna misję, która może 

odmienić powojenne losy Polski i Europy. W tym czasie w Oświęcimiu umiera jedyny człowiek, który może jej 

pomóc. Co łączy losy mistrza szachowego, zdrajcy i dziewczyny o niezwykłej urodzie, która po wojnie stanie się 

agentką MI6 a potem amerykańskiego kontrwywiadu? Gdzie ukryty jest bezcenny skarb, do którego chcą dotrzeć 

za wszelką cenę szpiedzy Hitlera, Stalina, Churchilla i Roosevelta? Czy Wandzie uda się poznać tajemnicę 

człowieka, którego kochała? Czy powiedzie się jej zemsta?  

 

 

19. Gangster / Clive Cussler, Justin Scott ; przekład Jacek Złotnicki, Maciej Pintara.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Isaac Bell / Clive Cussler, Justin Scott) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Isaac Bell (postać fikcyjna) , Przestępczość zorganizowana , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Isaac Bell staje do walki z włoską mafią. Nie wie, co jest prawdziwą stawką w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze. 

Nowy Jork, rok 1906. Mnożą się porwania, wymuszenia, podpalenia. Przestępcza organizacja zwana Czarną Ręką 

terroryzuje włoską dzielnicę. Ofiary gangsterów jednoczą się i wynajmują do ochrony swoich rodzin i firm 

Agencję Detektywistyczną Van Dorn. Jej najlepszy śledczy Isaac Bell tworzy specjalny oddział, żeby wytropić                 

i schwytać bossa Czarnej Ręki. Lecz kiedy ginie pierwszy człowiek, Bell zaczyna podejrzewać, że jego 

przeciwnik jest o wiele potężniejszy, niż sądził.  

 

 

20. Gdyby ulica Beale umiała mówić / James Baldwin ; przekład Maria Zborowska.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Miłość , Niesłuszne skazanie , Stosunki 

etniczne , Harlem (Nowy Jork ; część miasta) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Harlem, Nowy Jork. Tish i Fonny byli razem zawsze. Dorastali w jednej dzielnicy, w jednej społeczności, a ich 

miłość rosła wraz z nimi. Niepostrzeżenie stała się dla nich najważniejsza. I chociaż nie mają nic prócz siebie, 
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Tish wierzy, że będą żyli długo i szczęśliwie. W przeddzień ślubu Fonny zostaje oskarżony o gwałt. Ma mocne 

alibi, ale w oczach policji to bez znaczenia. Jego kolor skóry jest wystarczającym dowodem.  

 

 

21. Gej w wielkim mieście / Mikołaj Milcke.- Gdynia : Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Przeprowadzka , Studenci , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Młody gej z prowincji przybywa do stolicy, by rozpocząć studia dziennikarskie. Jest pełen obaw, ale i nadziei na 

spełnienie swoich najskrytszych marzeń. A marzy przede wszystkim o miłości. Wielkiej, romantycznej, 

prawdziwej. Bez żalu zostawia za sobą życie w małym miasteczku na wschodzie kraju i zaczyna szukać. Wchodzi 

w całkiem nowy, pełen pułapek świat. Naiwny, marzący o księciu z bajki nie słucha ani własnej intuicji, ani 

ostrzeżeń przyjaciółek. Chce kochać i być kochanym. Za wszelką cenę. Czy rachunek za miłość nie okaże się zbyt 

wysoki?  

 

 

22. Hannibal : chmury wojny / Ben Kane ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hannibal (247-183 p.n.e.) , II wojna punicka (218-201 p.n.e.) , 

Oblężenie Syrakuz (212-211 p.n.e.) , Kartagina (państwo dawne) , Starożytny Rzym , 

Syrakuzy (Włochy) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Dwóch dawnych przyjaciół w przeciwnych obozach. Kobieta, która musi wybierać między lojalnością a miłością. 

Losy tej trójki przetną się raz jeszcze podczas jednego z najkrwawszych konfliktów w historii. 213 r. p.n.e. 

Syrakuzy. Miasto spalone promieniami słońca przygotowuje się do bitwy. Pod murami stoi już wielka rzymska 

armia. Jednak potężne fortyfikacje Syrakuz i niesamowite machiny zaprojektowane przez Archimedesa sprawiają, 

że oblężenie będzie długie i niełatwe. Kwintus, uczestnik większości zakończonych gorzkimi klęskami walnych 

bitew z Kartaginą, gotów jest oddać życie dla chwały republiki. Tyle że niebezpieczeństwo grozi mu nie tylko ze 

strony wroga i jego dawnego przyjaciela, Hanno. Nie może czuć się bezpieczny nawet wśród swoich towarzyszy 

broni. Hannibal wysłał Hanno do Syrakuz z misją wsparcia swoim doświadczeniem włodarzy miasta w walce                

z Rzymem. Mimo że pała nienawiścią do Rzymian i ślubował nieustępliwą walkę aż do śmierci, jego misja stanie 

pod znakiem zapytania, gdy odkryje, że w sprzymierzonym z Kartaginą mieście znajduje się siostra Kwintusa, 

Aurelia, która trafiła do niewoli syrakuzan.  
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23. Inna / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Uprowadzenie , Polska , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Jestem porywaczem, a może również mordercą. Mikołaj Popławski budzi się w luksusowej rezydencji nad 

Bałtykiem. Poza swoim imieniem i nazwiskiem nie pamięta niemal niczego. W piwnicy odnajduje skrępowaną 

kobietę. Czy to możliwe, że jest porywaczem? Czy odważy się zdjąć knebel z ust dziewczyny, aby usłyszeć                  

o sobie prawdę? Kilka rezydencji dalej czeka matka. Być może nawet nie ma się o co martwić. Może wszystko 

jest w porządku, a niewinna zabawa trwa w najlepsze. Ale matka wie. Matka czuje i wie. Osiedle Baltic Resort. 

Luksusowe rezydencje, przystrzyżone trawniki, spokojni mieszkańcy. Jak to możliwe, że młoda kobieta znika bez 

śladu?  

 

 

24. Inna dusza / Łukasz Orbitowski.- Warszawa : Wydawnictwo Od Deski do Deski, 

copyright 2015. 

(Seria na F/aktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Miasto. Zniszczone, obdrapane i brudne kamienice. Zmęczeni ludzie w ubłoconych, wiecznie spóźnionych                         

i zatłoczonych autobusach. Przygnębienie i pustka. I nagle w jednej głowie kiełkuje ta dziwna myśl, nieodparte 

pragnienie. Bez motywu, bez powodu, jak głód. Tak jakby ciało przejmowała inna dusza, która nakazuje to zrobić. 

Nie można od niej uciec. Pewnego dnia miasto zatrzyma się przerażone zbrodnią… 

 

 

25. Instytut Piękności / Maria Paszyńska.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Walter, Mada , II wojna światowa (1939-1945) , Holokaust , 

Kobieta , Przyjaźń , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , Żydzi , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Kobieca strona historii Gdy wygląd decydował o życiu lub śmierci… W okupowanej przez Niemców Warszawie 

doktor Mada Walter wpada na brawurowy pomysł. Na ulicy Marszałkowskiej zakłada Instytut Piękności, by 

ratować skazane na zagładę Żydówki. W tym niezwykłym gabinecie kosmetycznym, oprócz zabiegów 

upiększających i kamuflujących semickie rysy, kobiety wyprowadzone z getta przystosowują się do życia po 

aryjskiej stronie… Mada Walter pokazuje im, jak wykonać makijaż i fryzurę, żeby nie wyróżniać się na ulicy. 

Przygotowuje je do egzaminów przeprowadzanych przez gestapo, ucząc pacierza, zwyczajów wielkanocnych, 
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przepisów na niekoszerne dania. Dla Sary, Zoi, Lei i Dalili życie pod przybraną tożsamością jest jedyną szansą na 

przetrwanie. Czy zdołają się wtopić w tłum? Instytut Piękności to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 

ponadczasowa opowieść o potędze kobiecej przyjaźni.  

 

 

26. Jaga / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2019. 

(Kwiat paproci / Katarzyna Berenika Miszczuk ; t. 0.5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Historia alternatywna , Mitologia słowiańska , 

Obyczaje i zwyczaje , Powieść , Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

Kim była Jaga, zanim stała się Babą Jagą? Młoda Jarogniewa po śmierci babki obejmuje stanowisko szeptuchy            

w Bielinach. Zna ludowe opowieści, ma zeszyt z przepisami babci Radomiły i... właściwie tyle. Mieszkańcy 

odnoszą się do niej z wyraźną rezerwą. Rodzina zrywa z nią wszystkie kontakty, gdy młoda Jaga ucieka przed 

niedoszłym narzeczonym. Na dodatek ktoś okrada chatę babki, pozbawiając młodą następczynię szeptuchy niemal 

całego dobytku. Do tego wszystkiego w Bielinach nagle pojawia się podejrzanie wiele istot nadprzyrodzonych              

o niekoniecznie dobrych zamiarach. Na żercę Mszczuja jak zwykle nie ma co liczyć, ognisty bóg też jakoś nie pali 

się, żeby przyjść z pomocą. Czy Jaga sama sobie z tym poradzi? Czy odkryje tajemnicę istnego najazdu 

słowiańskich bóstw, demonów i innych potworów na Bieliny?  

 

 

27. Jak nie zostałem poetą / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Twardoch, Szczepan (1979- ) , Pisarze polscy , Kultura , 

Literatura , Polska , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Jeden z najpopularniejszych pisarzy. Pół miliona sprzedanych egzemplarzy. Uznanie polskich i zagranicznych 

krytyków. Wiele nagród i liczne nominacje. A niewiele brakowało, by wszystko potoczyło się zupełnie inaczej…  

Pewnego dnia, w latach dziewięćdziesiątych, długowłosy nastolatek w ciężkich butach wchodzi do klubu 

gliwickich poetów, by przekonać się, jak ocenione zostaną jego wiersze. Efekt? Wiele lat później do księgarń 

trafia Jak nie zostałem poetą Szczepana Twardocha. A w książce? Historia i codzienność. Tożsamość                              

i autorefleksja. Bardzo serio i z przymrużeniem oka.  „Ciągle nie zdecydowałem, czy uprawianie literatury jest dla 

mnie po prostu zawodem, czy może raczej czymś w rodzaju choroby psychicznej” - pisze autor. I opowiada 

historie, które mogłyby dać początek nowym powieściom… Któregoś dnia, w czasie II wojny światowej, do 

jednej ze śląskich wsi nagle przestały przychodzić listy miłosne, które chłopcy z frontu słali do swoich 

ukochanych. Zapomnieli? Przestali kochać? Spotkało ich coś strasznego? I dlaczego tak nagle? A może ma z tym 

coś wspólnego młoda listonoszka?  
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28. Jeszcze się kiedyś spotkamy / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2019. 

 

 

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

Wybory życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina mieli wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze miłości  

i prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że ktoś ma nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie. Po prostu byli 

przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko. Wiele lat później, wnuczka Adeli poznaje historię swojej babci i jej 

przyjaciół. Historię, która zmienia ją na zawsze. Zaczyna wierzyć, że czasem życie trzeba brać po prostu takie, 

jakim jest. Nie można dopowiadać sobie czegoś, co nie istnieje.  

 

 

29. Julita i huśtawki / Hanna Kowalewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Pisarze , PRL , Prowincja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

 

Do rodzinnego miasteczka przyjeżdża pisarz Koli, by przez parę tygodni pracować nad książką i jednocześnie 

prowadzić przewrotną grę z ukochaną Metką. To właśnie ona, a także jej dawni znajomi stają się głównymi 

bohaterami jego powieści. Dzieciństwo, młodość, pierwsze miłości, pierwsze śmierci... Ale to Metka interesuje go 

najbardziej, to ją kocha i zachłannie kolekcjonuje wszystko, co się z nią wiąże: jej doznania, fakty z jej życia                 

i ludzi z jej przeszłości oraz teraźniejszości. Wędrując po miasteczku, szuka wspólnych śladów, próbuje 

odtworzyć dawne zdarzenia, dociera do podskórnego nurtu wzajemnych powiązań. Julita i huśtawki to jednak nie 

tylko powieść o młodości, miłości i namiętności. Jej pełnoprawnym bohaterem jest też PRL. Hanna Kowalewska 

opowiada o nim w sposób wyjątkowy - ostro, ironicznie, bez sentymentalizmu, obnażając wiele absurdów tamtego 

czasu. Jaki wpływ na bohaterów ma epoka, a jaki rodzina i dom, w którym żyją? Czy uda im się przezwyciężyć 

różne obciążenia i wygrać z losem? Pierwszomajowe pochody, oranżada, kamienna wanna z czarodziejską wodą, 

anioły, koty, kałuże i prowincja, na której może zdarzyć się wszystko, w przewrotnej i wciągającej powieści 

Hanny Kowalewskiej.   

 

 

30. Karmazynowy brzeg / Preston & Child ; przełożył Robert P. Lipski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aloysius Pendergast (postać fikcyjna) , Agenci FBI , Kradzież , 

Okultyzm , Społeczności lokalne , Tajemnica , Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 
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Błaha sprawa kradzieży win prowadzi Pendergasta i Constance do nadmorskiej miejscowości Exmouth. Wygląda 

to bardziej na urlop nad morzem niż na ciężkie federalne śledztwo, ale... szybko okazuje się, że kradzież win to 

raczej zasłona dymna, a złodzieje mieli na oku zupełnie inny łup. W piwnicznej wnęce znajdował się ludzki 

szkielet i to on był właściwym celem kradzieży. Dlaczego ktoś miałby kraść stare i zapomniane szczątki? Kim był 

człowiek zamurowany w piwnicy? Co wspólnego z tym wszystkim mają zwłoki znalezione na trzęsawiskach                  

i mroczna przeszłość miasteczka? Czy pradawna kolonia czarowników i wiedźm, wywodzących się z Salem, 

ciągle istnieje? Na te pytania będzie musiał odpowiedzieć Pendergast, mimo że lokalni stróże prawa nie 

zamierzają im niczego ułatwiać.  

 

 

31. Karpie bijem / Andrzej Pilipuk ; ilustracje Andrzej Łaski.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2019. 

(Oblicza Wędrowycza / Andrzej Pilipiuk ; 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Wędrowycz (postać fikcyjna) , Opowiadania i nowele , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Terminator napędzany samogonem powraca!  I to w wielkim stylu, bo dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. 

Dowiecie się, jak zamienić Babę Jagę w broń ostatecznej Zagłady, jak w Dębince realizują konwergencję kultur, 

jakie zagrożenia mogą płynąć ze świętowania Światowego Dnia Przytulania oraz co Syndrom sztokholmski ma 

wspólnego z samogonem. UWAGA! Tom zawiera drastyczne treści mogące zdruzgotać wiarę Czytelników                   

w niezłomną nienawiść pomiędzy rodami Wędrowyczów i Bardaków.  

 

 

32. Katarzyna i Igor / Jolanta Maria Kaleta.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

(Wojna i miłość / Jolanta Maria Kaleta ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Szlachta , Żołnierze , Europa , 

Polska , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Poznali się na balu z okazji imienin carowej Aleksandry. To był pierwszy bal polskiej szlachcianki Katarzyny 

Jaxa-Raweckiej. Miała zaledwie siedemnaście lat, burzę niesfornych loków, a wieczorowa suknia uszyta                          

z kremowej delikatnej tkaniny podkreślała jej smukłe kształty. Przetańczyła cały wieczór z carskim dragonem, 

porucznikiem Igorem Kaledinem. Gdy usłyszała od niego: „Cały mój świat to ty”, nie przypuszczała, że będzie 

musiała zdusić w zarodku kiełkującą w jej sercu miłość. Nad Europę nadciągały bowiem ciemne chmury. Słychać 

było pierwsze pomruki Wielkiej Wojny... Polski romans historyczny, jakiego jeszcze nie było! Wystawiona na 

ciężką próbę miłość Katarzyny i Igora splata się z dramatycznymi losami rodziny Jaxa-Raweckich, których 

wojenny czas rozdzielił i ubrał w mundury wrogich armii.  
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33. Kochaj mnie czule / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy w rodzinie , Dziecko z zespołem Aspergera , Kłamstwo 

, Małżeństwo , Rozwód , Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Czy prawda może wyzwolić? Czy może lepiej nie wiedzieć o przykrych wydarzeniach z przeszłości? Natalia                   

i Paweł to małżeństwo, które z pozoru wiedzie spokojne i szczęśliwe życie. Pewnego dnia kobieta dowiaduje się, 

że ma niepokojące znamię na dnie oka. Jej życie zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Wyjeżdża do 

specjalistycznej kliniki. Podczas konsultacji spotyka swoją dawną miłość: Szymona. Co wyniknie z tego 

spotkania? Cztery lata później na świat przychodzi syn Natalii i Pawła. Niestety niebawem okazuje się, że 

chłopiec ma zespół Aspergera. Małżeństwo nie wytrzymuje kolejnej próby i zaczyna się od siebie oddalać. 

Pewnego dnia Paweł znika, zostawiając po sobie pustkę i długi… Czy Natalia zdoła odbudować swoje życie? Czy 

można pogodzić się z myślą, że małżeństwo było zbudowane na kłamstwie? Jakie jeszcze niespodzianki szykuje 

dla niej los?  

 

 

34. Kolejne 365 dni / Blanka Lipińska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Trudne sytuacje życiowe , 

Sycylia (Włochy) , Sensacja , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Ciężarna Laura zostaje postrzelona. Najlepsi lekarze walczą o życie kobiety. Jej mąż, głowa sycylijskiej mafii, 

musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu - kogo ocalić: ukochaną czy ich dziecko... Jakiego wyboru 

dokona Massimo? Czy życie bez Laury będzie miało dla niego jeszcze sens? Czy będzie potrafił w pojedynkę 

wychować ich syna? Miliony myśli kłębią mu się w głowie, ale żadna nie przynosi ukojenia. Nie wie, jak potoczą 

się losy jego rodziny. Czyje 365 dni będziemy śledzić w trzeciej części sagi? "Kolejne 365 dni" to kontynuacja 

bestsellerowej serii Blanki Lipińskiej o Laurze Biel porwanej przez szefa sycylijskiej mafii. Poprzednie książki, 

„365 dni” i „Ten dzień”, sprzedały się w nakładzie ponad 500 000 egzemplarzy. Pełna erotyzmu i sensacyjnych 

zwrotów akcji powieść, porównywana do światowego bestsellera „50 twarzy Greya”, podbiła serca polskich 

kobiet. Jeśli komuś się wydaje, że Lipińskiej trudno będzie znów zaskoczyć czytelników, to powinien zapiąć pasy, 

bo "Kolejne 365 dni" jest niczym jazda rollercosterem!  

 

 

35. 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:  2019-07 
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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 Helene 

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.  

 

 

36. Kotka i generał / Nino Haratischwili ; przekład Urszula Poprawska.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojna , I wojna czeczeńska (1994-1996) , Kaukaz (region) , 

Rosja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Czeczenia, 1995: Nura ma siedemnaście lat, gdy rosyjski oddział wkracza do jej rodzinnej wioski. Jeszcze 

niedawno dziewczyna pragnęła uciec z domu, w którym panują surowe prawa przodków, a codzienne życie 

regulują normy kodeksu muzułmańskiego. Teraz wybuch wojny przekreśla jej marzenie o wolności.  Moskwa, 

1995: Aleksander zwany Oseskiem nigdy nie przypuszczał, że będzie miał coś wspólnego z przerażającą 

niewiadomą, jaką jest wojna. Jego żołnierski plecak jest ciężki od książek, ale bardziej przygniatają Aleksandra 

oczekiwania matki - syn bohatera z Afganistanu, któremu „sam Gorbaczow osobiście był wdzięczny”, musi pójść 

w ślady ojca. Aleksander zostawia więc ukochaną, by walczyć na Kaukazie.  Berlin, 2016: Aleksander Orłow, 

bogaty rosyjski oligarcha zwany Generałem, rozpoczyna z córką nowe życie w nowym kraju. Dziewiętnastoletnia 

Ada obsesyjnie pragnie poznać przeszłość ojca. Kiedy zaczyna zadawać pytania, powracają najmroczniejsze 

koszmary Aleksandra, odżywa wspomnienie najgorszej ze wszystkich nocy i niewyobrażalne poczucie winy. 

Zbliża się dzień rozrachunku. Generał wie, że musi sam wymierzyć sprawiedliwość i że uda mu się to tylko wtedy, 

gdy przekona do swego planu Kotkę, upartą gruzińską aktorkę...  "Kotka i Generał" to pełna dramatyzmu powieść 

o winie i pokucie oparta na prawdziwych wydarzeniach - jedynej zbrodni wojen czeczeńskich, której sprawcy 

zostali postawieni przed sądem.  

 

 

37. Kółko się pani urwało / Jacek Galiński.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Osoby w wieku starszym , Sąsiedztwo (socjologia) , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Najpierw włamano się do jej mieszkania. Złodzieje nie tylko ukradli pieniądze, biżuterię czy cenne dokumenty, 

lecz również sprofanowali najcenniejszą pamiątkę po mężu - galowy mundur. Policja zabiera się do śledztwa jak 

pies do jeża, chociaż ślepy wpadłby na to, że wszystkie tropy prowadzą do sąsiada z góry, faceta bez nogi. Nie ma 

mowy, tego munduru mu nie przepuści. Postanawia policzyć się z nim sama. Okazuje się jednak, że facet bez nogi 

został zamordowany, a ona sama jest pierwszą podejrzaną. Nie pozostaje jej nic innego, jak chwycić rączkę 



16 
 

wiernego wózka zakupowego i rozpocząć własne śledztwo. Warszawskie bandziory, strzeżcie się! Nadchodzi 

Zofia Wilkońska, postrach klubów seniora!  

 

 

38. Kult / [Łukasz] Orbitowski.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kult maryjny , Objawienia maryjne w Oławie (1983-2002) , 

Wiara , Relacje międzyludzkie , PRL , Oława (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

1983, okres największej beznadziei Polski Ludowej. Po prowincjonalnych parafiach rozchodzi się wieść o Maryi 

ukazującej się na działkach w podwrocławskiej Oławie. Kościół odcina się od objawień, a generał Jaruzelski 

grzmi o religijnej ciemnocie. Mimo milicyjnych szykan dziesiątki tysięcy pątników nadciągają do małego 

miasteczka. Prostoduszny rencista Heniek z nadludzką konsekwencją dąży do wybudowania wielkiego 

sanktuarium, które ma konsekrować papież Polak. Jego brat Zbyszek uporczywie lawiruje między poczuciem 

rodzinnej lojalności a oczekiwaniami przyjaciół, tworzących lokalną partyjno-kościelną elitę. Jego słabość do 

kobiet, równie silna jak miłość do żony i dzieci, to wymarzony materiał na esbecki szantaż. Kult to najdojrzalsza 

powieść Łukasza Orbitowskiego, snuta z humorem i czułością. Zbeletryzowana, ale doskonale udokumentowana 

historia oławskich objawień jest tylko pretekstem do fascynującej opowieści o miłości i stracie, lojalności i próbie 

zrozumienia najbliższych. O potrzebie odkupienia win. O cudach i ich tajemnicy.  

 

 

39. Łazarz / Lars Kepler ; przełożył ze szwedzkiego Maciej Muszalski.- Poznań : 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joona Linna (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Oslo 

(Norwegia) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2019-07 

 

 

W apartamencie w Oslo zostaje znaleziony martwy mężczyzna. Po otwarciu zamrażarki oczom policjantów 

ukazuje się przerażający widok - ofiara okazuje się profanatorem zwłok. Kilka dni później do Joony Linny zgłasza 

się niemiecki wydział śledczy, prosząc o pomoc w rozwikłaniu morderstwa, do którego doszło w okolicach 

Rostocku. Detektyw dostrzega szalony schemat… Niektórzy zmartwychwstanie określiliby mianem cudu, inni - 

koszmaru.  

 

 

40. Martin Eden / Jack London ; with an introduction by Andrew Sinclair.- New York 

[i inne] : Penguin Books, [2018]. 

(Penguin Classics) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marynarze , Pisarze , Relacje międzyludzkie , Rozwój osobisty 

, Samokształcenie , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2019-07 
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The semiautobiographical Martin Eden is the most vital and original character Jack London ever created. Set in 

San Francisco, this is the story of Martin Eden, an impoverished seaman who pursues, obsessively and 

aggressively, dreams of education and literary fame. London, dissatisfied with the rewards of his own success, 

intended Martin Eden as an attack on individualism and a criticism of ambition; however, much of its status as             

a classic has been conferred by admirers of its ambitious protagonist. Andrew Sinclair's wide-ranging introduction 

discusses the conflict between London's support of socialism and his powerful self-will. Sinclair also explores the 

parallels and divergences between the life of Martin Eden and that of his creator, focusing on London's mental 

depressions and how they affected his depiction of Eden.  

 

 

41. Materiał ludzki / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agata Stec (postać fikcyjna) , Policjanci , Poszukiwania 

zaginionych , Kaszuby , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Druga po "Boskiej proporcji" część cyklu kryminalnego z Agatą Stec. Po zakończonym śledztwie w sprawie 

morderstwa w gdańskim parku Oliwskim w niewyjaśnionych okolicznościach znika główny świadek w sprawie. 

Komisarz Agata Stec nie ustaje w poszukiwaniach mężczyzny, z którym łączyły ją nie tylko służbowe relacje. 

Brak efektów w połączeniu z mnożącymi się pytaniami i wątpliwościami popycha policjantkę do podjęcia 

desperackich kroków. Tymczasem w niewielkiej wsi na Kaszubach dochodzi do makabrycznego odkrycia. Dwie 

młode kobiety znaleziono przywiązane do pali pośrodku pola i obrośnięte kwitnącymi powojnikami. Po tym, jak 

Agata ratuje życie jednej z nich, jej losem zaczyna interesować się brat policjantki, psycholog Artur Kamiński, nie 

tylko w celu udzielenia pomocy niedoszłej ofierze… 

 

 

42. Metafora się zmienia / Haruki Murakami ; przełożyła z japońskiego Anna 

Zielińska-Elliot.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

(Śmierć Komandora / Haruki Murakami ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze japońscy , Mężczyzna , Rozstanie , Tożsamość 

osobista , Japonia , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Żona malarza w średnim wieku porzuca go - z dnia na dzień. Podobnie, z dnia na dzień, on sam podejmuje 

decyzję, by wyprowadzić się z domu. Rezygnuje ze zleceń, wsiada w samochód i przez parę miesięcy włóczy się 

po północno-wschodniej części wyspy Honsiu. Gdy zmęczony tułaczką wraca do Tokio i prosi przyjaciela                    

o nocleg, ten ma mu do zaoferowania coś znacznie lepszego: opuszczony dom w górach należący do jego ojca, 

sławnego malarza. W nowym, inspirującym otoczeniu bohater zamierza wieść spokojne życie poświęcone 

twórczości - korzysta z pracowni mistrza, zaczyna prowadzić lekcje malarstwa w pobliskiej Odawarze i wdaje się 

w niewiele znaczące romanse. Dom ten dla bohatera powieści stanie się epicentrum przemiany i szczególnej 

formy odrodzenia - i w sztuce, i w życiu. Pierwszym epizodem tej przemiany będzie odnalezienie na strychu 

nieznanego obrazu starego mistrza: niemal wiernego odtworzenia sceny zabójstwa Komandora z „Don 

Giovanniego”. Od momentu tego odkrycia realistyczna narracja zaczyna się stopniowo przeplatać                                   

z surrealistycznymi wątkami, a fabułę zaludniają niezwykłe postaci, które uosabiają symbole, idee i metafory. 

Murakami z lekkością kreśli niezwykłe wizerunki swoich bohaterów, subtelne podważając granicę między 
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marzeniem i rzeczywistością. Pojawiają się znane motywy: wyschnięta studnia, która nęci swoją mistyczną 

pustką, ekscentryczny milioner oraz niespodziewane i niewyjaśnialne zniknięcie. Czytelnik rozpozna nieoczywiste 

symbole i bezpretensjonalną erotykę o leciutko perwersyjnym odcieniu.  

 

 

43. Moralność pani Piontek / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Toksyczne związki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Przezabawna, słodko gorzka historia lekarza ginekologa, Augustyna Poniatowskiego, jego upiornej mamuśki, pani 

Piontek oraz kobiet jego życia. Gertruda Poniatowska. De domo Piontek. Ekscentryczna kobieta, harpia i pirania, 

od której chcą trzymać się z daleka ci, których chciałaby mieć blisko, a lgną do niej tacy, przed którymi zamyka 

drzwi. Kocha szpilki, drogie tkaniny i kawę w eleganckich filiżankach. A najbardziej swojego syna, nazwanego na 

cześć króla, Augustynem. Augustyn marzy jednak, by miłość matki nie oplatała go niczym macki. Wyprowadza 

się do wynajętego mieszkania i omyłkowo zamieszkuje tam z pewną Anulą. Romuald, mąż Gertrudy pozazdrości 

synowi. Sprytnie zrobi wszystko, by to Gertruda go porzuciła. Bo przecież takich kobiet jak ona się nie porzuca... 

W najgorszym życiowym momencie Gertrudy do sąsiedztwa wprowadza się na pozór spokojna rodzina. Rodzice 

są bardzo zajęci, ale... Przecież dom obok, a właściwie za ścianą bliźniaka mieszka Gertruda, urocza starsza pani, 

którą można przecież czasem zająć się dziećmi... Ciepła, romantyczna komedia pomyłek w najlepszym stylu 

Magdaleny Witkiewicz, specjalistki od szczęśliwych zakończeń.  

 

 

44. Najlepsza przyjaciółka / Izabela M. Krasińska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Miłość , Przyjaźń , 

Toksyczne związki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

Asia i Kuba są szczęśliwą parą i planują razem wspólną przyszłość. On jest towarzyski i przebojowy, ona – raczej 

introwertyczna i skryta. Dlatego gdy dziewczyna na lekcjach francuskiego poznaje Elwirę, Jakub uznaje to za 

dobry znak. Kobiety szybko przypadają sobie do gustu i nawiązują głęboką relację pełną zaufania. Asia zaczyna 

spędzać z przyjaciółką coraz więcej czasu. Jednocześnie zauważa, że jej relacje z Jakubem stają się coraz bardziej 

napięte. Na szczęście kobieta ma bratnią duszę, która zawsze ją pocieszy i znajdzie rozwiązanie każdego 

problemu. Bo przyjaciele zawsze chcą dla nas jak najlepiej. Prawda? 
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45. Najwyższa sprawiedliwość / Hjorth, Rosenfeldt ; przełożył Maciej Muszalski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Czarna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sebastian Bergman (postać fikcyjna) , Kobieta , Psycholodzy 

policyjni , Seryjni zabójcy , Zgwałcenie , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Vanja prowadzi śledztwo w Uppsali w sprawie serii brutalnych gwałtów. Gdy jedna z kobiet ginie, na miejsce 

wezwana zostaje Krajowa Policja Kryminalna, a wkrótce - również Sebastian Bergman. By złapać gwałciciela, 

który terroryzuje Uppsalę, zespół musi zapomnieć o konfliktach i osobistych niesnaskach. Śledczy odkrywają, że 

ofiary nigdy nie są przypadkowe...  

 

 

46. Nie taki święty / Mary Jo Putney ; przekład Aleksandra Januszewska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Lekarze , Samotne matki , Bristol (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

On nie szuka pięknej żony. Ona nie szuka nieposzlakowanego męża, który w dodatku mógłby odkryć jej sekrety. 

Daniel Herbert poświęcił się medycynie, by zagłuszyć ból po śmierci ukochanej. Teraz prowadzi szpital dla 

biednych. Ci, którzy go znają, uważają go za świętego. On sam ma co do tego wątpliwości… Gdy dziedziczy tytuł 

szlachecki i majątek, nie jest zachwycony. Zniechęca go myśl o odpowiedzialności za bogactwo, które stanie na 

drodze jego medycznemu powołaniu. Musi jednak zaakceptować konieczność znalezienia żony, która zajmie się 

życiem towarzyskim i doglądaniem posiadłości… Nie spodziewa się, że zauroczy go kobieta równie tajemnicza, 

co doskonale piękna, zwana Czarną Wdową… Olśniewająca uroda Jessie Kelham zawsze była jej przekleństwem. 

Teraz kiedy została sama z córeczką i groźnym sekretem, potrzebuje ochrony. Ale niepokojąco przystojny Daniel 

Herbert może być dla niej jeszcze większym niebezpieczeństwem...  

 

 

47. Niedobry pasterz / Przemysław Borkowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmunt Rozłucki (postać fikcyjna) , Nastolatki , 

Psycholodzy policyjni , Olsztyn (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Olsztyn) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

W podolsztyńskim lesie zostaje brutalnie zamordowana piętnastolatka. Ślady na ciele oraz ubraniach wskazują, że 

morderca jest wyjątkowo bezwzględny.  Kiedy w kilka dni po odnalezieniu zwłok okoliczny pijak przyznaje się do 

winy, sprawa wydaje się zamknięta. Do momentu, gdy na komisariat przychodzi ksiądz miejscowej parafii                       

i oznajmia, że to on zabił dziewczynę.  Presja mediów i społeczeństwa, by znaleźć mordercę, jest na tyle duża, że 
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policja zwraca się do Zygmunta Rozłuckiego. Jednak psycholog podejmuje śledztwo dopiero wtedy, gdy do 

Olsztyna przybywa żądna władzy dziennikarka Janczewska. Działając w duecie, przysporzą sobie wielu wrogów, 

a ich własne życia znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.  

 

 

48. Nietoperz i suszone cytryny / Marcin Meller.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meller, Marcin (1968- ) , Dziennikarze , Polityka wewnętrzna , 

Środki masowego przekazu , Życie codzienne , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Zbiór felietonów jednego z najbardziej popularnych dziennikarzy w Polsce. Teksty pochodzące z lat 2016-2019 

okraszone zostały barwnymi anegdotami o świecie mediów, opowieściami o miłości, polityce i straconych 

szansach, a także o ulubionych Mazurach i piłce nożnej. O dzieciach i ojcach, lizusach i romantykach, zachwytach 

i irytacjach, małych przyjemnościach oraz wielkich cierpieniach, o radości życia i niezgodzie na draństwo. No                 

i o tym, jak niegdyś miało się virahę i brabant. Marcin Meller - historyk z wykształcenia, dziennikarz. Od 2003 do 

2012 roku redaktor naczelny magazynu „Playboy”. Gospodarz Drugiego Śniadania Mistrzów w TVN24                      

i współprowadzący Dzień Dobry TVN. Felietonista „Newsweek Polska”. W 2013 r. opublikował bestsellerowy 

zbiór reportaży Między wariatami. Opowieści terenowo-przygodowe, a w 2016 r. - wybór felietonów Sprzedawca 

arbuzów.  

 

 

49. Nóż / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Wrocław ; Poznań : 

Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Hole (postać fikcyjna) , Policja , Zabójstwa seryjne , 

Oslo (Norwegia) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2019-07 

 

 

Harry Hole wrócił do punktu wyjścia: znowu pije, Rakel wyrzuciła go z domu, ponownie mieszka przy Sofies 

gate. Pewnego dnia budzi się z obezwładniającym kacem, a na dłoniach i ubraniu ze zdumieniem spostrzega ślady 

krwi. Kompletnie nic nie pamięta z minionej nocy… Harry wiele przeżył, ale nawet on nie jest gotowy na 

koszmar, jaki zgotował mu los. Policjant musi zmierzyć się nie tylko ze starym, śmiertelnym wrogiem, ale i ze 

swoim osobistym piekłem.  

 

 

50. Obcy powiew wiatru : Marcjanna 1939-1949 / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

(Saga nadmorska / Magdalena Majcher ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Wysiedlanie , Zbrodnia 

wołyńska (1943-1944) , Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie, pow. 

kołobrzeski, gm. Ustronie Morskie) , Wołyń (Ukraina) , Powieść historyczna , Saga 

rodzinna 
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     Sygnatura:  WG-pol.  

     Nowości:  2019-07 

 

Marcjanna Zielczyńska żyje beztrosko - spędza czas z przyjaciółkami, marzy o wielkiej miłości, planuje swoją 

przyszłość. Kiedy zaczyna się wojna, wszystko się zmienia. Świat, który znała i kochała, przestaje istnieć. 

Dziewczyna musi opuścić swoje rodzinne strony i wyruszyć w podróż w nieznane, aby odnaleźć nowy dom. 

Wzruszająca opowieść inspirowana losami tysięcy Kresowiaków, którzy z dnia na dzień utracili coś o wiele 

cenniejszego niż majątek - spokój i miejsce do życia.  

 

 

51. Obsydianowa komnata / Preston & Child ; przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aloysius Pendergast (postać fikcyjna) , Agenci FBI , Osoby 

zaginione , Tajemnica , Wyspa , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Agent specjalny FBI A. X. L. Pendergast nie powrócił z ostatniej misji z Exmouth. Nikt nie wie, co się z nim 

stało, prawdopodobnie nie żyje. Zrozpaczona Constance, jego podopieczna, zaszywa się w tunelach i lochach 

ciągnących się pod nowojorską siedzibą Pendergasta. Pilnuje jej Proctor, jego ochroniarz, a mimo to Constance 

zostaje porwana przez nieznanych sprawców. Proctor udaje się w karkołomny pościg za Constance i jej 

porywaczem, który prowadzi go przez pół świata. Ale w tej sprawie nic nie jest takie, jakim się na początku 

wydaje. I zanim Proctor odkryje prawdę, może być już za późno...  

 

 

52. Oczy uroczne / Marta Kisiel.- Warszawa : Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Lekarze , Mitologia słowiańska , Prowincja , 

Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Oda Kręciszewska buduje dom na zgliszczach spalonej Lichotki i szybko przekonuje się, że miejsce, które 

postanowiła nazwać własnym, nie jest do końca takie zwykłe, jak jej się wydawało. Z piwnicy wyłazi czort                         

i wprowadza się do kosza na pranie... Tymczasem pojawiają się niespodziewane kłopoty - coś w okolicy atakuje 

przypadkowe osoby, zaś pobliski cmentarz zaczyna ujawniać swoje tajemnice. Na domiar złego przyjaźń Ody               

z Rochem zostaje wystawiona na poważną próbę, a Bazyl postanawia, że to idealny moment na samotne, długie 

wycieczki do lasu. Lecz wszystko to blednie w obliczu sekretów sprzed wielu lat. nadciąga czas nieprzejednanej 

nocy. Czas śmierci.  
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 53. Około północy / Mariusz Czubaj.- Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohema , Jazz , Kontrabasiści , PRL , Zabójstwo , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Wiosna 1969 roku, Warszawa. Po pogrzebie genialnego jazzowego pianisty zamordowana zostaje młoda 

dziewczyna Jadwiga Ślusarek. Nie jest pierwszą kobietą, która zginęła w ostatnim czasie, nie będzie też ostatnią. 

Kontrabasista, jak sam o sobie mówi: „człowiek bez przydziału”, naznaczony wojenną i powojenną przeszłością, 

podejmuje prywatne śledztwo. Niektórzy utrzymują, że w stolicy grasuje naśladowca Karola Kota (seryjnego 

krakowskiego mordercy, straconego w 1968), a tropy wiodą w stronę środowiska jazzowego i klubu „Hybrydy”. 

Sprawą interesuje się także wywiad. Ale kto tak naprawdę okazuje się Podwórzowym Mordercą? Książka ukazuje 

się w 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy.  

 

 

54. Olga / Bernhard Schlink ; przełożył Ryszard Wojnakowski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nauczyciele , Kobieta , Niemcy (naród) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Kobieta, która walczy, i mężczyzna, który marzy. Życie między rzeczywistością, tęsknotą i buntem. Wioska na 

Pomorzu. Olga jest sierotą, Herbert synem właściciela ziemskiego. Zakochują się w sobie i mimo oporów jego 

rodziców próbują być razem, nawet gdy ona zostaje nauczycielką w Prusach Wschodnich, a on eksploruje świat. 

Wkrótce wybucha pierwsza wojna światowa. "Olga" to rozpięta od końca XIX do początków XXI wieku, od 

Niemna po Neckar opowieść o silnej, mądrej kobiecie, która jest świadkiem, jak nie tylko jej ukochany, lecz cały 

naród traci związek z rzeczywistością. Centralnym pytaniem jej życia staje się: Dlaczego Niemcy myślą w zbyt 

wielkich kategoriach? Zawsze i wciąż?  

 

 

55. Olszany : droga do domu / Agnieszka Litorowicz-Siegert.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Sekrety rodzinne , Pomorze , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Mała pomorska miejscowość - jedna z tych, w których wszyscy się znają, a plotki rozchodzą się z prędkością 

światła. Olszany to jeden z domów, o jakich zwykło się mawiać, że mają duszę. Choć znaleźliby się i tacy, którzy 

prędzej nazwaliby go nawiedzonym... Matka Julii odziedziczyła Olszany po ojcu, który w tajemniczych 
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okolicznościach opuścił je niedługo po wojnie i wyjechał z kraju. Zagadkowa historia rodzinnej posiadłości 

Borowiczów utrudnia sprzedaż domu. Kiedy Julia przeżywa kryzys, wyjeżdża na Pomorze, żeby dać odpocząć 

myślom i ostatecznie zakończyć sprawę kłopotliwego spadku. Aby to zrobić, Julia musi poznać prawdę o dziadku, 

ta zaś nierozerwalnie łączy sie z pewną tajemniczą historią.  

 

 

56. Pandemia / Robin Cook ; przełożył Maciej Szymański.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inżynieria genetyczna , Lekarze sądowi , Śledztwo i 

dochodzenie , Wirusy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Przenieś się w świat najnowszych odkryć genetyki, które dają człowiekowi możliwości, o jakich dotychczas nie 

mógł nawet marzyć. Młoda kobieta traci przytomność w nowojorskim metrze i umiera w karetce wiozącej ją do 

szpitala. Istnieje podejrzenie, że zmarła była nosicielką niebezpiecznego wirusa. Podczas sekcji zwłok Jack 

Stapleton odkrywa, że kobieta miała przeszczepione serce, którego DNA, wbrew wszelkiemu prawdopodo-

bieństwu, jest identyczne z jej własnym. Kiedy umierają kolejne dwie osoby, Jack podejmuje wyścig z czasem. 

Musi odkryć przyczynę zgonu, zanim śmiercionośny wirus zacznie zbierać swoje żniwo... Nie przypuszcza, że 

śledztwo zaprowadzi go tam, gdzie stawką będzie jego życie...  

 

 

57. Pasażer na gapę / Adrian Bednarek.- Gdynia : Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ucieczki , Przestępcy , Szpitale psychiatryczne , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego to dopiero początek... Magda pomaga ukochanemu Maćkowi w ucieczce ze 

szpitala psychiatrycznego, do którego trafił, ratując się przed więzieniem. Misternie przygotowany plan psuje 

niespodziewanie pojawienie się nowego pacjenta w sali Maćka. Nie mając innego wyjścia, para zakochanych 

złodziei postanawia zabrać ze sobą „pasażera na gapę”, zamierzając pożegnać się z nim zaraz po opuszczeniu 

murów szpitala. Niebawem jednak okazuje się, że nie będzie to takie proste... Rozpoczyna się sadystyczna gra,              

w której dwoje młodych ludzi staje się jedynie bezwolnymi pionkami. Czy uda im się uciec przed zastawioną na 

nich pułapką, która może kosztować ich życie?  

 

58. Perska zmysłowość / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Wakacje , Wyjazd za granicę , Zdrada 

małżeńska , Bali (Indonezja ; wyspa) , Kuwejt , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 
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Szaleńcza miłość nawet za cenę śmierci? Znana z "Perskiej zazdrości" Joanna, podejrzewając swojego męża, 

kuwejckiego biznesmena, o kolejną zdradę, pod wpływem impulsu wylatuje na rajską wyspę Bali.                                 

W towarzystwie swojej przyjaciółki Angeliki i Jennifer, świeżo upieczonej rozwódki, chce zapomnieć                           

o małżeńskich problemach i wcześniejszych dramatycznych przeżyciach. Kiedy na jej drodze staje Richard, 

zniewalająco przystojny Amerykanin, Joanna zakochuje się w nim niemal od pierwszego wejrzenia. Czy jej mąż, 

Ali, dowie się o zdradzie? Czy czeka ją straszna kara ukamienowania, która w jego kulturze grozi kobiecie za 

cudzołóstwo? Laila Shukri po raz kolejny wprowadza czytelnika w świat wielkich uczuć i namiętności.  

 

 

59. Piekielny batalion / Django Wexler.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

(Kampanie Cienia / Django Wexler ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Wojna , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Bestia, prastary demon od tysięcy lat uwięziony w twierdzy Elizjum, została uwolniona i grasuje na dalekiej 

Północy. Jej największa zdobycz, legendarny generał Janus ben Vhalnich, prowadzi teraz armię na stolicę 

Vordanu. Królowa Raesinia musi utrzymać porządek w ogarniętym chaosem kraju, ryzykując, że stanie się tym 

wszystkim, z czym walczyła. Marcus d’Ivoire prowadzi wojsko przeciw swemu dawnemu dowódcy. Winter 

Ihernglass zaś wie, że Wszystkożerca, którego nosi w sobie, może być jedyną obroną przed zagrażającą światu 

mroczną siłą…  

 

 

60. Piękna miłość  / Wioletta Sawicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Operacje pokojowe , Poczucie straty , 

Śmierć małżonka , Żołnierze , Afganistan , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Pełna emocji historia wielkiej miłości i dramatycznych prób radzenia sobie z utratą ukochanej osoby. Baśka                   

i Michał pasują do siebie jak dwie połówki jabłka, rozumieją się bez słów. Kochają się, wspierają i planują dzieci, 

ale dopiero kiedyś tam, w przyszłości. Na razie żyją pełnią życia, mają krąg sprawdzonych przyjaciół i pracę, 

która sprawia im satysfakcję. Basia skończyła architekturę i wraz z koleżanką prowadzi dobrze prosperujące biuro 

nieruchomości. Michał, informatyk po Wojskowej Akademii Technicznej, jest zawodowym żołnierzem. Baśka, 

szalona i spontaniczna, może niezbyt piękna, ma w sobie to wszystko, co uwielbia jej mąż: pogodę ducha, radość 

życia i optymizm. Wiecznie się odchudza, ale jak tu schudnąć, skoro jej ukochany lubi i potrafi dobrze gotować. 

Michał marzy, że kiedyś razem poprowadzą restaurację, lecz na razie ćwiczy swój talent na żonie i przyjaciołach. 

Wszyscy, którzy ich znają, zgodnie twierdzą, że ci dwoje są idealną parą, po prostu zostali dla siebie stworzeni. 

Pewnego dnia Michał oznajmia, że wyjeżdża na półroczną misję wojskową do Afganistanu. Basia czuje dziwny 

lęk, jednak nie może zatrzymać męża. "Obiecaj mi, że wrócisz", prosi, a Michał jej to przyrzeka. Miesiąc po 

rozpoczęciu przez niego służby na misji przychodzi wiadomość z dowództwa misji… 
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61. Pirat / Clive Cussler, Robin Burcell ; przekład Jacek Złotnicki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Fargo / Clive Cussler) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Remi Fargo (postać fikcyjna) , Sam Fargo (postać fikcyjna) , 

Poszukiwanie skarbów , Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Sam i Remi Fargo - małżeństwo milionerów i poszukiwaczy przygód - w pojedynku z milionerem ogarniętym 

zbrodniczą obsesją zdobycia zaginionego legendarnego skarbu. Podczas upragnionych wakacji w San Francisco 

Sam i Remi Fargo odwiedzają antykwariat z rzadkimi książkami i znajdują… ciało martwego właściciela. Nie 

wiedzą jeszcze, że zbrodnia ma związek z księgą, która zawiera tajną mapę wskazującą drogę do historycznego 

skarbu. Od Kalifornii, przez Arizonę i Jamajkę, po Zamek Nottingham w Anglii, Sam i Remi rozpoczynają wyścig 

z czasem. Stawką są zaginione przed ośmiu wiekami bajeczne bogactwa króla Jana Bez Ziemi. Przeciwnikiem jest 

potężny człowiek ogarnięty zbrodniczą obsesją. A wśród ich sojuszników kryje się zdrajca…  

 

 

62. Plotka / Lesley Kara ; tłumaczenie Monika Bukowska.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciobójstwo , Plotka , Wielka Brytania , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Przeprowadzka z Londynu do nadmorskiego Flinstead miała być dla Joanny i jej synka Alfiego nowym 

początkiem. Pewnego dnia rozmawiając z innymi matkami, Jo dowiaduje się, że w ich sennym miasteczku 

podobno mieszka pod nowym nazwiskiem słynna morderczyni, która jako nieletnia wbiła małemu chłopcu nóż 

kuchenny prosto w serce. Początkowo kobieta bagatelizuje tę plotkę, jednak szokująca wiadomość nie daje jej 

spokoju do tego stopnia, że powtarza ją dalej. Plotka zaczyna żyć własnym życiem i rozprzestrzeniać się jak pożar. 

Kiedy Joanna wchodzi do Twittera i odczytuje: „plotki potrafią zabijać”, a kilka dni później na szkolnej tablicy 

ogłoszeń widzi przerobione zdjęcie klasowe, na którym w piersi Alfiego tkwi zakrwawiony nóż, zaczyna baczniej 

przyglądać się mieszkańcom Flinstead. Czy jej synek jest w niebezpieczeństwie? Kim jest ukrywająca się 

dzieciobójczyni?  

 

 

63. Poniewczasie / Wit Szostak.- Warszawa : Powergraph, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia , Literatura , Pisarstwo , Twórczość , Dzienniki , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Być może najgłębszym sensem powieści jest schodzenie do podziemi, gdzie kłębią się opowieści, lęki                             
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i przeczucia. Uchodzimy z miejsc, z historii, z pamięci. Wit Szostak napisał po trosze dziennik, po trosze esej, 

zbiór opowieści i zmyśleń, po trosze powieść. Wielość znaczeń prowadzi nas tropami słów, losów, namiętności                  

i miłości. To literatura, która pozostaje w nas.  

 

 

64. Powroty / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. Oddział, 

copyright 2019. 

(Owoc granatu / Maria Paszyńska ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Kobieta , Trauma , Więź rodzinna , Paryż (Francja) 

, Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Elżbieta z córką w pośpiechu opuszczają Iran, który w 1979 zmienia się w państwo wyznaniowe rządzone przez 

Chomeiniego. Przylatują do Paryża i zatrzymują się w skromnym mieszkaniu Stefanii i Jędrzeja Walickich. 

Elżbieta źle się czuje w towarzystwie siostry i szwagra. Człowiek, którego kiedyś kochała, dzisiaj ją przeraża... 

Pocieszenia jak zawsze szuka w pracy naukowej i wciąż wierzy, że niebawem dołączy do nich Mehrdad. 

Natomiast Stefania oddaje się opiece nad siostrzenicą. Między nią a małą Anią rodzi się wyjątkowa więź. Żadna                 

z sióstr nie czuje się w Paryżu jak w domu, coraz częściej mówią o powrocie do Polski. Trwają przygotowania do 

kolejnej ważnej podróży w ich życiu. Czy w peerelowskiej Warszawie kobiety odnajdą wreszcie spokój                           

i szczęście?  

 

 

65. Pozłacane wilki / Roshani Chokshi ; przełożyła Marta Duda-Gryc.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotelarze , Poszukiwanie skarbów , Tajemnica , Paryż 

(Francja) , Powieść przygodowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Akcja "Pozłacanych wilków", pełna mrocznych tajemnic i niebezpiecznych, ale ekscytujących przygód, rozgrywa 

się w dekadenckim świecie wyższych sfer. Paryż, rok 1889 - świat stoi u progu nowej ery, ery przemysłu                           

i elektryczności, a zorganizowana w stolicy Francji Wystawa Światowa tchnęła nowe życie w ulice miasta                       

i wydobyła na światło dzienne stare sekrety. W tej metropolii nikt nie śledzi tajemnic tak bacznie jak poszukiwacz 

skarbów i zamożny hotelarz Séverin Montagnet-Alarie. Kiedy zwraca się do niego o pomoc potężna organizacja, 

Zakon Babel, Séverin otrzymuje propozycję dostępu do skarbu, który uważał za stracony - do należnego mu 

dziedzictwa. Aby jednak odnaleźć poszukiwany przez Zakon starożytny artefakt, Séverin będzie potrzebował 

pomocy specjalistów: matematyczki z długiem do spłacenia, historyka, który nie może wrócić do domu, tancerki  

o ponurej przeszłości i kogoś, kto jest mu bratem, choć nie łączą ich więzy krwi, i kto chyba za bardzo troszczy się 

i niepokoi. W poszukiwaniach artefaktu w mrocznym, pełnym luksusu świecie Paryża Séverinowi i jego 

towarzyszom przydadzą się ich spryt i wiedza. To, co znajdą, może odmienić świat - pod warunkiem że uda im się 

pozostać przy życiu.  
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66. Preparator / Hubert Klimko-Dobrzaniecki.- Warszawa : Wydawnictwo Od deski 

do deski, copyright 2015. 

(Seria na F/aktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Zabójstwo , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Przebieracz i obmacywacz trupów, zimny doktor, preparator, czyli ten, kto przygotowuje zwłoki przed 

pochówkiem. Praca, którą para się główny bohater powieści, otrzymała różne eufemistyczne nazwy, bo stanowi 

tabu. Ktoś musi ją wykonywać, ale ludzie nie chcą o tym na co dzień pamiętać, brzydzą się. Tytułowy preparator 

dobrze wie, że jest naznaczony społecznym piętnem - i coraz bardziej popada w osamotnienie. W świecie,                    

w którym żyje, każdy nosi w sobie złość. Wycofany ojciec, zrzędliwa matka z wiecznymi pretensjami, 

apodyktyczna siostra, nieszczęśliwa w małżeństwie żona. Na życie składają się żal, poczucie straty, 

niezadowolenie. Gdzieś tam rodzi się zło…  

 

 

67. Projekt "Nighthawk" / Clive Cussler [oraz] Graham Brown ; przekład Jacek 

Złotnicki, Maciej Pintara.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Z archiwów NUMA / Clive Cussler) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurt Austin (postać fikcyjna) , Pracownicy naukowi , Statki 

powietrzne , Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Największy mistrz powieści przygodowych świata Cykl Z archiwów NUMA Kurt Austin i Zespół Specjalny 

NUMA – Narodowej Agencji Badań Morskich i Podwodnych – walczą z czasem, by najnowsze niebywałe 

odkrycie naukowe nie stało się zarazem ostatnim dokonaniem ludzkości. Najnowocześniejszy statek powietrzny, 

jaki kiedykolwiek zbudowano, zdolny do lotu na granicy kosmosu, znika nad Pacyfikiem. USA wzywa zespół 

NUMA. Ale Nighthawka szuka też Rosja i Chiny – i nie cofną się przed niczym, by zdobyć najnowszą 

technologię. Lecz prawdziwą stawką w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze jest tajny ładunek samolotu. Jego 

eksplozja może zetrzeć z powierzchni ziemi całe kontynenty... Od wysp Galapagos, poprzez 

południowoamerykańską dżunglę, po lodowate wody legendarnego górskiego jeziora Inków, Kurt Austin i NUMA 

usiłują zapobiec kataklizmowi. Może się jednak okazać, że uczestniczą w wyścigu, który dla wszystkich zakończy 

się przegraną...  

 

 

68. Przekłady prozy / Jerzy Pleśniarowicz ; redakcja i opracowanie Krzysztof 

Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz.- Kraków : Bricolage Publishing Jan Pleśniarowicz, 

2019. 

(Pisma Jerzego Pleśniarowicza / redakcja Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz 

; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Miniatura literacka , Opowiadania i nowele , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-82-82  

 Nowości:  2019-07 
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Tom "Przekłady prozy" gromadzi całość prozatorskiego dorobku translatorskiego Jerzego Pleśniarowicza - ponad 

120 krótkich opowiadań i "wierszy prozą" ogłaszanych na łamach prasy w latach 1956-1978 oraz dwie przełożone 

pod koniec życia Tłumacza i opublikowane powieści: "Wakacje ze stryjem Rafaelem" Vincenta Ńikuli (1976)                   

i "Powrót" Emila Kardina (1978). Jerzego Pleśniarowicza szczególnie interesowały małe formy prozatorskie                

w literaturze słowackiej, czeskiej, a przede wszystkim - rosyjskiej.  

 

 

69. Przepustka do piekła / Krzysztof Beśka.- Warszawa : Melanż, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Powstańcy warszawscy , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Chyba nie ma dziś w Polsce nikogo, kto by nie wiedział, co działo się w Warszawie w sierpniu 1944 roku. Ale 

powstanie warszawskie to nie tylko heroizm walczących z powieści Romana Bratnego i codzienne zmagania 

ludności cywilnej, które opisał Miron Białoszewski. Wśród bohaterów znaleźli się bowiem także i tacy, którzy 

nową sytuację postanowili wykorzystać do swoich niecnych celów: szabrownicy, fałszywi żandarmi, szpiedzy. 

Antek, maturzysta z liceum Batorego, niegdysiejszy aktor i zniechęcony konspirator, na skutek fatalnego zbiegu 

okoliczności pakuje się w sam środek krwawych porachunków. Aby ocalić najbliższych, rozpoczyna pełną 

niebezpieczeństw wędrówkę, która wiedzie zarówno po podziemiach, jak i dachach walczącego miasta. Czy i tym 

razem uda mu się wyjść z kłopotów obronną ręką?  

 

 

70. Rozstańmy się na rok / Taylor Jenkins Reid ; przekład Irena Kołodziej.- Wydanie 

2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Samorealizacja , Separacja (prawo) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Nie ma jednej recepty na szczęśliwe małżeństwo… PRZEDTEM: Jedenaście lat temu Lauren i Ryan zakochali się 

bez pamięci. Dziewięć lat temu pierwszy raz się pokłócili… Sześć lat temu wzięli ślub. A potem zaczęło być coraz 

gorzej i gorzej… TERAZ: Działają sobie na nerwy. Kłócą się. Nie ufają sobie. Oskarżają się o wszystko. Są coraz 

bardziej dalecy, osobni. Co się z nimi stało? Czy po prostu przestali się kochać? Wtedy Ryan proponuje, żeby 

rozstali się na rok. „Zobaczymy, jak to jest być bez siebie… Może rozłąka pozwoli nam spróbować znowu…” Jest 

tylko jeden warunek: nie mogą się ze sobą kontaktować. Poza tym wolno im wszystko…  
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71. Sekret Heleny / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Tajemnica , Cypr , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Magiczny dom, pamiętne lato… Podobno każdy, kto odwiedził willę Pandora po raz pierwszy, musi natychmiast 

się zakochać… Dwadzieścia cztery lata temu Helena spędziła magiczne wakacje na Cyprze. Zakochała się wtedy 

pierwszy raz. Gdy ojciec chrzestny zostawia jej w spadku popadającą w ruinę willę Pandora, Helena powraca na 

słoneczną wyspę, by wraz z rodziną spędzić tam wakacje. Idylliczny krajobraz wyspy skrywa jednak gęstą 

pajęczynę sekretów. Helena za nic nie pozwoli, by dowiedzieli się o nich William i Alex, jej mąż i syn. 

Przeżywający udręki dorastania trzynastoletni Alex jest rozdarty pomiędzy potrzebą chronienia ukochanej matki 

za wszelką cenę, a nieuniknioną koniecznością zmierzenia się z dorosłymi problemami. Jednocześnie rozpaczliwie 

pragnie się dowiedzieć, kim był jego prawdziwy ojciec… Przypadkowe spotkanie Heleny z jej ukochanym sprzed 

lat uruchamia lawinę wypadków, w wyniku których zderzenie teraźniejszości z przeszłością staje się nieuniknione. 

Helena i jej syn wiedzą, że kiedy Pandora odkryje swoje tajemnice, nic już nie będzie takie jak dawniej...  

 

 

72. Sezon na lisa / Agata Czykierda-Grabowska.- Gdynia : Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy w rodzinie , Miłość , Wakacje , Mazury , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Paula rozpoczyna pracę w mazurskim pensjonacie Lisia Dolina. Jej jedynym celem jest zdobycie funduszy na 

rehabilitację chorego brata, za którego czuje się odpowiedzialna. Nie spodziewa się jednak, że te wakacje zmienią 

jej życie, ponieważ po raz pierwszy poczuje, że nie musi dźwigać rodzinnych problemów sama. Dzięki 

chłopakowi na tandemowym rowerze po raz pierwszy zrozumie, co znaczy być beztroską i szczęśliwą. Zakochany 

w Sarze Olek wyjeżdża do pracy na Mazury, żeby zarobić na wyjazd do Kanady. Beztroski i przyjazny chłopak 

natychmiast zjednuje sobie przychylność pracowników Lisiej Doliny. Jego urokowi nie może się oprzeć nawet 

właścicielka pensjonatu, Anna, która nie cofnie się przed niczym, aby uwieść młodego chłopaka. Jego uwagę 

jednak przyciąga drobna piegowata dziewczyna o płomiennorudych włosach i niewyparzonym języku. Czy jedne 

wakacje wystarczą, aby zostać ze sobą na zawsze? Czy miłość jest w stanie wybaczyć wszystko?  

 

 

73. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle / Stuart Turton ; z angielskiego przełożył 

Łukasz Praski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bale kostiumowe , Metamorfoza postaci , Podróże w czasie , 

Powieść , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-07 
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O jedenastej wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie zamordowana. Masz osiem dni i osiem wcieleń. Pozwolimy ci 

odejść pod warunkiem, że odkryjesz, kto jest zabójcą. Zrozumiano? W takim razie zaczynamy… Evelyn 

Hardcastle będzie umierać każdego dnia, aż do momentu, gdy Aiden Bishop odkryje jej zabójcę i przerwie cykl. 

Ale za każdym razem, gdy nastaje nowy dzień, Aiden budzi się w ciele innego gościa. A komuś bardzo zależy, by 

na zawsze pozostał w Blacjheath... 

 

 

74. Smak strachu / Sarah Hilary ; przekład Agnieszka Brodzik.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marnie Rome (postać fikcyjna) , Nastolatki , Osoby zaginione 

, Psychopaci , Strach , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Komisarz Marnie Rome wraca w trzeciej odsłonie bestsellerowej i nagradzanej serii kryminalnej! Czy w mieście 

pełnym kamer można zniknąć bez śladu? Młoda dziewczyna powoduje śmiertelny wypadek drogowy i rozpływa 

się w powietrzu. Jej tropem rusza zespół śledczy niezrównanej Marnie Rome. Uciekinierka trafia do mrocznego 

domu, w którym głową rodziny jest nieobliczalny Harm, dający schronienie także innym zagubionym 

nastolatkom. Czy jednak dach nad głową jest w stanie wynagrodzić im cierpienie doświadczane każdego dnia? Co 

stanie się, gdy komisarz Rome spróbuje zagrozić rodzinie psychopatycznego Harma?  

 

 

75. Spowiedź w fotoplastikonie / Krzysztof Beśka.- Warszawa : Melanż, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotoplastikon Warszawski , Esesmani , Małżeństwo 

duchownych , Zwłoki , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Siedem rzeczy, których nie wiedzieliście o życiu, miłości i śmierci w dżungli okupowanej Warszawy. Warszawa, 

początek lata 1943 roku. Antek, absolwent liceum Batorego, niespełniony aktor i niedoszły konspirator, próbuje 

dojść do siebie po niedawnej ucieczce z płonącego getta. Do tego czeka go kilka tygodni w pustym mieszkaniu, 

ponieważ jego najbliższa rodzina wybiera się na wieś. Zaraz po wyprawieniu w podróż bliskich spotyka na 

dworcu dawnego szkolnego kolegę - księdza z kresowej parafii. Czesiowi Bielawnemu towarzyszy młoda 

dziewczyna. Jak się okazuje, Bielawny porzucił stan kapłański i wkrótce będzie ojcem. Nikt z jego bliskich nie 

jest jeszcze na to gotowy, więc Antek postanawia przygarnąć tych dwoje pod swój dach. Były duchowny, chcąc 

zapewnić sobie źródło utrzymania, kupuje fotoplastikon. Chwilę po transakcji w lokalu dochodzi do zabójstwa 

oficera Wehrmachtu. Ciała trzeba pozbyć się szybko i niezauważenie. Przyjaciołom z pomocą przychodzi kolega      

z dawnej klasy, Franek Bela. Wkrótce w życiu młodych ludzi zaczynają dziać się dziwne rzeczy...  

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

76. Sprawa Hoffmanowej / Katarzyna Zyskowska.- Kraków : Znak Litera Nova, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prokuratorzy , Małżeństwo , Tajemnica , Wypadki w górach , 

Lodowa Przełęcz , Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

GÓRY STRZEGĄ TAJEMNIC LEPIEJ NIŻ LUDZIE „Co stało się pod Lodową Przełęczą?” „Tajemnicza śmierć 

trzech osób!” „Dwie noce przy zwłokach” - takimi nagłówkami wita zakopiańskich turystów sierpniowy poranek 

1933 roku. Kilka dni wcześniej w góry wyrusza prokurator Hoffman z dwunastoletnim synem i żoną - byłą 

gwiazdą warszawskich kabaretów, budzącą pożądanie i zazdrość przepiękną Mirą. Do Zakopanego wraca tylko 

ona, a na Lodowej Przełęczy ratownicy znajdują ciała jej męża, pasierba i młodego mężczyzny. Opinia publiczna 

nie ma wątpliwości - Hoffmanowa jest winna. Ona sama jest w szoku, niczego nie pamięta, nie potrafi się bronić. 

Jaką straszną tajemnicę kryją góry, a jaką sama Mira? Co się stało podczas wyprawy? Dlaczego Hoffmanowa nie 

zeszła po pomoc i spędziła przy zwłokach dwie noce? Przedwojenne Zakopane, tajemnica z przeszłości i historia 

wstrząsająca bardziej niż słynna sprawa Gorgonowej.  

 

 

77. Stracony list / Jillian Cantor ; przełożyła Katarzyna Rosłan.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kolekcjonerstwo , Znaczki 

pocztowe , Żydzi , Austria , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-07 

 

 

Wzruszająca opowieść o miłości i przetrwaniu, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Austria, 1938. Kristoff 

terminuje u żydowskiego mistrza grawerskiego, projektanta i twórcy znaczków. Kiedy jego nauczyciel znika bez 

śladu podczas „nocy kryształowej”, Kristoff jest zmuszony przygotowywać znaczki na zlecenie władz Trzeciej 

Rzeszy. Jednocześnie razem z ukochaną Eleną, ryzykuje życie, współpracując z austriackim ruchem oporu. 

Miłość, która zastaje Kristoffa wśród brutalnego chaosu wojny, każe mu znaleźć sposób, by ocalić ukochaną 

Elenę, a przy okazji także siebie. Los Angeles, 1989. Katie przechodzi trudne chwile. Musiała umieścić swojego 

ojca w domu opieki i jest w trakcie rozwodu. W czasie porządków odkrywa kolekcję znaczków ojca, którą oddaje 

do wyceny, a filatelista, Benjamin, znajduje wśród nich niespotykany austriacki znaczek z czasów drugiej wojny 

światowej, naklejony na kopertę, zawierającą prawdopodobnie list miłosny. Katie i Benjamin wspólnie 

rozpoczynają poszukiwania, które odkryją przed nimi tragiczną historię miłości, obejmującą dziesięciolecia                    

i kontynenty.  

 

78. Substancja nieuporządkowana / Adam Zagajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak 

- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Literatura , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2019-07 
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Adam Zagajewski w zbiorze Substancja nieuporządkowana prowadzi czytelnika drogą swoich myśli: od życia              

w wolności i prawie po symfonie Mahlera. Zagląda do korespondencji Czapskiego z Heringiem i daje się porwać 

niezrównanej sile ich rozmowy. Z nostalgią zerka w stronę Schulzowskiego irracjonalnego Drohobycza. Podgląda 

Herberta skupionego nad swoim notatnikiem w zapomnianym już muzeum w Dahlem. Skłania czytelnika do 

uważności. Poddaje pod rozważania tematy praw i zadziwienia. Wspomina artystów, których już nie ma - wielkich 

poetów naszych czasów i zastanawia się nad ich przesłaniem w chaotycznym świecie „dzisiaj”. Próbuje 

zapanować nad nieuporządkowaną substancją literatury.  

 

 

79. Ślepy zabójca / Margaret Atwood ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Hesko-

Kołodzińska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Śmierć 

bliskiej osoby , Kanada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Opowieść, którą snuje Iris Chase, staruszka z bogatej acz podupadłej rodziny kanadyjskich przemysłowców, jest 

jak szkatułka z kilkoma ukrytymi dnami. Myśli Iris obsesyjnie krążą wokół dramatycznych losów siostry Laury, 

która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach zaraz po wydaniu swojej powieści pt. „Ślepy zabójca”. 

Kontrowersyjna książka, która opowiada o uczuciu dziewczyny z bogatej rodziny do ubogiego rewolucjonisty                

i autora podrzędnych powieści przyniosła Laurze złą sławę, a może nawet śmierć. Czy historia tegoż buntownika              

i jego opowieść pomoże zamknąć wszystkie wątki i dokończyć to, co zostało przerwane? Te splecione historie 

dopełniają się i pokazują, że w literaturze najbardziej fascynująca jest istota samej opowieści. 

 

 

80. Świat w płomieniach / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - 

Publicat. Oddział, copyright 2019. 

(Owoc granatu / Maria Paszyńska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Kobieta , Rodzina , Polityka wewnętrzna , Trauma 

, Wybory życiowe , Iran , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Iran, 1963 rok. Czterdziestoletnie Stefania i Elżbieta wiodą pozornie szczęśliwe życie u boku mężów. Podjęły 

decyzje, które miały wreszcie zapewnić im spokój, ale te nadzieje okazały się płonne. Niezagojone rany, 

niewybaczone winy, niewyleczone traumy coraz silniej zatruwają codzienność kobiet. Halszka, która jest znaną 

farmaceutką i cenionym naukowcem, nie może zapomnieć o przeszłości, a Stefania, mimo iż osiągnęła swój cel - 

wyszła za Jędrzeja - nie potrafi odnaleźć się w wymarzonej rzeczywistości. Tymczasem Iran cieszy się z wolności. 

Pod rządami premiera Mosaddegha kraj rozkwita i dąży do niezależności od zachodnich imperiów, co z czasem 

okazuje się tylko złudzeniem. W państwie narasta kryzys. Wkrótce dochodzi do przesilenia, które zburzy chwiejną 

równowagę osiągniętą przez bliźniaczki i Iran... 
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81. Wdowinek / Anna Fryczkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Kobieta , Matki i córki , Przebaczenie , Przemoc 

w rodzinie , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Aniela, po dziesięciu latach nieobecności, wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb dorosłego brata. Wpadła tu 

tylko na chwilę, ale pechowy zbieg okoliczności sprawia, że będzie musiała zostać na dłużej i stawić czoło 

demonom przeszłości i własnej rodzinie. Co się stało, że Aniela opuściła rodziców? Skąd ta dwudziestoośmiolatka 

ma w sobie tyle gniewu? Dlaczego przez dziesięć lat nie kontaktowała się z domem i udawała, że jest znikąd?              

Z jakiego powodu większość kobiet w jej rodzinnym miasteczku obywa się bez mężów? Jaką tajemnicę skrywa 

trzymający się od lat razem klub kobiet, do którego należy matka Anieli, zwany Sobótkami? Dlaczego 

dziesięcioletni syn sąsiadów, Mareczek, wiecznie stoi pod płotem? I do kogo należy czaszka, którą pies wykopał 

w lesie? Narracja prowadzona jest przez kilka osób w różnych planach czasowych. Mówią Aniela i jej matka, 

dziesięcioletni Mareczek i miejscowa nauczycielka. Z tego wielogłosu rekonstruujemy przerażającą tajemnicę 

miejsca. Opowieść nie tylko o przemocy domowej, lecz także o relacji matki i córki. O rodzinnych tajemnicach.            

O kobietach doprowadzonych do ostateczności. O dojrzewaniu i przebaczeniu rodzicom.  

 

 

82. Wiatr od jezior / Katarzyna Enerlich.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cudzoziemcy , Dziennikarstwo śledcze , Mormoni , Obrzędy 

religijne , Mikołajki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Mikołajki ; 

okolice) , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Rok 1922. Większość mieszkańców Zełwąg w pobliżu Mikołajek, tworzących niezwykle zżytą społeczność, staje 

się mormonami. Rok 1998. W podmrągowskich lasach ktoś podpala na kamieniach ofiarnych zabite zwierzęta. 

Anna Sołowiecka, dziennikarka „Głosu Mrągowa” chce dociec, kim jest sprawca i dlaczego to robi. Jednocześnie 

próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci swojej przyjaciółki, mimo iż policja przyjęła wersję samobójstwa. 

Ma przeczucie, że obie sprawy coś łączy. W mieście pojawia się czarnoskóry Bernard Mulunda Mayingo Bajohr. 

Spotkanie z nim prowadzi do odtworzenia przedwojennej historii Zełwąg. Fakty zaczynają się ze sobą splatać. 

Niespodziewanie jednak dziennikarska dociekliwość staje się śmiertelnie niebezpieczna.  

 

 

83. Wiedźma / Anna Sokalska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2019. 

(Opowieści z Wieloświata / Anna Sokalska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Demony , Klątwa , Magia , 

Rzeczywistość alternatywna , Zemsta , Ślęża (góra) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 
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Nadszedł czas "Wiedźmy"! Sięgnij po pierwszy tom cyklu urban-fantasy "Opowieści z Wieloświata". Obłożona 

klątwą wiedźma Jasna budzi się z długiego snu. Wyrwana ze swoich czasów, samotna i pozbawiona mocy, pragnie 

zemścić się za dawne krzywdy. Spotyka na swej drodze zmorę-uciekinierkę, szamana z przypadku i anioła 

niezadowolonego z nowych obowiązków. Każdy z nich zmaga się z cieniami przeszłości, a Los wciąga ich                   

w nieoczywistą rozgrywkę o ludzkie dusze i przygotowania do końca świata. Wiedźmy i demony, wilkołaki                     

i łapiduchy, szamani i anioły śmierci - postaci ze słowiańskich legend i wierzeń całego świata spotykają się we 

współczesnym Wrocławiu, tworząc niezwykłą wizję Wieloświata. Dawne historie odżywają po wiekach                       

w nowych kształtach, a uśpione moce wypełniają ulice miast XXI wieku. Na Ślęży, w dawnym miejscu 

słowiańskiego kultu, gdzie niegdyś starły się siły niebios i piekieł, ponownie otwiera się przejście między 

światami.  

 

 

84. Wisząca dziewczyna / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Banki , Korupcja , Nastolatki , 

Przemoc w rodzinie , Przestępczość zorganizowana , Bornholm (Dania ; wyspa) , 

Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2019-07 

 

W samym środku zasłużonej porannej drzemki w piwnicy komisariatu policji Carl Morck, szef Departamentu Q, 

dostaje telefon od kolegi pracującego na wyspie Bornholm. Morck nie jest zachwycony tym, że próbuje mu się 

wcisnąć nową sprawę, a kilka godzin później dowiaduje się czegoś, co sprawia, że także jego krnąbrna asystentka 

Rose wścieka się bardziej niż zazwyczaj. Carl nie ma wyboru - pod jego wodzą Departament Q będzie musiał się 

zmierzyć z tragiczną, niemal nierozwiązywalną sprawą pewnej siedemnastolatki, którą znaleziono wiszącą na 

drzewie. Śledztwo zaprowadzi ich na daleki Bornholm, w sam środek kultu słońca. Carl, Assad, Rose i Gordon, 

nowy członek ekipy, będą próbowali udaremnić serię kolejnych morderstw oraz powstrzymać utalentowanego 

manipulatora, który nie pozwoli, by coś - lub ktoś - stanęło mu na drodze.  

 

 

85. Wyspa Camino / John Grisham ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblioteki akademickie , Kradzież , Rękopisy , Księgarze , 

Pisarze , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Świat książek może być o wiele bardziej mroczny i niebezpieczny, niż ci się wydaje… Białe kruki, niepozorni 

antykwariusze i niebanalna historia kryminalna! Księgarnia, szelest przewracanych kartek, usypiająca atmosfera… 

Nudno, prawda? A co, jeżeli ten spokojny, pokryty kurzem świat ma drugie oblicze? Pełne złodziei, handlarzy 

trefnymi białymi krukami, romansów, zdrad i spisków..? Zaczyna się od skoku. Udanego - przestępcy kradną                 

z biblioteki Uniwersytetu Princeton manuskrypty. Dziwna kradzież? Niekoniecznie. To skarb - zostały 

ubezpieczone na 25 milionów dolarów… Czy cokolwiek może łączyć ten brawurowy skok z niepozornym 

Bruce’em Cable’em, który prowadzi księgarnię w sennym miasteczku Santa Rosa na wyspie Camino? Niewielu 

ludzi wie, że Bruce prawdziwe pieniądze zarabia na handlu białymi krukami. Być może dowie się tego Mercer 

Mann, młoda pisarka z problemami finansowymi, która zostaje wynajęta przez tajemniczą kobietę zlecającą jej 

poznanie sekretów księgarza…  
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86. Wyśniłam cię, córeczko / Diane Chamberlain ; przełożyła Anna Kłosiewicz.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko chore , Kobieta ciężarna , Macierzyństwo , Podróże w 

czasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Diane Chamberlain, autorka bestsellerów z listy "New York Timesa", przedstawia poruszającą historię matki, 

która decyduje się wyruszyć w nieznane, by ratować życie upragnionego dziecka. Kiedy Carly Sears, młoda 

wdowa po żołnierzu, który zginął w Wietnamie, dowiaduje się, że jej nienarodzona córeczka cierpi na 

nieuleczalną wadę serca, przeżywa załamanie. Jest rok 1970, lekarze nie są w stanie pomóc dziecku. Szwagier 

Carly, fizyk o tajemniczej przeszłości, zdradza jednak, że być może istnieje sposób, by uratować maleństwo. To 

burzy jej dotychczasowy świat. Będzie musiała odnaleźć w sobie niezwykłą siłę i odwagę, o których istnienie 

nawet się nie podejrzewała, zaryzykować życiem, porzucić to, co bliskie sercu i dobrze znane. A wszystko to                

z miłości do nienarodzonego dziecka. "Wyśniłam cię, córeczko" to niezwykła, przekraczająca granice gatunków, 

zapierająca dech w piersiach opowieść o walce, jaką musi stoczyć młoda matka, by ratować życie nienarodzonego 

jeszcze dziecka i rodzinę. Diane Chamberlain wykracza poza granice nauki i wiary, by stworzyć niezapomnianą 

opowieść.  

 

 

87. Z krwi i kości / Nora Roberts ; przełożyła Magdalena Rabsztyn-Anioł.- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2019. 

(Kroniki tej jedynej / Nora Roberts ; [2]) 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Magia , Zjawiska paranormalne , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-07 

 

Trzynaście lat temu katastrofalna pandemia, nazywana apokalipsą, zabiła miliardy. Fallon Swift nie zna dawnego 

świata - lecz jej przeznaczeniem jest ukształtować ten nowy. Musi opuścić rodzinę i  nauczyć się walczyć. Fallon 

jest nie tylko potężną „Niesamowitą” - ma również do odegrania decydującą rolę w nadchodzących krwawych 

bitwach. Szykuje się wojna pomiędzy dobrem i złem, a Fallon - młoda, twarda, nieustępliwa - musi być gotowa. 

Ciąg dalszy bestsellerowego Początku, oszałamiająca powieść o miłości, wojnie, rodzinie i magii jest porywającą  

i szalenie satysfakcjonującą kontynuacją nadzwyczajnej trylogii „Kroniki tej jedynej”.  

 

 

88. Zagubiona / Katarzyna Michalak.- [Miejsce nieznane : wydawca nieznany], 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Szczęście , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 



36 
 

Weronika - zdradzona, opuszczona, załamana - próbuje odnaleźć się w świecie, gdzie najbliżsi, którzy powinni cię 

wspierać, wciąż ranią, a pomocną dłoń podają obcy. Przyjaciele. To oni nie pozwalają się poddać i całkiem 

zrezygnować z walki o odrobinę szczęścia. Wydawałoby się, że nic gorszego niż utrata wielkiej miłości nie może 

Weroniki spotkać, tymczasem los jej nie oszczędza. Dokonuje ona nowych wyborów, popełnia kolejne błędy, 

oddaje serce w niegodne ręce i... coraz bardziej traci zaufanie do świata i ludzi. Rozczarowania i porażki zdają się 

znaczyć życie dziewczyny, która pragnie jedynie poczucia bezpieczeństwa i prawa do miłości. Właśnie ona ta 

pierwsza, najpiękniejsza - czy raczej jej wspomnienie - jest jasnym światłem w niekończącym się mroku. Czy 

Weronika i Wiktor odnajdą drogę do siebie, czy też bezpowrotnie utracą to, co ich łączyło?  

 

 

89. Zahhak / Władimir Miedwiediew ; z języka rosyjskiego przełożyła Irena Kulesza.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitologia , Odmienność kulturowa , Przestępczość 

zorganizowana , Rodzina , Wojna domowa , Zło , Tadżykistan , Powieść historyczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Tadżykistan, była republika radziecka, ogłasza niepodległość, ale wkrótce w kraju wybucha wojna domowa. 

Ojciec Andrieja i Zariny, szesnastoletnich bliźniąt, zostaje zamordowany, a rodzeństwo wraz z matką Rosjanką 

musi uciekać aż na granicę z Afganistanem, do maleńkiej wioski, w której mieszkają krewni ojca oraz jego dawna 

- czy może raczej druga - rodzina.  Każdy dzień w wiosce okazuje się walką o przetrwanie. Brakuje jedzenia,                

a Andriej i Zarina są zmuszeni do wyczerpującej pracy. Ich matka spotyka się z zazdrością i jawną wrogością ze 

strony tadżyckiej żony zmarłego. Sytuację komplikuje także nieznany bohaterom język oraz niecodzienne 

wierzenia i tradycje miejscowych. Te przyziemne trudności okazują się jednak błahostką, gdy w wiosce osiada 

gang przestępców hołdujących mitycznemu Zahhakowi, despotycznemu królowi-smokowi.  

 

 

90. Zawsze i wszędzie / Brittainy C. Cherry ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Rozkład pożycia , Wakacje , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Każdego dnia modliłam się, żeby on znów mnie pokochał. Zostawił mnie dla innej, nie wiedziałam, jak sobie               

z tym poradzić, jak bez niego żyć. Chciałam jedynie, by do mnie wrócił. Ale pojawił się Jackson Emery. To miał 

być tylko letni romans. Zastrzyk pozytywnej energii dla pogruchotanego serca. Byliśmy dla siebie idealni, 

ponieważ oboje wiedzieliśmy, że nasz romans nie potrwa zbyt długo. Jackson nie wierzył w związki, a ja straciłam 

wiarę w miłość. Wszystko było dobrze, aż pewnej nocy moje serce zgubiło rytm. Nie spodziewałam się, że 

Jackson się zaśmieje, nakłoni mnie do zwierzeń, przegna mój smutek. Kiedy nasz wspólny czas dobiegł końca, 

moje serce nie potrafiło zapomnieć. Prosiłam o jeszcze jeden uśmiech, kolejny pocałunek, następny dotyk… 

Wznosiłam modły, by Jackson mógł być mój, nawet jeśli wiedziałam, że jego przeznaczeniem nie była miłość.  
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91. Zgnilizna / Siri Pettersen ; przełożyli z norweskiego Anna Krochmal i Robert 

Kędzierski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Krucze Pierścienie / Siri Pettersen ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość alternatywna , Szok kulturowy , Europa , York 

(Wielka Brytania) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-07 

 

 

Wyobraź sobie, że zostałeś wygnany do nieznanego świata. Bez tożsamości. Bez rodziny. Bez pieniędzy. I powoli 

zaczynasz sobie uświadamiać, kim tak naprawdę jesteś. Hirka utknęła w umierającym świecie, rozdarta pomiędzy 

łowcami ludzi, martwo urodzonymi oraz tęsknotą za swoim przyjacielem Rimem. W wielkomiejskiej 

rzeczywistości jest łatwym łupem, ale walka o przetrwanie blednie w obliczu tego, co ma nastąpić, gdy Hirka 

zdaje sobie sprawę, kim jest. Zgnilizna to kontynuacja wychwalanego przez krytyków i czytelników Dziecka 

Odyna, powieść, której stronice zapełniają zachłanność, lęk przed śmiercią i zemsta.  

 

 

92. Zostań ze mną / Lidia Liszewska, Robert Kornacki.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Ojcowie i córki , Mazury , Włochy , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Prawdziwa, dojrzała miłość, która poruszy twoje serce. Matylda i Kosma wreszcie znaleźli upragnione szczęście. 

W domu w mazurskiej głuszy wychowują córki i zajmują się nowym niecodziennym pomysłem na biznes. Gdy 

ona wyjeżdża w samotną podróż do Włoch, on musi sprawdzić się w roli ojca i poradzić sobie z codziennością 

dwóch kilkulatek. Podziwiając malownicze krajobrazy i pisząc emocjonalne listy, Matylda nie spodziewa się, że 

jej ukochany spotka znacznie młodszą kobietę, z którą przed laty łączyło go coś więcej. Czy będzie chciała 

namieszać w dopiero co poukładanym życiu Kosmy? Gdy los wszystko komplikuje, liczą się tylko prawdziwe 

uczucia.  

 

 

93. Zupełnie normalna rodzina / M. T. Edvardsson ; przełożyła Ewa Wojciechowska.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Młodociani przestępcy , Ojcowie i córki , 

Rozprawa sądowa , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Przed salą rozpraw siedzi mężczyzna. Czeka na przesłuchanie. Teraz zeznaje jego żona. Na ławie oskarżonych – 

ich dziewiętnastoletnia córka. Adam i Ulrika boją się o swoje dziecko. I ciągle nie wiedzą, co powiedzieć przed 

sądem. Są zupełnie zwyczajną rodziną. Mieszkają w niewielkim Lund i wspólnie wychowują dziewiętnastoletnią 

Stellę. Piątkowe wieczory spędzają z pizzą przed telewizorem, soboty w centrum handlowym. Pewnego dnia ten 
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świat obraca się w pył – Stella zostaje aresztowana. Jest oskarżona o zamordowanie młodego mężczyzny. Co 

widział ojciec, czego nie mówi matka, co ukrywa córka?  Mistrzowsko skonstruowana, opowiedziana z trzech 

perspektyw, nieodkładalna historia, o tym, co zdarzyło się w pewnej zupełnie normalnej rodzinie. 

Międzynarodowy bestseller – prawa zostały sprzedane do ponad 30 krajów.  

 

 

94. Żertwa / Anna Sokalska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2019. 

(Opowieści z Wieloświata / Anna Sokalska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Magia , Mitologia słowiańska , Rzeczywistość 

alternatywna , Stworzenia fantastyczne , Śledztwo i dochodzenie , Ślęża (góra) , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-07 

 

 

We Wrocławiu zaczynają dziać się rzeczy niesamowite. Gwiazdy układają się w złą wróżbę, a wkrótce mają 

zostać złożone kolejne ofiary - żertwy. Prokurator Dębska i komisarz Majka podejrzewają sprawstwo handlarzy 

organami, lecz Anastazja Omyk oskarża wyznawców słowiańskiego bożka. Czy za zabójstwami stoją 

nadprzyrodzone istoty, czy członkowie przestępczej sekty umiejętnie posługujący się specyficznym szyfrem? 

Równocześnie Wrocław nawiedza pragnący śmierci wąpierz, tropiący łapiducha mściwy wilkodłak oraz diabli 

duet Boruty i Rokity. Podobnie jak w bestsellerowej "Wiedźmie", pierwszej powieści cyklu, postaci ze 

słowiańskich legend tworzą niezwykłą wizję Wieloświata. Dawne historie odżywają po wiekach w nowych 

kształtach, a uśpione moce wypełniają ulice współczesnej dolnośląskiej metropolii. Na Ślęży, w dawnym miejscu 

słowiańskiego kultu, gdzie niegdyś starły się siły niebios i piekieł, ponownie otwiera się przejście między 

światami.  

 

 

95. Żona na zamówienie / Nina Majewska-Brown.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rodzina , Zdrada małżeńska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Czy warto zacząć wszystko jeszcze raz? Zosia wyrzuciła niewiernego męża z domu i usiłuje poukładać życie na 

nowo. Okazuje się, że nie to, czego najbardziej się obawiała - brak pieniędzy i niezależności - jest jej największym 

zmartwieniem. Czy może liczyć na wsparcie matki, obwiniającej ją za rozpad małżeństwa? Czy uda jej się 

odnaleźć w samotnym rodzicielstwie? Czy jest w stanie znowu zaufać mężczyźnie? Bohaterowie znani ze świetnie 

przyjętej przez czytelniczki powieści "Mąż na niby" w na wskroś współczesnej opowieści o tym, czy w uczuciach 

trzeba dawać drugą szansę. Sobie i innym.  
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96. Życie szczęśliwe / Katarzyna Błeszyńska.- Warszawa : Świat Książki 

Wydawnictwo, 2019. 

(Saga pokolenia końca świata / Katarzyna Błeszyńska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Relacje międzyludzkie , Zdrada małżeńska , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-07 

 

 

Seria "Pokolenie końca świata" to przejmujący portret pokolenia, wchodzącego w dorosłość u progu nowego 

tysiąclecia. Świat nadal trwa, a jego obrazem są ludzie opisani w misternie skonstruowanych historiach, będących 

słodko gorzką esencją życia w nowym tysiącleciu. Bohaterowie to mieszkańcy Warszawy, uzależnieni od sukcesu 

i komfortu. Złaknieni bliskości - rozpaczliwie przed nią uciekają, uwikłani w sieć nieprawdopodobnych wydarzeń 

- stają na krawędzi, przekraczają granice i przewartościowują swoje życie. "Życie szczęśliwe" to historia 

namiętności, która ze szczęśliwej ścieżki losu prowadzi człowieka w jego mroczne zakątki. Opowieść o tym, że 

kara i sprawiedliwość przychodzą nieuchronnie, a poświęcenie nigdy nie może być bezgraniczne. Paweł jest 

prawnikiem, prowadzi kancelarię, dba o rodzinę, jest dobry i prawy. Piękna pianistka zmienia jego priorytety                   

i bieg uporządkowanego życia. Kiedy Marta znajduje w szafie męża kosztowną bransoletkę, jest przekonana, że 

właśnie taki prezent dostanie od niego na urodziny. Niestety, nic nie jest takie jak się pozornie wydaje,                          

a poukładane życie dwojga ludzi zupełnie niespodziewanie zamienia się w kryminalną historię.  

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 
 

1. Gliniany most / Markus Zusak ; przełożyła Anna Studniarek.- Warszawa : 

Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Ojcowie i synowie , Rodzeństwo , Rodzina , Sieroty 

, Trauma , Australia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Długo wyczekiwana nowa powieść Markusa Zusaka, autora światowego fenomenu - „Złodziejki książek”. Pięciu 

braci Dunbar mieszka w pogrążonym w chaosie domu bez dorosłych. Pewnego dnia nagle pojawia się ojciec, 

który porzucił ich po śmierci matki chłopców. Teraz chce, żeby jeden z nich wybudował z nim most. 

Niespodziewaną propozycję przyjmuje Clay, dręczony skrywaną od dawna tajemnicą. Dlaczego jest tak 

zdruzgotany? I dlaczego musi podjąć się tego niezwykłego wyzwania? Ta poetycka, wielowarstwowa, pełna 

zwrotów akcji i retrospekcji saga rodzinna to popis charakterystycznego dla Markusa Zusaka stylu.  
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2. Gracja i furia / Tracy Banghart ; przełożyła z angielskiego Donata Olejnik.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Małżeństwo aranżowane , Rodzeństwo , Władcy , 

Zamki i pałace , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Serina od dziecka była przygotowywana do roli Gracji - kobiety idealnej, która zostanie żoną i służką Dziedzica. 

Wybór na Grację to szansa na lepszy los dla całej rodziny oraz możliwość utrzymania w ryzach niepokornej 

młodszej siostry Nomi. Niespodziewanie dochodzi do zamiany ról! To Nomi zwraca na siebie uwagę następcy 

tronu i trafia do pałacu. Serinie pozostaje pogodzić się z porażką i zmierzyć z konsekwencjami groźnego sekretu 

młodszej siostry. Uwięziona w pałacowym życiu Nomi wbrew sobie gra rolę pokornej Gracji, by uratować siostrę. 

Zadanie jest arcytrudne - fałsz i obłuda czają się na każdym rogu... Tymczasem Serina zostaje zesłana na wyspę, 

gdzie musi walczyć o przetrwanie.  

 

 

3. Las / Sharon Gosling ; przełożył Mateusz Rulski-Bożek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Zielona Sowa, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Zima , Szwecja , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Przeprowadzka ze Sztokholmu na odludną północ Szwecji na plantację choinek jest wystarczająco beznadziejna, 

ale kiedy śnieg zaczyna padać wcześniej niż zwykle i połączenia między Strombergs a resztą świata zostaje 

odcięte, robi się jeszcze gorzej. Ponieważ nie ma tu nic do roboty, a jedynym towarzystwem są stara gospodyni               

i niezainteresowani nikim rodzice, zostaje tylko eksplorowanie starego domu. Cokolwiek, byle pozostać z dala od  

niekończącego się mrocznego morza choinek za oknem. Szybko okazuje się, że niebezpieczeństwa czyhają                   

w starym domu są znacznie gorsze niż te czające sie na zewnątrz...  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : 

wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekład Karol Jaroszewski].- 

Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018. 
 
 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Edukacja włączająca , 

Nauczyciele , Trudności wychowawcze , Uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych , Wsparcie edukacyjne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-376 

Nowości:  2019-07 
 

Dobra praktyka ; Okres przejściowy i zmiana ; Wspomaganie w zakresie leku i zachowania ; Zachowanie ; 

Rozwój umiejętności i relacji społecznych ; Środowisko fizyczne i uwarunkowania sensoryczne ; Program 

nauczania, prace domowe i sprawdziany ; Nadzorowanie, monitorowanie i dokumentowanie. 

 

 

2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / 

Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; przekład Aleksandra Haduła.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. 

(Psychologia / Uniwersytet Jagielloński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Dziecko z zespołem 

Aspergera , Leczenie , Zespół Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

Integracja sensoryczna ; Komunikacja i język ; Zachowanie ; Życie codzienne ; Myślenie społeczne, życie                     

w społeczności ; Nauczyciele i uczniowie. 

 

3. 25 gramów szczęścia : historia kolczastego stworzenia, które skruszyło ludzkie serce 

/ Massimo Vacchetta, Antonella Tomaselli ; przekład Marta Koral.- Wieliczka : 

Wydawnictwo Quello, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vacchetta, Massimo , Jeż , Ludzie a zwierzęta , Opieka nad 

zwierzętami , Weterynarze , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2019-07 
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Osierocony przez matkę kilkudniowy jeż zostaje przyniesiony do kliniki weterynaryjnej. Waży zaledwie 25 

gramów. Głodny i mocno wyziębiony, jest bliski śmierci. Kiedy weterynarz Massimo Vacchetta zaczyna 

zajmować się małym pacjentem, rodzi się między nimi specjalna więź. Lekarz poświęca każdą chwilę, by 

uratować kolczaste stworzenie przed pewną śmiercią. Ciekawska i figlarna samiczka jeża, którą Massimo nazywa 

Ninną, w końcu odzyskuje siły i stopniowo wywraca życie weterynarza do góry nogami. Czy przywiązany do 

zwierzątka weterynarz będzie potrafił wypuścić je na wolność? Nie od początku Massimo zdaje sobie sprawę                 

z tego, że to dopiero początek jego przygody z jeżami.  

 

 

4. 6 filarów poczucia własnej wartości / Nathaniel Branden ; [przekład Hanna 

Dąbrowska].- Wydanie 5., zmienione.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo 

JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Rozwój osobowości , 

Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-07 

 

 

Cz. I. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI - PODSTAWOWE ZASADY: 1. Samoocena: system obronny 

świadomości, 2. Znaczenie poczucia własnej wartości, 3. Wizerunek poczucia własnej wartości, 4. Złudzenie 

wysokiego poczucia własnej wartości ; Cz. II.  WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI: 

5. Akcent na działanie, 6. Życie świadome, 7. Samoakceptacja, 8. Odpowiedzialność za siebie, 9. Asertywność, 

10. Życie celowe, 11. Prawość, 12. Filozofia poczucia własnej wartości ; Cz. III. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: JA 

A INNI: 13. Pielęgnowanie poczucia własnej wartości, 14. Poczucie własnej wartości w szkole, 15. Poczucie 

własnej wartości a praca zawodowa, 16. Poczucie własnej wartości a psychoterapia, 17. Poczucie własnej wartości 

a kultura, 18. Wnioski: siódmy filar wysokiej samooceny ; ANEKS A. Krytyka innych definicji poczucia własnej 

wartości, Aneks B. Metoda dokańczania zdań w procesie podnoszenia poczucia własnej wartości. 

 

 

5. Adventure : 17 niesamowitych wypraw autostopem do Japonii, samotnie przez 

pustynię Atakama, z syberyjskiej tajgi do Indii, jachtem dookoła świata, biegiem 

wokół masywu Mont Blanc i innych / [redakcja Barbara Żukowska].- Warszawa : 

Wydawnictwo G+J RBA, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świat , Antologia , Publikacja bogato ilustrowana , Relacja z 

podróży 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2019-07 

 

Marcin Jamkowski - Grenlandia na ostro ; Barbara Żukowska, Paweł Łączny - Ale bagno (Polska) ; Andrzej 

Muszyński - 300 km w 11 dni przez Atakamę (Chile) ; Tomasz Grzywaczewski, Filip Drożdż - Długi marsz do 

wolności (Azja) ; Jerzy Błaszczyk, Jacek Szymczak, Andreas W. Matthies - Studnia bez dna (Meksyk) ; Michał 

Zieliński - Sól książąt Sahary (Niger) ; Tomasz Woźny, Paweł Łączny - Pieszo przez ziemię Hioba (Haiti) ; 

Małgorzata Wach, Adam Golec - Każdy ma swoje Kilimandżaro (Tanzania) ; Izabela Klementowska, Romuald 

Koperski - Ekspedycja stulecia : na podstawie pamiętników Romualda Koperskiego (Eurazja) ; Natasza Caban -             

Z wiatrem dookoła świata ; David Kaszlikowski - Trekking przez Atlas (Maroko) ; Marek Rachoń - Dżipem przez 

Himalaje (Indie) ; Agnieszka Franus - Taman Negara (Malezja) ; Tomek Gola - Biegiem wokół Mont Blanc 

(Europa) ; Wojciech Lewandowski - Wyżej niż kondory (Andy) ; Romek Zańko - Misia w teczkę (Eurazja) ; 

Mariusz Barwiński - Narodziny pustyni (Algieria). 
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6. Ameryka.pl : opowieści o Polakach w USA  / Dorota Malesa.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Polacy za granicą , Wybory życiowe , Życie 

codzienne , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Każdy z nich miał własny American dream. Każdy musiał wziąć los w swoje ręce i ruszyć na podbój Dzikiego 

Zachodu naszych czasów. Uciekinierzy, wariaci, niespokojne dusze - Polacy, którzy w pogoni za marzeniami lub 

uciekając przed dotychczasowym życiem, wyjechali do Stanów. By spotkać bohaterów tej książki, autorka 

pokonała tysiące kilometrów amerykańskich dróg. Poznała Sebka, od dziesięciu lat szukającego żony w kastowym 

środowisku Chicago, gdzie obywatelstwo jest ważniejsze od miłości. Spotkała Marka, niegdyś króla disco polo, 

obecnie bezdomnego przesiadującego w nowojorskim Starbucksie. Rozmawiała z genialną prawniczką Olą, 

tropiącą największe błędy amerykańskiego sądownictwa. Odwiedziła właściciela najmodniejszej nowojorskiej 

restauracji, który w latach 80. przybył tu z Lublina z jednym plecakiem - a dziś, jak głoszą plotki, zdarza mu się 

odmówić stolika Seanowi Pennowi. Historie amerykańskich Polaków to wybuchowa mieszanka polskiej duszy               

i amerykańskiego marzenia. Jest w nich miejsce na inność, odwagę i marzenia, choć w kraju wielkich możliwości 

i wielkich porażek słono się za nie płaci.  

 

 

7. Autyzm - przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na 

całym świecie / Raun K. Kaufman ; [przełożyła Kinga Składanowska].- Białystok : 

Wydawnictwo Vivante - Illuminatio Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Rozwój psychofizyczny 

dziecka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

 

Jako chłopiec, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez ekspertów jako dziecko autystyczne, o IQ poniżej 30           

i wymagające specjalistycznej opieki medycznej. Lata później, Raun ukończył studia z zakresu Etyki 

Biomedycznej na Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym ekspertem od zaburzeń ze spektrum 

autyzmu, a przede wszystkim najlepszym dowodem na to, że z autyzmu da się wyjść.  Jak to możliwe?  Dzięki 

programowi Son-Rise, rewolucyjnej metodzie stworzonej przez rodziców Kaufmana. Jego historia została 

opowiedziana w bestsellerowej książce Przebudzenie naszego syna i poruszającym filmie telewizyjnym Son-Rise: 

a Miracle of Love. W niniejszej książce Raun, opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, 

którym pomógł wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu, który pomógł mu i tysiącom innych 

osób.  W swojej poruszającej książce Kaufman wyjaśnia, jakie to uczucie być autystycznym dzieckiem i pokazuje, 

w jaki sposób rodzice dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu mogą na nowo rozbudzić nadzieję i pomóc swoim 

dzieciom zaadaptować się na nowo w świecie i funkcjonować jak większość społeczeństwa. Autyzm - przełom            

w podejściu to przede wszystkim zbiór praktycznych strategii, które można stosować od zaraz: czasami rodzice 

zauważą zmiany w zachowaniu ich dzieci w ciągu zaledwie jednego dnia od wprowadzenia nowej metody                   

w podejściu. Przekonaj się, że z autyzmu można wyjść.  
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8. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula.- Wydanie 5.- Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Autorka w swej pracy porusza problem diagnozowanego ostatnio coraz częściej zaburzenia rozwoju, jakim jest 

autyzm. Pomimo przeprowadzenia wielu badań wciąż nie wiemy, jak dochodzi do jego powstania, nie potrafimy 

więc mu zapobiegać, a w przypadku wielu osób dobrać dającej oczekiwane efekty terapii. Książka składa się               

z pięciu rozdziałów. W pierwszym Autorka dokonuje obszernego przeglądu stanowisk dotyczących 

sformułowania samej definicji autyzmu (w tym jej zakresu) oraz jego przyczyn. Czyni to w powiązaniu z opisem 

innych, zbliżonych pod względem objawów zaburzeń. Drugi i trzeci rozdział to próba opisu objawów autyzmu 

oraz zastanowienia się nad tym, jak je wykryć najwcześniej, co w sposób oczywisty może przynieść wiele 

pozytywnych konsekwencji. W rozdziale czwartym Autorka zawarła przegląd metod, jakimi mogą posłużyć się 

specjaliści przy podjęciu wczesnej interwencji wobec osób z autyzmem. Część ostatnia to swego rodzaju poradnik 

dla rodziców zawierający szereg rad na temat tego, co zrobić, by ułatwić rodzicom opiekę nad dzieckiem, i jakie 

sposoby wykorzystać w codziennej, efektywnej pracy zmierzającej do minimalizacji jego problemów                         

w późniejszym życiu osobistym i zawodowym, a przez to do podniesienia poziomu życia jego oraz jego 

najbliższego otoczenia (rodziny).  Książkę swoją Autorka adresuje przede wszystkim do rodziców, którzy 

podejrzewają autyzm u swojego dziecka lub którzy usłyszeli już tę diagnozę. Z pracy skorzystają też osoby 

zainteresowane problemem z racji rodzaju swoich studiów czy wykonywanej pracy zawodowej.  

 

 

9. Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i 

terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo ; przekład Agnieszka 

Pałynyczko-Ćwiklińska.- Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 

Harmonia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Leczenie , Osoby z 

autyzmem , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

POSZUKIWANIE PRZYCZYN: Epidemia autyzmu: kontrowersje a rzeczywistość ; Przyczyny autyzmu: geny             

a środowisko ; Co się dzieje w mózgu dziecka z autyzmem ; Czynniki ryzyka: co wynika z badań naukowych ; 

POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ: Jaki masz styl poznawczy? ; Pomiar nierównowagi mózgu ; Słuchaj swego 

ciała: badanie diagnostyczne objawów ; Tryb życia i reakcja stresowa ; Gdy zaburzona zostaje równowaga                

w układzie odpornościowym ; Jak ograniczyć czynniki ryzyka, czyli plan 10 kroków przed poczeciem dziecka ; 

Program Brain Balance dla przyszłych rodziców ; WCZESNE WYKRYWANIE: Poszukiwanie wczesnych oznak 

autyzmu. Co możemy zrobić? ; Uwagi końcowe. Jak odzyskać prawą półkulę, czyli umysł w pełni? 
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10. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-

Lewartowska.- Wydanie 8.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Diagnostyka medyczna , Dziecko autystyczne , 

Epidemiologia , Leczenie , Monografia 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

1. Wprowadzenie ; 2. Epidemiologia autyzmu: Częstość występowania zaburzeń autystycznych ; Status 

socjoekonomiczny rodziców dzieci autystycznych ; Badania longitudinalne nad autyzmem ; 3. Koncepcje 

dotyczące przyczyn autyzmu: Koncepcje psychoanalityczne ; Autyzm w koncepcjach etologicznych ; Biologiczne 

przyczyny zaburzeń autystycznych ; 4. Charakterystyka osób z autyzmem: Funkcjonowanie osób autystycznych ; 

Komunikacja osób autystycznych ; Rozwój poznawczy ; 5. Wybrane formy terapii: Niedyrektywne formy terapii ; 

Terapia "Holding" ; Terapia zaburzeń sensorycznych w autyzmie wczesnodziecięcym ; Zmodyfikowana forma 

metody dobrego startu ; Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne ; Terapia behawioralna ; Model TEACCH 

jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym ; ANEKS: Diagnoza w autyzmie dziecięcym. 

 

 

11. Autyzm w pigułce : przyczyny, diagnoza, terapie, leczenie : przegląd zwięzły i 

prosty / zebrała i opracowała Ewa Niezgoda.- Warszawa : Wydawnictwo Fraszka 

Edukacyjna, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Diagnoza , Leczenie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Krótka charakterystyka autyzmu oraz niektóre techniki diagnozowania ; O przyczynach autyzmu - temat 

rozwojowy ; Terapie oparte na interwencji psychoterapeutycznej ; Omówienie niektórych sposobów leczenia 

biomedycznego. 

 

 

12. Borelioza : jak się chronić, jak rozpoznać i jak radzić sobie z objawami / Darin 

Ingels ; tłumaczenie Agnieszka Sobolewska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Borelioza , Dieta lecznicza , Medycyna niekonwencjonalna , 

Zdrowy styl życia , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616.9 

Nowości:  2019-07 

 

 

Borelioza to jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób zakaźnych na świecie. Jak chronić przed 

boreliozą siebie i swoich bliskich? Jak walczyć z boreliozą, kiedy staliśmy się jej ofiarami? Wystarczy spacer do 

lasu lub parku, żeby się nią zarazić. Atakuje podstępnie, bo jej objawy sugerują inne schorzenia. Dolegliwości 

przewodu pokarmowego, układu kostnego i nerwowego, bóle mięśniowe, objawy chorób autoimmunologicznych, 

a nawet stany depresyjne mogą być spowodowane właśnie działaniem groźnych bakterii boreliozy przenoszonych 

przez kleszcze. Darin Ingles, sam zmagając się z tą podstępną chorobą, sięgnął po najnowsze badania, by stworzyć 
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kompleksową propozycję nie tylko dla chorych, ale i dla tych, którym zależy na profilaktyce. Opracował 

skuteczny plan oparty na 5 krokach, pozwalający wzmocnić organizm i zniwelować objawy. Proponuje konkretną 

dietę, która ma poprawić funkcjonowanie jelit, kluczowe w walce z boreliozą. Pokazuje też, jak ważne jest 

unikanie toksycznych chemikaliów i pleśni.  Poznaj symptomy, które powinny cię zaniepokoić. Poznaj zasady, 

które pomogą zahamować rozwój bakterii boreliozy, a osoby zdrowe mogą uchronić przed zakażeniem. 

 

 

13. Całe szczęście jestem kobietą / Roma Gąsiorowska, Sylwia Stano i ich 

rozmówczynie Olga Chajdas, Sylwia Chutnik, Anna Dymna, Marta Frej, Julia 

Izmałkowa, Joanna Keszka, Olga Kozierowska, Julia Kuczyńska, Beata Sadowska, 

Grażyna Torbicka.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kobiecość , Macierzyństwo , Relacje międzyludzkie , 

Samorealizacja , Sukces , Work-life balance (WLB) , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-07 

 

"Całe szczęście jestem kobietą" to 10 inspirujących wywiadów z mądrymi i doświadczonymi kobietami, które 

opowiadają o podejmowaniu wyzwań, radzeniu sobie z problemami i różnych sposobach na samorealizację. Jak 

wygląda ich codzienność? Jak sobie radzą z sukcesami i porażkami? Jak się regenerują? Skąd czerpią energię? 

Czy wierzą w work-life balance? Jak budują relacje z partnerami? Czym według nich jest kobiecość? Co sądzą               

o macierzyństwie?  

 

 

14. Co jeść, by pozbyć się objawów Hashimoto : przepisy i plany żywieniowe, które 

pozwolą ci odzyskać kontrolę nad zdrowiem tarczycy / Izabella Wentz ; tłumaczenie 

Agnieszka Sobolewska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroba Hashimoto , Zdrowe żywienie , Zdrowy styl życia , 

Żywienie chorych , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2019-07 

 

 

Autoimmunologiczna choroba tarczycy może być efektem infekcji, niedoboru składników odżywczych i jedzenia 

żywności wywołującej stany zapalne. Rozwiązaniem jest przekonanie naszego układu odpornościowego, że 

jesteśmy bezpieczni. W swojej najnowszej książce Izabella Wentz podpowiada, jak to zrobić za pomocą właściwej 

diety. Co jeść, by pozbyć się objawów hashimoto jest przyjaznym przewodnikiem dla osób, które chcą mieć 

kontrolę nad własnym zdrowiem. Dowiesz się z niej między innymi: - jak dobrać strategię odżywiania 

odpowiednią dla osób chorujących na hashimoto, - jak powinna wyglądać dieta w okresie remisji, - co 

wprowadzić do codziennych posiłków, a co wykluczyć. Książka zawiera też przepisy na zdrowe i proste dania 

zakorzenione w polskiej tradycji.  

 

15. Dom w zgodzie z naturą : żyj prosto, zdrowo i ekologicznie / Christine Liu ; 

[polish translation by Ewa Androsiuk-Kotarska].- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece, Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologiczny styl życia , Gospodarstwo domowe , Higiena , 

Kosmetyka naturalna , Sprzątanie , Środki dezynfekujące , Środki myjące , Środki 

piorące , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-646.7 
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   Nowości:  2019-07 

 

Chcesz żyć zdrowo i być przyjaznym naturze? Dowiedz się, co to jest less waste, jak produkować mniej śmieci               

i dbać o środowisko każdego dnia! Christine Liu, autorka popularnego lifestylowego bloga, podpowie ci, jak 

prostsze życie w duchu minimalizmu może stać się pierwszym krokiem w kierunku dbania o planetę. W jej 

książce odnajdziesz proste wskazówki do życia w duchu less waste. Sprawdź, jak niewiele trzeba zrobić, aby twój 

salon, kuchnia czy łazienka były gospodarowane w sposób zgodny z naturą.  Dowiedz się: - jak robić zakupy                  

i gotować, aby marnować mniej jedzenia; - jak oczyszczać powietrze, dzięki roślinom doniczkowym; - jak 

przygotować ekologiczne kosmetyki i środki do czyszczenia; - jak wydawać mniej pieniędzy na ubrania i dodatki 

do domu.  

 

 

16. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla 

specjalistów / Paddy-Joe Moran ; [przekład Marlena Trusiewicz].- Gdańsk : Harmonia 

Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Komunikacja interpersonalna , Osoby z autyzmem , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

 

Najpierw osoba, potem zaburzenie - czy słowa mają znaczenie? ; Unikaj protekcjonalnego tonu ; Używaj języka 

dostosowanego do wieku rozmówcy ; Stosuj neutralny język ; Nie wiesz, jakiej terminologii używać? Zapytaj! ; 

Zrezygnuj ze słowa "normalny" ; Zespół Aspergera to nie "łagodna" odmiana autyzmu ; Stosuj wyrażenie "ze 

spektrum autyzmu" ; Zwracaj się bezpośrednio do danej osoby ; Mów do rodziców po imieniu ; Przystosowanie 

języka i sposobu mówienia ; To, co mówisz, traktujemy dosłownie ; Sarkazm ; Etykietowanie związane                 

z funkcjonowaniem ; Niewerbalny i prewerbalny ; Schematy myślowe ; Pozory mogą mylić ; Triada upośledzeń ; 

Nie każdy ma wyjątkowy talent ; Autyzm to schorzenie neurologiczne ; Osoba, a nie pacjent z autyzmem ; Nie ma 

powodu do rozpaczy ; Autysta jako zagadka ; Wyraz twarzy ; Mowa ciała ; Otoczenie ; Kontakt fizyczny ; Określ 

czas sesji terapeutycznej ; Proponuj przerwy podczas sesji ; Wyjaśnij plan spotkania ; Trzymaj się planu ; Zadawaj 

konkretne pytania, unikaj pytań otwartych ; Nie mów za szybko ; Alternatywa dla komunikacji niewerbalnej ; 

Zastanów się, zanim zaproponujesz coś do jedzenia. 

 

 

17. Frida Kahlo : biografia / María Hesse ; z języka hiszpańskiego przełożył Tomasz 

Pindel.- Katowice : Młody Book - Wydawnictwo Debit, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kahlo, Frida (1907-1954) , Malarze meksykańscy , Biografia 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Kahlo F. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Frida Kahlo to nie tylko ból i niepokój. Artystka chciała być w zgodzie ze swoją bezkompromisową osobowością  

i żyć pełnią życia. Jej malarstwo to krew i cierpienie, ale także zabawa i kolor. Była wojowniczką, która nie 

wahała się stawić światu czoła, namiętną kobietą, która nie godziła się na życie w cieniu swojej wielkiej miłości - 

Diego Rivery - i walczyła o spełnienie swoich marzeń. Frida chciała przeżywać intensywnie zarówno 

nieszczęścia, jak i radości, które oferował jej los. To w tym uporze tkwiła jej prawdziwa siła. Ta książka to 

zainspirowany przeżyciami owej ikonicznej meksykańskiej malarki przepiękny i barwny spacer przez jej życie                 

i dzieło. 



48 
 

18. Ja nie leczę, ja uzdrawiam : prawdziwa twarz polskich bioenergoterapeutów / Katarzyna 

Janiszewska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioenergoterapeuci , Bioenergoterapia , Chorzy , Manipulacja 

(psychologia) , Społeczeństwo , Uzdrowienia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Zwykle polegamy tylko na medycynie zachodniej, mimo to na spotkania z bioenergoterapeutami przychodzą 

tłumy. Dla niektórych jest to jednorazowa przygoda, inni jeżdżą na nie regularnie przez kilkanaście lat.  W Polsce 

zarejestrowanych jest ponad sto tysięcy uzdrowicieli. Żadna nisza, biznes jak każdy. Kilka tytułów prasowych, 

profesjonalne strony internetowe, kursy i sklepy z gadżetami. Co daje pacjentowi bioenergoterapeuta, czego nie 

potrafi dać lekarz? A jeśli coś daje, to czy to może szkodzić? Katarzyna Janiszewska dociera do pacjentów i ich 

uzdrowicieli. Rozmawia z etykami, duchownymi oraz lekarzami. Przygląda się mechanizmom stojącym za 

przemysłem uzdrowień. Kim naprawdę są bioenergoterapeuci? Cudotwórcami? Rzemieślnikami Pana Boga? 

Oszustami?  

 

 

19. Jak mniej myśleć : dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych / Christel 

Petitcollin ; przekład Krystyna Arustowicz.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - 

Wydawnictwo JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Myślenie , Osobowość , Refleksyjność , 

Samorealizacja , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-07 

 

 

Za dużo myślę. Moi bliscy mówią, że jestem zakręcona i że zadaję sobie za dużo pytań. W mojej głowie stale coś 

się kłębi - czasem marzę o tym, żeby wcisnąć wyłącznik umysłu. Mam wrażenie, że jestem z innej planety. Nie 

mogę sobie znaleźć miejsca. Czuję się niezrozumiany. Czy chociaż jedno z tych zdań opisuje właśnie ciebie? Jeśli 

tak, prawdopodobnie rozpoznasz się w profilu osoby nadwydajnej mentalnie. Cóż, bycie nadwydajnym bywa 

naprawdę męczące, ale twój mózg - właśnie ten, który myśli zbyt wiele - to prawdziwy skarb. Jego subtelność, 

złożoność i szybkość, z jaką działa, są naprawdę zdumiewające, a pod względem mocy można go porównać                 

z silnikiem Formuły 1!  Ale bolid wyścigowy nie jest zwykłym samochodem. Gdy prowadzi go jakiś niezdara, 

może się okazać kruchy i niebezpieczny. Potrzebuje kierowcy najwyższej klasy i toru na swoją miarę, by 

wykorzystać swój potencjał. Do tej pory to mózg wiódł cię po wertepach. Czas jednak, abyś przejął stery, i to już 

od dziś. Dzięki tej książce nauczysz się wykorzystywać niezwykłe możliwości swojego umysłu, który do tej pory 

wydawał się nie do ogarnięcia! A do tego poczujesz ulgę i wreszcie odetchniesz pełną piersią, akceptując siebie              

i swój fantastyczny umysł.  

 

20. Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów / [autor Marcin 

Szymankiewicz ; redaktor prowadząca Julita Karaś-Gasparska].- Stan prawny na maj 

2019 roku.- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatkowa księga przychodów i rozchodów , Rachunkowość 

podatkowa , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-657 
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Nowości:  2019-07 

 

1. Zasady ogólne prowadzenia księgi ; 2. Dodatkowe ewidencje ; 3. Prowadzenie i przechowywanie księgi ; 4. 

Przychody i koszty ; 5. Dowody księgowe ; 6. Kolumny podatkowej księgi ; 7. Spis z natury ; 8. Schemat 

JPK_PKPiR ; 9. Sposób prowadzenia uproszczonej księgi przez rolników prowadzących działalność gospodarczą ; 

10. Podstawa prawna. 

 

 

21. Jak skutecznie zajść w ciążę : wyluzuj i zostań mamą / Jean M. Twenge ; 

[tłumaczenie Barbara Mińska].- Białystok : Wydawnictwo Vital, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Macierzyństwo , Płodność , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Nie możesz zajść w ciążę lub masz problem z jej szczęśliwym donoszeniem? Presja poczęcia dziecka ma zgubny 

wpływ na Twój związek? Czujesz tykający zegar i obawiasz się, że nie zostaniesz mamą? Autorka wszystko to 

przeżyła osobiście. Teraz jest mamą trójki urwisów. Dr Twenge dociera do sedna emocjonalnych problemów 

związanych z zajściem w ciążę. Opisuje, jak przygotować się umysłowo i fizycznie, gdy planuje się poczęcie. 

Doradza, jak rozmawiać o tym z rodziną, przyjaciółmi i partnerem. Wyjaśnia także jak radzić sobie z wielkim 

smutkiem po poronieniu. Objaśnia, w jaki sposób poznać, kiedy masz owulację, kiedy uprawiać seks, jak mierzyć 

czas ciąży, maksymalizować szanse zapłodnienia. Poleca również najlepszą dietę prenatalną i wyjaśnia, jak 

zwiększać szanse na urodzenie chłopca lub dziewczynki.  

 

 

22. Jak zbudować poczucie własnej wartości? / Dorota Gromnicka.- Warszawa : 

Edgard, 2013. 

(Samo Sedno) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Czujesz się źle ze sobą, ograniczają cię własne lęki? Stale próbujesz zadowolić innych i jesteś przekonany, że nie 

zasługujesz na awans, szczęście, pomoc? Sięgnij po tę książkę! Zawarte w niej rady doświadczonego terapeuty 

pokażą ci, jak skutecznie zbudować poczucie własnej wartości! 

 

 

23. Jak zostać super rodzicem - sobie odpuścić : (nie)poradnik rodzicielski / James 

Breakwell ; tłumaczenie Maria Borzobohata-Sawicka.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambicja , Rodzice , Rodzicielstwo , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-07 
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Wielu rodziców uważa, że im bardziej przyłożą się do wychowania swoich dzieci, tym większe szanse na to, że 

wyrosną one na ludzi sukcesu. To jedna wielka ściema! Okazuje się, że większość dzieciaków będzie fajnymi, ale 

normalnymi ludźmi. Takimi jak my. Więc równie dobrze możemy osiągnąć ten efekt bez wypruwania sobie żył. 

Jak zatem wychować dobrze funkcjonujących i szczęśliwych dorosłych, wkładając w to jak najmniej wysiłku? Ta 

książka podpowie supermatkom i superojcom, jak sobie odpuścić, zaakceptować plany dzieci i mniej martwić się 

o ich przyszłość, a przy tym mieć więcej czasu dla siebie. Brzmi nieźle? Koniec ze słuchaniem „dobrych rad” 

innych rodziców, teściów i kolegów z pracy, o które nigdy nie prosiliście! Koniec z wożeniem dzieci na kolejne 

dodatkowe zajęcia! Koniec z frustracją! Odpuście sobie trochę i zacznijcie żyć też swoim życiem! Wasze dzieci 

wam za to podziękują.  

 

 

24. Jaremianka : gdzie jest Maria? / Agnieszka Dauksza.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jarema, Maria (1908-1958) , Artyści plastycy polscy , Malarze 

polscy , Rzeźbiarze polscy , Scenografowie polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Jarema M.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Maria Jarema. Ona o sobie zawsze: Jarema. O niej najczęściej: Jaremianka. Kobieta awangarda. Emancypantka, 

zaangażowana aktywistka - niekwestionowany autorytet. Jedna z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych 

artystek XX wieku. Dziewczyna ze Starego Sambora na Kresach, która przyjechała do Krakowa, by „wymyślić 

sztukę na nowo”. Studiowała pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego, współtworzyła Grupę Krakowską i teatr 

Cricot, właśnie z nią najchętniej współpracował Tadeusz Kantor. Ukochana żona Kornela Filipowicza, matka 

Aleksandra, siostra bliźniaczka Nuny, ceniona przyjaciółka m.in. Różewiczów, Sternów, Przybosiów. W ich 

wspomnieniach jawi się jako wcielenie ruchu, zmienna, zachwycająca postać, która pozostawiała po sobie 

wrażenie niedosytu. Gdy poznała diagnozę swojej choroby, pracowała w zapamiętaniu, by namalować każdy 

kolejny obraz - chociaż jeszcze jeden. Jej prace wciąż zdumiewają nowatorstwem pomysłów, inspirują                          

i prowokują. „Nie umarła” - twierdzili zgodnie jej bliscy.  

 

 

25. Jednominutowy Menedżer : równowaga życia i pracy / Ken Blanchard, Marjorie 

Blanchard, D. W. Edington ; przekład Marcin Karbowski.- Wydanie w nowej szacie 

graficznej.- Warszawa : MT Biznes, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura fizyczna , Menedżerowie , Stres zawodowy , Work-life 

balance (WLB) , Zdrowy styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2019-07 

 

 

RÓWNOWAGA. Jednominutowy Menedżer odniósł tak wielki sukces w życiu zawodowym, że zapomniał                  

o czymś niezwykle ważnym – o zdrowiu. Wciąż rozchwytywany, jadł w biegu i nie miał czasu na ćwiczenia 

fizyczne. Bardzo szybko przybrał na wadze,  a jego oddech stał się krótki i urywany. Wkrótce odkrył, że sukces             

w biznesie drogo go kosztuje. W jego życiu brak było równowagi między karierą a zdrowiem. 4 WAŻNE 

ZASADY. Ta łatwa w odbiorze książka zawiera cenne wskazówki na temat radzenia sobie ze stresem i dbania                  

o dobrą kondycję fizyczną. Autorzy napisali ją z myślą o wiecznie zabieganych ludziach biznesu, których 

harmonogramy są zawsze przepełnione „ważnymi i niecierpiącymi zwłoki zadaniami”. Opisane są w niej cztery 

ważne zasady, dzięki którym każdy może szybko wrócić do formy i ponownie spojrzeć na życie z odpowiedniej 
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perspektywy. Prowadząc zdrowszy tryb życia zwiększysz swoją produktywność, obniżysz poziom stresu                          

i osiągniesz większą satysfakcję we wszystkim, co robisz.  

 

 

26. Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły / Ken Blanchard, Donald 

Carew, Eunice Parisi-Carew ; przekład Dorota Strumińska.- Wydanie w nowej szacie 

graficznej.- Warszawa : MT Biznes, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca zespołowa , Przywództwo , Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (HRM) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2019-07 

 

 

Nigdy dotychczas koncepcja pracy zespołowej nie miała tak istotnego znaczenia dla funkcjonowania i sukcesu 

organizacji. Ken Blanchard, współautor bestselleru "Nowy Jednominutowy Menedżer" wraz z Donaldem 

Carewem i Eunice Parisi-Carew opisuje cztery etapy rozwoju, jakie przechodzą wszystkie zespoły w drodze do 

osiągnięcia wysokiej wydajności - rozpoznanie, niezadowolenie, integrację i produkcję. Autorzy wyjaśniają,                  

w jaki sposób powinien działać menedżer, by każda grupa stała się w pełni efektywna szybko i praktycznie 

bezstresowo. Każdy nowy zespół na drodze do skuteczności pokonuje cztery fazy rozwoju: fazę orientacji, fazę 

niezadowolenia, fazę integracji, fazę rezultatów. Ty jako dobry menedżer zespołu musisz wiedzieć, na czym 

polega każda z faz. Musisz rozumieć dynamikę grupy i prowadzić swoich ludzi, nie działając wbrew ich 

naturalnym ludzkim tendencjom. Dobrze prowadzony zespół rozwiązuje trudniejsze problemy, podejmuje lepsze 

decyzje i, co najważniejsze, wykazuje większe zaangażowanie przekładające się na wyniki pracy. Zatem do 

dzieła!  

 

 

27. Jednominutowy Menedżer i przywództwo / Ken Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea 

Zigarmi ; przekład Wojciech Sztukowski.- Wydanie w nowej szacie graficznej.- 

Warszawa : MT Biznes, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja pracy , Przywództwo , Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (HRM) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2019-07 

 

 

"Jednominutowy Menedżer i przywództwo" w jasny i prosty sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa 

Sytuacyjnego® - prostego systemu, w którym nie uznaje się tradycyjnej postawy, polegającej na traktowaniu 

wszystkich podwładnych w ten sam sposób. Dowiesz się z niej, dlaczego indywidualne dostosowywanie stylów 

kierowania do poszczególnych pracowników jest tak ważne, dlaczego warto wiedzieć, kiedy należy udzielać 

wskazówek, wspierać, a kiedy krytykować, oraz jak wybrać styl przywództwa najlepszy dla danej osoby.  

Dowiesz się także, jak konsekwentne stosowanie jednominutowych technik poprawi jakość zarządzania                          

i przyczyni się do wzrostu motywacji wśród pracowników twojej firmy. Ta godna uwagi, a zarazem łatwa                

w odbiorze książka zawiera podstawowe wiadomości i wskazówki na temat kreatywnego, spersonalizowanego 

przywództwa, dzięki którym twoi ludzie zaczną uzyskiwać najlepsze wyniki, a firma osiągnie najwyższe jak dotąd 

obroty finansowe. Książka ta stanie się dla ciebie przewodnikiem, do którego będziesz wielokrotnie powracał, 

dopóki posługiwanie się zróżnicowanymi stylami przywództwa w kierowaniu pracą innych i wspieraniu jej nie 

stanie się twoją drugą naturą, zarówno w roli menedżera, jak i rodzica.  
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28. Jednominutowy Menedżer oraz zarządzanie samym sobą / Ken Blanchard [oraz] 

Susan Fowler, Laurence Hawkins ; [tłumaczenie Wojciech Usarzewicz 

(wprowadzenie), Dagmara Gumkowska.].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2018. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kompetencje kluczowe , Menedżerowie , 

Samopoznanie , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2019-07 

 

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie od pracowników oczekuje się, że nie będą czekali na 

dokładne wskazówki od kierownika, mają za to aktywnie brać udział w tworzeniu swojego środowiska pracy, 

wykazywać się kreatywnością i przejmować inicjatywę. Zamiast bezrefleksyjnie wykonywać polecenia, powinni 

współpracować. Innym wyzwaniem jest rozwój technologii: takie wynalazki jak internet, urządzenia mobilne czy 

zasoby informacyjne przechowywane w chmurze zmieniają sposób pracy coraz większej liczby organizacji. Aby 

się w tym wszystkim nie pogubić, a w dodatku okazać się nieodzownym członkiem zespołu, musisz umieć tylko             

i aż... zarządzać sobą! Trzymasz w ręku kolejne, uzupełnione i zaktualizowane, wydanie bestsellerowej książki, 

dzięki której wkroczysz na sprawdzoną ścieżkę do sukcesu. Jeśli jesteś jeszcze szeregowym pracownikiem, 

dowiesz się, jak przejąć inicjatywę, uzyskać potrzebną pomoc i odnieść sukces. Jeśli już kierujesz zespołem, 

nauczysz się, w jaki sposób inspirować i pracować z samodzielnymi osobami. W obydwóch przypadkach 

przekonasz się, że kiedy zaczniesz postępować zgodnie z zasadami zarządzania sobą w miejscu pracy, nawet 

najtrudniejsze zadania okażą się wykonalne, zespół stanie się bardziej zgrany i zaangażowany, a duże sukcesy po 

prostu pojawią się na Twojej ścieżce kariery. Z tej książki dowiesz się: Jak zyskać swobodę działania i ją 

wykorzystać, Jak wyjść poza ograniczenia, Jak zarządzać własnymi kompetencjami i zaangażowaniem, Jak 

wykorzystywać posiadaną władzę, Jak uzyskiwać potrzebne ukierunkowanie i wsparcie.  

 

 

29. Kaci Wołynia : najkrwawsi ludobójcy Polaków / Marek A. Koprowski.- Zakrzewo 

: Wydawnictwo Replika, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) , Ukraińska 

Powstańcza Armia (UPA) , Ludobójstwo , Nacjonalizm , Zbrodnia wołyńska (1943-

1944) , Ukraina , Wołyń (Ukraina) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2019-07 

 

 

Piotr Zychowicz - Oprawcy wychodzą z cienia ; Wstęp ; Mykoła Łebed' - Od terroryzmu do ludobójstwa ; Dmytro 

Semenowicz Klaczkiwski - Wróg Polaków i kat Wołynia ; Petro Fdorowycz Olijnyk "Enej" - Unurzany w lekcji 

krwi ; Hryhorij Perehiniak - Zaczął od zabicia sołtysa ; Jurij Stelmaszczuk "Ruduj" - Pół Kacap w szeregach 

zbrodniarzy ; Mykoła Swistun - Weteran walki z Polską ; Rościsław Pawłowicz Wołoszyn - Współpraca UPA ; 

Porfyr Frołowicz Antoniuk - Zbrodniarz obłudny i podstępny ; Jewhen Basiuk - Z OUN do NKWD ; Wona 

Samojłowycz Łytwynczuk - Zbrodniarz spod cerkiewnego dachu ; Nil Antonowycz Hasewycz - Zbrodniarz                    

z artystyczną duszą ; Wasyl Iwachiw - Zaczynał w Płaście ; Mykoła Jakymczuk - Jeden z twórców zbrodniczej 

republiki ;Stepan Pawłowicz Janiszewski - Nie posłuchał biskupa ; Stepan Jossypowycz Kowal - Zbrodniarz                   

o wielu twarzach ; Dmitro Wasylowycz Korinieć - Kazał wyrzynać wsie ; Mykoła Wasylowycz Kozak - Syn 

greckokatolickiego księdza ; Iwan Tymofijowycz Kłymyszyn - Watażka spod Krzemieńca ; Wasyl Mychajłowycz 

Łewkowycz - Wyrzynał Hutę Stepańską ; Oleksij Szum "Wowczak" - Rżnął Polaków na Kowalszczyźnie ; Ołeksij 

Semenowycz Bryś - Dążył sedziowskiego wieku ; Kaci Polaków i Ukraińców - Służba Bezpeky OUN-B ; Taras 

Boroweć "Bulba" - Sukcesor Petlury. 
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30. Klątwy, sekrety i skandale : historia Polski przez dziurkę od klucza / Sławomir 

Koper.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Generałowie , Ludzie kultury , Obyczaje i zwyczaje , 

Osobliwości , Skandale , Tajemnica , Władcy , Życie seksualne , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2019-07 

 

 

"Od Autora": Jak powszechnie wiadomo, afery, sensacje i skandale zawsze towarzyszyły ludzkości. Nasza 

rodzima historia też nie jest od nich wolna, wspominali o nich bowiem już nasi najdawniejsi kronikarze. Miały 

one bardzo różny charakter: obyczajowy, towarzyski czy polityczny, a często łączyły w sobie wszystkie te 

aspekty. [...] każdy z naszych wybitnych polityków czy twórców kultury był przede wszystkim człowiekiem i jako 

taki popełniał błędy i miał różne słabości. Znajdowało to odbicie w jego działalności publicznej, o czym warto 

pamiętać. [...]. Niniejsza książka jest subiektywnym wyborem różnego rodzaju afer, które miały miejsce                         

w naszych dziejach. Znajdą się w niej skandaliczne zachowania naszych władców i polityków, w tym takie, które 

miały wpływ na polityczne wydarzenia w kraju. [...]. Jednak sprawy opisywane przeze mnie w tej książce, to nie 

tylko kwestie obyczajowe. To także wydarzenia o charakterze gospodarczym, jak np. sprawa Francopolu, czy też 

słynna afera mięsna z epoki PRL-u. Takie bowiem jest życie, a słowo "afery" ma naprawdę bardzo wiele znaczeń. 

 

 

31. Komisarz : pomiędzy niebem a piekłem / Wojciech Sumliński, Jacek Wrona ; 

współpraca Joanna Wrona.- Warszawa : Wojciech Sumliński Reporter, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Wrona, Jacek (policjant) , 

Centralne Biuro Śledcze , Dziecko chore , Policjanci , Przestępstwa narkotykowe , 

Przestępczość zorganizowana , Święci i błogosławieni , Uzdrowienia cudowne , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-07 

 

Chciał być księdzem - został oficerem Centralnego Biura Śledczego. Przez kilkanaście lat policyjnej służby, 

współpracując z Interpolem, poznał świat mafii, najbardziej bezwzględnych przestępców w Europie i skorumpo-

wanych polityków, dla których liczą się tylko pieniądze i władza - reszta to nieistotne dodatki. Niezwykła historia 

komisarza Jacka Wrony pokazuje, jak trudno, ścigając zło, nie stać się tym, co się ściga. Pokazuje zarazem, jak 

niewiele rzeczy na tym świecie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czy twardy policjant CBŚ mógł przewidzieć, że 

największa tragedia jego życia stanie się jego największym błogosławieństwem? Czy mógł przewidzieć, że 

przesądzona przez lekarzy śmierć, a następnie cudowne, z punktu widzenia medycyny niewytłumaczalne, ocalenie 

jego córki Glorii Marii, nie tylko odmieni jego życie, ale też stanie się uznanym przez Kościół, wybranym                     

z tysięcy przypadków, dowodem na świętość Papieża Jana Pawła II? 

 

 

32. Kontrola w firmie / [autor Łukasz Sitek ; redaktor prowadząca Anna Wojda].- 

Stan prawny na maj 2019 roku.- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola , Przedsiębiorstwo , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2019-07 
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I. Podstawowe zasady kontroli ; II. Kontrola podatkowa ; III. Postępowanie podatkowe ; IV. Kontrola celno-

skarbowa ; V. Co może zrobić podatnik ; VI. Kontrola ZUS ; VII. Gdy do drzwi zapuka inspektor ochrony 

środowiska ; VIII. Kiedy sanepid może kontrolować przedsiębiorcę ; IX. Kontrola Inspekcji Handlowej ; X. 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy ; XI. Akty prawne. 

 

 

33. Królowa oszczędzania : mój rok bez zakupów / Cait Flanders ; przełożyła 

Katarzyna Dumińska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flanders, Cait (1985- ) , Decyzje , Finanse , Konsumpcja 

(ekonomia) , Motywacja , Oszczędność , Zakupoholizm , Zakupy , Kanada , Poradnik 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

To nie jest kolejna książka o tym, jak żyć w duchu minimalizmu - to prawdziwa historia, która pokazuje jak 

piękne jest życie bez rzeczy, których nie potrzebujesz. Cait Flanders szukała ucieczki od codziennych problemów 

nagradzając się kolejnymi zakupami. Kupowała pod wpływem impulsu myśląc, że dzięki nowym rzeczom poczuje 

się spełniona. Gdy zauważyła, że szczęście nie nadchodzi, a rośnie tylko dług, powiedziała sobie „dość”                 

i zdecydowała się wstrzymać od zakupów aż przez rok. "Królowa oszczędzania" to zapis doświadczeń Cait                   

z dwunastu miesięcy niezwykłego eksperymentu. W tym czasie ograniczyła do minimum niezbędne zakupy, 

pozbyła się siedemdziesięciu procent rzeczy ze swojego mieszkania, odkryła zalety ruchu zero-waste i nauczyła 

się naprawiać przedmioty, zamiast je wyrzucać. Wkrótce odkryła, że im mniej kupuje, tym bardziej jest 

szczęśliwa. Poznaj praktyczne sposoby na oszczędzanie i przekonaj się, co tak naprawdę jest dla ciebie w życiu 

najważniejsze!  

 

 

34. Krótka historia jednego zdjęcia / Jakub Kuza.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografia dokumentalna , Portrety , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-77 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

FOTOGRAFIE, KTÓRE SKRYWAJĄ NIEZWYKŁE FAKTY! Każde zdjęcie i historia w tej książce zaskoczą 

was i zmuszą do myślenia. Traficie tu na mniej lub bardziej znane wydarzenia i postaci, zobaczycie je z zupełnie 

innej strony. Zajrzycie na drugi i trzeci plan zdjęcia, by odkryć, że nieświadomy fotograf był świadkiem 

niezwykłego zdarzenia lub uwiecznił osobę, która po latach zmieniła świat. Choćby to zdjęcie z okładki… 

Rozbawiony tłum na ulicach Nowego Jorku. Widać, że mężczyźni świetnie się bawią. Tymczasem na gzymsie 

wieżowca stoi samobójca. Kim jest i dlaczego atmosfera na ulicy jest tak radosna, skoro za chwilę może skoczyć 

człowiek? Albo marynarz całujący pielęgniarkę na amerykańskiej ulicy w dzień zakończenia wojny. Wzruszająca 

scena w dzień amerykańskiego triumfu. To romantyczne zdjęcie stało się kultowe, a po latach zostało ogłoszone 

symbolem molestowania kobiet.  Przed wami ponad 130 najciekawszych historii i zdjęć z niezwykłego fanpage’a 

KRÓTKA HISTORIA JEDNEGO ZDJĘCIA - jednej z najbardziej inspirujących stron na Facebooku, którą śledzi 

i komentuje 100 000 osób. Zajrzyjcie na dowolną stronę książki i przeczytajcie historię zdjęcia, którą tam 

znajdziecie.  To książka dla ciekawych świata, którzy chcą zobaczyć więcej, niż widać na pierwszy rzut oka.  
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35. Leonardo da Vinci / Walter Isaacson ; przekład Michał Strąkow.- Kraków : 

Insignis Media, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leonardo da Vinci (1452-1519) , Malarze włoscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Leonardo da Vinci  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Najnowsza książka autora bestsellerów Steve Jobs i Innowatorzy – pobudzający wyobraźnię literacki portret 

Leonarda da Vinci. Odwołując się do liczących tysiące stron notatników geniusza, a także do najnowszych odkryć 

związanych z jego życiem i dorobkiem, Walter Isaacson snuje porywającą opowieść i po mistrzowsku splata wątki 

twórczości artystycznej Leonarda z jego dokonaniami naukowymi.  

 

 

36. Luter : ciemna strona rewolucji / Paweł Lisicki.- Warszawa : Fronda PL, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Luter, Marcin (1483-1546) , Ewangelicyzm augsburski , 

Katolicyzm , Reformacja , Wpływ i recepcja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-274/278 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Kim był Marcin Luter? Reformatorem, który z miłości do prawdy wystąpił przeciw nadużyciom papiestwa? Czy 

rebeliantem, prekursorem późniejszych rewolucjonistów? W ostatnich latach obraz Lutra uległ całkowitej 

przemianie. Za sprawą licznych wypowiedzi kardynałów Waltera Kaspera, Kurta Kocha czy Karla Lehmanna stał 

się z wolna nauczycielem wiary i wzorem do naśladowania dla katolików. Co jest przyczyną tak całkowitej 

zmiany stanowiska Kościoła? Powody mogą być dwa. Albo odkrycie nieznanych pism reformatora, rzucających 

nowe światło na jego postawę, albo nowa interpretacja jego nauk. Żadne nowe pisma Lutra się nie pojawiły. 

Zatem powodem musi być nadanie wystąpieniu Lutra nowego znaczenia. Jeśli papież Franciszek ma rację, że                 

w sporze o usprawiedliwienie Luter się nie pomylił, to znaczy, że w błędzie trwali ojcowie Soboru Trydenckiego. 

Podobnie dziwnie brzmi twierdzenie papieskie, że Luter nie chciał podziałów w Kościele skoro reformator 

nazywał papieża Antychrystem i chciał zniesienia Urzędu Nauczycielskiego. Czyżby zatem obecny papież i jego 

najbliżsi współpracownicy byli, jak to logicznie wynika z ich słów, luteranami? O tym jest ta książka.                   

O prawdziwej twarzy Marcina Lutra i o tym, czy obecne dążenie do jego rehabilitacji podyktowane jest dążeniem 

do prawdy czy też jest efektem zdrady.  

 

 

37. Manson : CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood / Tom O'Neill, Dan 

Piepenbring ; przełożył Radosław Madejski.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - 

Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manson, Charles (1934-2017) , Procesy sądowe , Sekty i nowe 

ruchy religijne , Śledztwo i dochodzenie , Teorie spiskowe , Zabójstwo , Los Angeles 

(Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-07 
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Zbrodnia, która wstrząsneła Ameryką. Śledztwo, które niczego nie wyjaśniło. Prawda, która czekała 50 lat na 

odkrycie. Niedopatrzenia policji, uchybienia prokuratury, prawdopodobny nadzór służb specjalnych. Co naprawdę 

wydarzyło się 9 sierpnia 1969 roku? Wstrząsająca książka O'Neilla jest zapisem dwudziestu lat poszukiwań, które 

podważają oficjalną wersję wydarzeń. Z kim naprawdę zadawał się Manson i jak daleko posunęli się jego 

hollywoodzcy przyjaciele, żeby ukryć swoje powiązania? Dlaczego policja go nie powstrzymała, mając ku temu 

tak wiele okazji? I jak Manson zdołał przeistoczyć grupę dobrodusznych hipisów w bezlitosnych zabójców? 

Podążając tropem zagadek i zastanawiających zbiegów okoliczności, autor szuka odpowiedzi wśród gwiazd 

Hollywood i byłych agentów służb specjalnych, kreśli fascynujący obraz Kalifornii lat sześćdziesiątych XX 

wieku, kiedy szarlatani uchodzili za geniuszy, wolna miłość była tak samo realna jak pranie mózgu, a utopijne 

światy znajdowały się w zasięgu narkotykowego odlotu.  

 

 

38. Miał być i jest świętym : błogosławiony ksiądz Józef Kowalski (1911-1942) / 

Jaromir Kwiatkowski.- Rzeszów: Wydawnictwo Ruthenus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Józef Kowalski (błogosławiony ; 1911-1942) , 

Duchowieństwo katolickie , Duszpasterstwo , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

2 października 1930 roku 19-letni kleryk Józef Kowalski na zakończenie rekolekcji zapisuje w notesie będącym 

jego duchowym dzienniczkiem tekst modlitwy zawierającej zdanie - program życiowy: "Ja mam być i muszę być 

świętym." Na odwrocie tej samej kartki własną krwią wykonuje znak krzyża, a pod nim umieszcza napis: 

"Cierpieć i być wzgardzonym." Udaje mu się zrealizować oba pragnienia: i cierpienia, i świętości. Ks. Józef 

Kowalski urodzony 13 marca 1911 roku w Siedliskach koło Rzeszowa, zamęczony 4 lipca 1942 roku w obozie 

koncentracyjnym w Oświęcimiu-Brzezince. Salezjanin. Obrońca Różańca Świętego. Beatyfikowany 13 czerwca 

1999 roku w Warszawie przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

 

 

39. Modna Polka : rozmowy o modzie, urodzie i życiu z polskimi ikonami stylu / 

Natalia Hołownia ; zdjęcia Helena Ludkiewicz.- Warszawa : Burda Książki - Burda 

Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Moda damska , Ubiór , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2019-07 

 

 

16 kobiet. Wyjątkowych. Inspirujących. Stylowych. To miały być rozmowy tylko o modzie, a są też trochę                    

o życiu. Nie da się przecież mówić o wizerunku, nie zahaczając o tematy kobiecości, dojrzałości, samoakceptacji 

czy nawet feminizmu. W końcu styl to głównie osobowość. Dlatego do rozmowy o nim zaprosiłam Polki, które są 

nie tylko piękne i dobrze ubrane, ale przede wszystkim - niezwykłe. Każda w swojej dziedzinie. Co sprawiło, że 

dziś są ikonami? Spotkanie z nimi w tej książce powinno przynieść odpowiedź. Natalia Hołownia Zuzanna Bijoch, 

Magdalena Boczarska, Marta Dyks, Joanna Horodyńska, Jessica Mercedes Kirschner, Małgorzata Kożuchowska, 

Aneta Kręglicka, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Magda Mołek, Helena Norowicz, Maja Ostaszewska, Lidia 

Popiel, Kasia Sokołowska, Danuta Stenka, Małgorzata Szumowska, Marieta Żukowska. 
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40. Moja krótka historia / Stephen Hawking ; przełożyła Agnieszka Sobolewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hawking, Stephen (1942-2018) , Fizycy , Fizyka , Kosmologia , 

Wielka Brytania , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Wybitny astrofizyk i kosmolog, zazwyczaj piszący o wszechświecie, dopuszcza czytelników do swojego 

mikroświata. A jest to tematyka nie mniej ciekawa niż kosmiczne cztery dziury. Autor wspomina dzieciństwo w St 

Albans, studia w Oksfordzie i Cambridge, zmagania z nieuleczalną chorobą, oraz trudne doświadczenia rodzinne. 

Opowieść ilustruje niepublikowanymi dotąd zdjęciami z prywatnego archiwum. To pierwsza książka, którą 

Hawking, chory na stwardnienie zanikowe boczne, napisał w pełni samodzielnie specjalnie dzięki specjalnie 

skonstruowanemu programowi. "Moja krótka historia" zawiera wyłącznie to, co dla genialnego naukowca 

najważniejsze, i świadczy o wyjątkowej sile ducha. To opowieść skrząca się humorem i pełna życiowej mądrości.  

 

 

41. Możesz jeść wszystko : zdrowe odżywianie : fakty i mity / Aldona Sosnowska-

Szczuka, Jakub Mauricz.- Warszawa : Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Zdrowe żywienie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 1. MITY ŻYWIENIOWE; CZĘŚĆ 2. NAWYKI ŻYWIENIOWE; CZĘŚĆ 3. CO WARTO WIEDZIEĆ  

O JEDZENIU?; CZĘŚĆ 4. ODROBINA TEORII; CZĘŚĆ 5. PRZEPISY. 

 

 

42. Możesz wyleczyć choroby tarczycy : samodzielna diagnostyka i program 

przywracający zdrowie / Amy Myers ; [tłumaczenie Mariusz Warda].- Białystok : 

Wydawnictwo Vital, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby tarczycy , Leczenie , Medycyna niekonwencjonalna , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2019-07 

 

 

Dzięki tej książce samodzielnie rozpoznasz objawy zaburzeń funkcjonowania tarczycy. Będziesz wiedział o jakie 

badania poprosić lekarza i na które objawy możesz zwrócić jego uwagę. Poznasz również rolę jelit, diety, toksyn             

i stresu w powstawaniu i rozwoju tych dolegliwości. Otrzymasz także kompletny czterotygodniowy plan 

umożliwiający przywrócenie zdrowia i cofający wszelkie objawy. Całość uzupełniają porady dotyczące 

odżywiania, suplementów, ćwiczeń, zarządzania stresem i właściwego snu.  
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43. Myśmy się uodpornili : rozmowy o dojrzałości / Jerzy Stuhr, Andrzej Luter.- 

Dodruk.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stuhr, Jerzy (1947- ) , Aktorzy polscy , Polska , Dialog 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Stuhr J. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Bez patosu. Za to z ironią, dystansem, a przede wszystkim z dużą dawką mądrości  Jerzy Stuhr, legenda polskiego 

kina, oraz ks. Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk filmowy, w prywatnej rozmowie odsłaniają przed 

czytelnikami sposoby na to, jak uodpornić się na świat. O nieodpowiedzialnej młodości, O szalonej dojrzałości,              

O kultowych filmach, O walce z chorobą, O polskim społeczeństwie. "Myśmy się uodpornili" - podsumowują.              

W tej książce znajdziecie: Poradnik dla Potencjalnego Pacjenta - zbiór myśli spisanych przez Jerzego Stuhra, 

Zestawy pigułek uodporniających: filmy, powieści, dzieła teatralne i utwory muzyczne.  

 

 

44. Naga Góra : Nanga Parbat - brat, śmierć i samotność / Reinhold Messner ; 

przełożyła z niemieckiego Anna Wziątek.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - 

Publicat. Oddział, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Messner, Günther (1946-1970) , Messner, Reinhold (1944- ) , 

Alpiniści , Himalaje (góry) , Nanga Parbat , Włochy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2019-07 

 

 

W 1970 roku Reinhold Messner i jego młodszy brat Günther byli uczestnikami wyprawy na Nanga Parbat - jeden 

z najtrudniejszych ośmiotysięczników. Wspinali się flanką Rupal, uznawaną wówczas za niemożliwą do przejścia. 

Obaj dotarli na szczyt, jednak zwycięstwo zamieniło się w klęskę - podczas zejścia Günther zginął przysypany 

lodową lawiną. Reinhold, oskarżany przez kierownika wyprawy o brawurę i egoizm, obwiniany o śmierć brata, 

powraca do dramatycznych przeżyć z wyprawy, odtwarzając dzień za dniem, godzinę za godziną...  

 

 

45. Narodziny pigułki / Jonathan Eig ; przełożył Jan Dzierzgowski.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  McCormick, Katharine Dexter (1875-1967) , Pincus, Gregory 

(1903-1967) , Rock, John (1890-1984) , Sanger, Margaret (1879-1966) , Antykoncepcja 

, Badania kliniczne , Hormonalne środki antykoncepcyjne , Rejestracja leku , Tabletka , 

Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2019-07 

 

Gdy się spotkali po raz pierwszy w latach 50., Ameryka wchodziła w złotą erę. Na przedmieściach wyrastały 

dzielnice identycznych domów. Zadbane jak z żurnala żony witały swoich wracających z pracy mężów 

schłodzonym dry martini. Kingsley opublikował swój szokujący raport, z którego jasno wynikało, że 

społeczeństwo nie jest tak purytańskie, jak się wszystkim wydawało. Ona - Margaret Sanger, legendarna 

założycielka ruchu na rzecz kontroli urodzeń, a przede wszystkim jedna z najgłośniejszych orędowniczek 

przyjemności seksualnej. On - Gregory Pincus, naukowiec outsider, wydalony z Harvardu wizjoner zajmujący się 
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badaniem rozmnażania ssaków. W ciągu kolejnej dekady dołączyli do nich także Katharine McCormick, 

arystokratka nonkonformistka, liderka ruchu walczącego o prawa kobiet i właścicielka odziedziczonej po mężu 

fortuny, a także charyzmatyczny lekarz ginekolog John Rock, który szyk hollywoodzkiego aktora filmowego 

łączył z wieloletnim doświadczeniem w pracy z kobietami, a głęboki katolicyzm z przekonaniem, że "wiara jest 

marną uczoną". Ta czwórka w ciągu dekady doprowadziła do jednego z najradykalniejszych przełomów 

społecznych - wynalazła pigułkę antykoncepcyjną i pozwoliła milionom kobiet na porzucenie roli opiekunki 

domowego ogniska, a przede wszystkim dała im możliwość ochrony zdrowia i samodzielnego podejmowania 

decyzji o życiu seksualnym. Dokonali tego pomimo oporu wpływowych instytucji, bez rządowych pieniędzy i bez 

szczególnego wsparcia ze strony koncernów farmaceutycznych. "Narodziny pigułki" to błyskotliwa opowieść                 

o buntownikach, którzy dowiedli, że dzięki niekonwencjonalnemu myśleniu i głębokiej wierze w swoje racje 

można zmienić najbardziej podstawowe założenia społeczne. To także opowieść o Ameryce, która porzuciła 

gorset i z entuzjazmem weszła w wyzwolone lata wolnej miłości.  

 

 

46. Nie wpadaj w złość / David J. Lieberman ; przełożyła Magdalena Hermanowska.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gniew , Komunikacja niewerbalna , Osobowość , Poczucie 

własnej wartości , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.925 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Nigdy więcej gniewu i zerwanych relacji! "Weź głęboki oddech i policz do dziesięciu. Medytuj. Wizualizuj sobie 

spokojne, ciche miejsce". Każdy z nas z pewnością słyszał takie rady. Jednak w zapalnych sytuacjach bardzo 

trudno się do nich stosować. David J. Lieberman przyjmuje holistyczne spojrzenie na podłoże gniewu oraz 

przedstawia proste techniki behawioralne, które sprawdzą się w każdych okolicznościach. Pomogą one zapobiegać 

wybuchom negatywnych emocji oraz poprawić relacje osobiste i zawodowe.  

 

 

47. Niespokojny umysł : pamiętnik nastrojów i szaleństwa / Kay Redfield Jamison ; 

przełożył Filip Rybakowski.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jamison, Kay Redfield (1946- ) , Choroby afektywne 

dwubiegunowe , Chorzy na zaburzenia afektywne dwubiegunowe , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

Przejmujący opis psychozy maniakalno-depresyjnej napisany przez lekarza dotkniętego tą chorobą. Profesor Kay 

Redfield Jamison jest psycholożką, terapeutką i jednym z największych autorytetów w zakresie problematyki 

związanej z psychozą maniakalno-depresyjną. Doświadczyła tej choroby również osobiście. Przez cały okres 

swojej kariery akademickiej cierpiała z powodu tych samych niezwykłych wyżów psychicznych i katastrofalnych 

depresji, co wielu jej pacjentów. "Niespokojny umysł" jest pamiętnikiem pełnym odwagi, poczucia humoru                    

i mądrości, w którym autorka opisuje chorobę afektywną dwubiegunową z dwóch punktów widzenia, lekarza                

i pacjenta, ujawniając zarówno lęk związany z tą chorobą, jak i jej okrutną zwodniczość. To książka dla tych, 

którzy cierpią na zaburzenia nastroju, a także dla tych, którzy chcą zrozumieć doświadczenia depresji i manii.  
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48. Nowi londyńczycy / Ben Judah ; tłumaczenie Barbara Gutowska-Nowak.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. 

(Mundus : ludzie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Mniejszości narodowe , Życie codzienne , Londyn 

(Wielka Brytania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-07 

 

 

Dzisiejszy Londyn nie jest już tylko miastem królowej brytyjskiej, Big Bena i popołudniowej herbaty. Dołączyły 

do nich nowe symbole - koczujący pod murami żebracy, skuleni w przejściach podziemnych bezdomni i czekające 

na skrzyżowaniach prostytutki. Ben Judah przemierza ulice miasta, w którym się urodził i wychował, ale które 

powoli przestaje poznawać. Podczas swojej wędrówki zastanawia się, do kogo właściwie należy Londyn, skoro 

biali Brytyjczycy to tylko 18% populacji, a każdego roku przybywa do miasta 100 000 nowych imigrantów.                  

A może prawdziwi londyńczycy to ci spotkani Rumuni, Polacy czy Pakistańczycy? Wszyscy oni chcieli, aby 

spełnił się ich wielki sen, a obudzili się w koszmarnej rzeczywistości… Przepełnione squaty, brudne ulice ubogich 

dzielnic i obskurne salony gier - autor prowadzi nas przez galerię miejsc i przedstawia zaludniające je postaci - 

filipińskie pokojówki, afrykańskich sprzątaczy metra i budowlańców ze wschodniej Europy. Jego podróże ukazują 

niewygodną prawdę o Londynie - wielokulturowym tyglu naznaczonym biedą, rozczarowaniem i frustracją.  

 

 

49. Nowy Jednominutowy Menedżer / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; przekład 

Magda Witkowska.- Wydanie w nowej szacie graficznej.- Warszawa : MT Biznes, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przywództwo , Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2019-07 

 

 

NOWA RZECZYWISTOŚĆ. "Jednominutowy Menedżer" to książka, która pomogła milion ludziom osiągnąć 

sukces w życiu zawodowym i osobistym. Choć ogólne zasady w niej przedstawione mają charakter 

ponadczasowy, nasz świat bardzo się zmienił, odkąd została ona wydana po raz pierwszy. W związku                           

z dynamicznym rozwojem technologii, globalizacją rynków, usprawnieniem komunikacji, a także rosnącą presją 

na pracowników korporacji, od których oczekuje się coraz lepszych wyników przy coraz niższym nakładzie 

środków – zasobów, pieniędzy czy czasu pracy – w naszym świecie dokonała się prawdziwa rewolucja. Ken 

Blanchard i Spencer Johnson przedstawiają zatem "Nowego Jednominutowego Menedżera", czyli te same cenne    

i ważne wnioski w ujęciu bliższym nowemu pokoleniu. TRZY SEKRETY. Podstawowym założeniem książki jest 

przekonanie, że jedna minuta naprawdę może wiele zmienić. Stosując Trzy Sekrety w praktyce, ludzie często 

odkrywają, że 20 procent ich wysiłków pozwala im osiągnąć 80 procent oczekiwanych przez nich rezultatów. 

Pierwszy sekret: Jednominutowe cele. Cele muszą być jednoznaczne. Pokaż, na czym polega właściwe 

zachowanie. Umieść każdy cel na oddzielnej stronie. Często do nich wracaj i sprawdzaj ich realizację. Zachęcaj 

ludzi do analizowania swoich działań i kontrolowania, czy są one zgodne z ich celami. Jeśli nie, nakłaniaj ich do 

zmiany postępowania. Drugi sekret: Jednominutowe pochwały. Przyłapuj ludzi na tym, co robią dobrze! Chwal 

ich zachowanie. Rób to bezzwłocznie. Bądź konkretny. Powiedz, co czujesz w związku z tym. Zrób krótką 

przerwę, by ludzie także poczuli się dobrze. Zachęcaj ich do dalszej pracy. Trzeci sekret: Jednominutowe 

przekierowania. Raz jeszcze wyjaśnij cele i upewnij się, że pracownicy dobrze je rozumieją. Podsumuj to, co się 

wydarzyło. Jak najszybciej omów błąd, który się przydarzył. Powiedz o swoich troskach  i obawach. Zrób krótką 

przerwę, by pracownicy też zaczęli odczuwać ten sam niepokój. Przypomnij, że masz do nich  zaufanie, wierzysz 
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w ich możliwości i wspierasz ich w dążeniu do sukcesu. Co się stało, to się nie odstanie i nie ma sensu do tego 

wracać.  

 

 

50. Odpowiedzialność zarządu za działania spółki : compliance - aktualne 

zagadnienia / [autorzy poradnika: Dominika Stępińska-Duch, Janusz Tomczak, 

Damian Tokarczyk, Paweł Sych, Ewelina Rutkowska ; redaktor prowadząca: Joanna 

Kalinowska, Grażyna Ordak].- Stan prawny na czerwiec 2019 roku.- Warszawa : 

Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prawny ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odpowiedzialność prawna , Spółki , System compliance , 

Zarząd , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347 

 Nowości:  2019-07 

 

Wstęp: Jakie przepisy analizowaliśmy ; I. Co to jest compliance i compliance management system ; II. Jak 

rozpoznać i ocenić ryzyko nieprawidłowości w firmie ; III. Odpowiedzialność karna korporacji a system 

zarządzania zgodnością ; IV. Przetwarzanie danych osobowych to element systemu zarządzania zgodnością ; V. 

Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające ; VI. Przydatne regulacje: Kodeks etyki dla 

przedsiębiorców, Standardy GPW S.A., Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

 

 

51. Ostatnie wołanie Maryi / Piotr Glas.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria (Matka Jezusa Chrystusa) , Katolicyzm , Kryzys wiary , 

Objawienia maryjne , Walka duchowa , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Ksiądz Stefano Gobbi, Sekretarz Matki Bożej, pisał, że Maryja jest straszna i potężna. Straszna dla wszystkiego, 

co demoniczne, i potężna, gdy roztacza nad nami swoją opiekę. Jak rozumieć wydarzenia ostatnich dekad? Co 

Maryja chce nam powiedzieć o czasach zamętu, w których żyjemy? Jaką nadzieję nam pozostawia? Ksiądz Piotr 

Glas, który Maryi oddał całe swoje kapłańskie życie, prowadzi nas przez kolejne orędzia naszej Matki - w Fatimie, 

Akicie, Kibeho i La Salette - w których Maryja wzywała do przemiany serc. Jej przesłania to odpowiedź na 

współczesny kryzys wiary. To także konkretne wskazówki, co mamy zrobić, by przygotować się na przyjście 

naszego Pana.  

 

 

52. Paryska kochanka : prawdziwa historia kurtyzany, która zbudowała imperium na 

kłamstwie  / Catherine Hewitt ; przełożyła Magdalena Jatowska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Delabigne, Émilie-Louise (1848-1910) , Faworyty i faworyci , 

Kobieta , Kurtyzany , Prostytucja , Paryż (Francja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2019-07 
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Prawdziwa historia Valtesse de la Bigne – XIX-wiecznej kurtyzany, która swoim wdziękiem potrafiła oczarować 

każdego mężczyznę. Valtesse de la Bigne była słynną XIX-wieczną kurtyzaną, która podbijała paryskie salony. 

Modelka Maneta i muza Zoli uwieczniona w skandalicznej powieści "Nana", na stałe gościła w kolumnach 

plotkarskich. Mówi się, że uwiodła przyszłego króla Edwarda VII i Napoleona III, a żaden mężczyzna nie mógł 

oprzeć się jej urokowi. Jednak hrabina ukrywała przed wszystkimi wstydliwy sekret – swoje pochodzenie. 

Urodziła się w skrajnej nędzy w paryskim zaułku, gdzie od najmłodszych lat doświadczała głodu. Dzięki 

niezwykłej urodzie i sprytowi szybko zrozumiała, że droga na szczyt wiedzie przez alkowy wpływowych 

mężczyzn. Biografia autorstwa Catherine Hewitt to historia niezwykłej kobiety, która mimo niskiego urodzenia, 

zawsze mierzyła wysoko. Sposoby, jakimi się posługiwała by zdobyć sławę i bogactwo, zaskakują do dziś i bez 

wątpienia zawstydziłyby niejedną współczesną celebrytkę.  

 

 

53. Pieniądze w rodzinie / [autor Agnieszka Smolarczyk ; redaktor prowadząca Anna 

Wojda].- Warszawa : Gremi Media, [2019]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alimenty , Darowizna , Spadek , Ustrój majątkowy 

małżeński , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2019-07 

 

 

I. Darowizny w rodzinie ; II. Spadek po krewnych ; III. Finansowe zabezpieczenie dla rodziny ; IV. Bliscy bez 

majątku ; V. Czasem spadek lepiej odrzucić ; VI. Wiemy, że są pieniądze, ale jak je znaleźć ; VII. Jak przejąć 

majątek po zmarłym ; VIII. Ustalmy, kto i co bierze ; IX. Wojna o alimenty ; X. Pieniądze w małżeństwie ; XI. 

Pożyczka od najbliższych ; XII. Kiedy warto użyczać lokal rodzinie ; XIII. Gdy wynajmujemy mieszkanie 

rodzinie ; XIV. Jak uniknąć dłużnika w rodzinie ; XV. Pytania i odpowiedzi ; XVI. Wzory umów i formularzy ; 

XVII. Akty prawne. 

 

 

54. Piękno z pól i łąk / Katarzyna Enerlich.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyki naturalne i organiczne , Rośliny lekarskie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Książka, którą trzymacie w rękach jest przesycona zapachem ziół, pasją ich zbierania oraz praktyką uważności nad 

tygielkiem pełnym olejów i aromatów. To nie tylko zbiór przepisów na naturalne kosmetyki, ale również okazja 

do spotkania z osobami, które na drodze pełnej ziół i naturalnych składników odnalazły istotę swojego życia. To 

zapiski z domowej alchemii, której może nauczyć się każdy, i zachęta do tego, by codziennie poznać coś nowego, 

bo dopiero wtedy życie ma sens. Autorka zaraża zielarskim entuzjazmem i zachęca do własnych eksperymentów, 

twierdząc, że wiele z potrzebnych składników mamy w domu, nie wiedząc nawet o tym, że możemy z nich 

produkować kosmetyki. Prostota tych zapisków zdumiewa. Im mniej, tym więcej.  
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55. Po powiecie łańcuckim : przewodnik / Łukasz Bajda.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Edytorial, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powiat łańcucki (woj. podkarpackie) , Przewodnik turystyczny 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  R-10088 , R-10089 , WG-913(438)A/Z-Łańcut (okręg) 

Regionalia:  Łańcut - Muzeum-Zamek , Łańcut - przewodnik , Łańcut - zamek , 

Łańcut (okręg) - przewodnik 

Nowości:  2019-07 

 

Informacje o powiecie, mieście i gminach ; Szlaki i ścieżki turystyczne w powiecie łańcuckim ; Z dziejów Łańcuta 

i okolicy: Muzeum-Zamek w Łańcucie, Spacer po Łańcucie ; Po powiecie łańcuckim (propozycje tras): Trasa 1 - 

W lasach ordynacji łańcuckiej, Trasa 2 - W Pradolinie Podkarpackiej i na Podgórzu Rzeszowskim, Trasa 3 - Po 

obu stronach Wisłoka, Trasa 4 - Na północnych rubieżach Pogórza Dynowskiego ; Informacje przydatne turyście. 

 

 

56. Poczucie własnej wartości : jak pokochać siebie / Sharon Wegscheider-Cruse ; 

przekład Aldona Możdżyńska.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Podróż ku poczuciu własnej wartości ; Rodzice a poczucie własnej wartości ; Nowe perspektywy dla starych 

uczuć ; Wrogowie poczucia własnej wartości ; Kilka kroków do wyższego poczucia własnej wartości ; Bliskość                

i związek a poczucie własnej wartości ; Jak stworzyć prawdziwą bliskość? ; Potrzeby emocjonalne a poczucie 

własnej wartości ; Identyfikowanie i celebrowanie sukcesów ; Godzenie się ze stratą i wychodzenie z żałoby ; Jak 

spełnić swoje marzenia? ; Cztery ważne słowa: "Wszystko zależy ode mnie". 

 

 

57. Poczucie własnej wartości dla bystrzaków / Renee Smith, Vivisn Harte ; 

[tłumaczyła Joanna Sugiero].- Wydanie 4.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2017. 

(Dla Bystrzaków) 

(Septem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-07 

 

FAKTY NA TEMAT POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI; POZYTYWNE NASTAWIENIE; ZERWANIE                

Z NEGATYWNYM MYŚLENIEM I PERFEKCJONIZMEM; WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ 

WARTOŚCI; POKONANIE WEWNĘTRZNYCH BARIER STOJĄCYCH NA DRODZE DO SUKCESU                   

W MIŁOŚCI I W PRACY; WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U INNYCH OSÓB; 

DEKALOGI. 
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58. Podręcznik SERE : informacje podstawowe / Karol Falandys.- Warszawa ; 

Trzebownisko : Fundacja Patriae Semper Fideles, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkolenie SERE , Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje 

życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

I. SURVIVAL – PRZETRWANIE; II. EVASION – UNIKANIE; III. RESISTANCE – OPÓR; IV. ESCAPE/ 

EXTRACTION - UCIECZKA/ODZYSKANIE. 

 

 

59. Polak z wyboru czyli Szczęśliwy Rosjanin nad Wisłą : wspomnienia / Alosza 

Awdiejew.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awdiejew, Aleksy (1940- ) , Aktorzy polscy , Kabaret polski , 

Językoznawcy , Piosenkarze polscy , Rosjanie za granicą , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Awdiejew A.  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Dwie strony życia, dwa ustroje - jeden niesamowity los. Człowiek orkiestra, człowiek instytucja, kochany przez 

publiczność Alosza Awdiejew opowiada o tym, jak stał się Polakiem z wyboru. Jak przetrwał wojnę, dzięki komu 

odebrał „czerwone” wychowanie i dlaczego osiadł nad Wisłą. Ale zaraz, czy łatwo zostać Polakiem? Alosza 

przeszedł tę drogę z ogromną pasją i determinacją. I nadal nie żałuje. Ponad pięćdziesiąt lat spędził w Polsce, od 

ponad ćwierćwiecza ma polskie obywatelstwo. Przygarnął go cały naród i Alosza liczy, że już go nie odda.  

 

 

60. Powroty z Sybiru : repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-

1947 / Wojciech Franciszek Marciniak.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2014. 

(Zakręty Historii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Repatriacja , Wysiedlanie , Polska , ZSRR 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2019-07 

 

Rozdział 1. OD DEPORTACJI DO REPATRIACJI. ZSRR WOBEC OBYWATELI POLSKICH W LATACH 

1939-1945: 1. Wygnańczy los, 2. W stronę repatriacji, 3. Umowa repatriacyjna z 6 lipca 1945 r. ; Rozdział 2. 

PRZYGOTOWANIA DO REPATRIACJI: 1. Związek Patriotów Polskich wobec zadań repatriacyjnych, 2. 

Przebieg procedury zmiany obywatelstwa (opcja), 3. Akcja informacyjno-propagandowa i kulturalno-oświatowa ; 

Rozdział 3. OPIEKA NAD REPATRIANTAMI: 1. Pomoc materialna, 2. Pomoc medyczna ; Rozdział 4. 

PRZEBIEG REPATRIACJI: 1. Organizacja transportów repatriacyjnych, 2. Na etapie, 3. Podróż do Polski ; 

Rozdział 5. REPATRIACJA WYCHOWANKÓW POLSKICH DOMÓW DZIECKA ; Rozdział 6. 

KONTYNUACJA REPATRIACJI W LATACH 1946-1947. 
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61. Praktyczny kurs języka angielskiego / Beata Pawlikowska ; [tłumaczenie i 

opracowanie wymowy: Magdalena Szpilman i Beata Pawlikowska].- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język angielski , Rozmówki 

Sygnatura:  WG-811'24(078)-ang. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

To jest praktyczny kurs języka angielskiego, który uczy mówienia i rozmawiania. Moja metoda polega na tym, 

żeby w instynktowny sposób nauczyć się praktycznego posługiwania się językiem obcym. Mówisz na głos, 

powtarzasz poprawnie skonstruowane zdania, a jednocześnie podświadomie zapamiętujesz reguły, jakie rządzą 

budowaniem tych zdań. Włącz płytę dołączoną do tego kursu. Przygotowałam ją w taki sposób, żebyś mógł od 

razu zacząć ćwiczyć. Ćwicz codziennie. Ćwicz mówienie na głos. Szybko odkryjesz jak niesamowicie łatwo jest 

nauczyć się języka, który wydawał cię tak bardzo obcy, a teraz jest cudownie oswojony.  

 

 

62. Pszczelarz z Sindżaru / Dunya Mikhail ; tłumaczenie Robert Sudół.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwo Islamskie (ISIS) , Altruizm , Handel kobietami , 

Sindżar (Irak) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Dawniej prowadziłem interesy w Iraku i Syrii, ale odkąd nastała ta zaraza Daeszu, moją rolą jest ratowanie branek. 

Telefon dzwoni bez przerwy. Czasem to sami bojownicy sprzedają mi porwane kobiety. Wczoraj uratowałem całą 

rodzinę. Nie mogłem zmrużyć oka, dopóki w końcu nie przyjechali cali i zdrowi o czwartej nad ranem.                 

O, słyszysz? Znowu ktoś dzwoni. Od 2014 roku ISIS terroryzuje Sindżar, pustynny region w Iraku zamieszkany 

przez kilkadziesiąt tysięcy jezydów. Mężczyźni, którzy odmawiają przejścia na islam, są zabijani, a kobiety 

sprzedawane w niewolę. W obliczu nieludzkiego cierpienia, jakiego doświadczają mieszkańcy tego regionu, czyny 

pszczelarza Abdullaha są czymś niesamowitym i budzącym podziw. A on sam jest dowodem na to, że wciąż nie 

brak ludzi, którzy są gotowi zaryzykować wszystko, by walczyć o tych, których życie jest już prawie stracone. 

 

 

63. Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula.- Wydanie 1 - 1 dodruk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy w rodzinie , Dziecko autystyczne , Rodzina , Stres , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Historia badań nad rodzicami dzieci z autyzmem ; Jak rodzice radzą sobie ze stresem ; Interakcje rodzic-dziecko              

z autyzmem ; Jak matki i ojcowie postrzegają swoje dzieci z autyzmem i siebie jako rodziców ; Badania nad 

szerszym fenotypem autyzmu ; Rodzice a specjaliści ; Pomoc rodzicom dzieci z autyzmem. 
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64. Romanse w PRL / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Błeszczyński, Jerzy , Farida (1946- ) , Iwaszkiewicz, Jarosław 

(1894-1980) , Kałużyński, Zygmunt (1918-2004) , Komar, Władysław (1940-1998) , 

Krajewski, Seweryn (1947- ) , Mazurówna, Krystyna (1939- ) , Niemen, Czesław 

(1939-2004) , Poświatowska, Halina (1935-1967) , Sipińska, Urszula (1947- ) , 

Spychalska-Komar, Małgorzata (1941- ) , Toeplitz, Krzysztof Teodor (1933-2010) , 

Artyści polscy , Elita społeczna , Pisarze polscy , Skandale , Życie codzienne , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2019-07 

 

Po latach milczenia na światło dzienne wychodzą grzechy i grzeszki peerelowskiego establishmentu, nieznane 

fakty z życia ówczesnych elit, w tym także miłostki i romanse ówczesnych celebrytów. I właśnie romansom 

poświęcona jest niniejsza publikacja. Poznamy tu: - dzieje ostatniego miłosnego zawrotu głowy, jaki stał się 

udziałem rozpieszczanego przez władzę Jarosława Iwaszkiewicza, który w jesieni życia zakochał się w młodszym 

o całe pokolenie młodzieńcu Jerzym Błeszczyńskim ; - historię życia miłosnego Haliny Poświatowskiej, wciąż 

cieszącej się sławą kobiety eterycznej i subtelnej ; - losy miłosnego trójkąta, w którym utknęli Kałużyński, jego 

żona Eleonora oraz słynny reżyser Aleksander Ford. Dowiemy się też: - dlaczego nie przetrwał związek 

ekscentrycznej tancerki Krystyny Mazurówny i jednego z najlepszych publicystów PRL-u Krzysztofa Teodora 

Toeplitza ; - jak zakończył się romans Niemena z włoską piosenkarką Faridą. W publikacji przedstawiona została 

także historia związku słynnego kulomiota i mistrza olimpijskiego Władysława Komara i Małgorzaty 

Spychalskiej, córki jednego z najważniejszych ludzi w państwie - przewodniczącego Rady Państwa, Mariana 

Spychalskiego. Autorka opowiada również historię ślubu, którego nie było, a na który czekał cały Poznań, żeby 

zobaczyć jak Urszula Sipińska i Seweryn Krajewski mówią sobie sakramentalne "tak".  

 

 

65. Rozmemuary / Wojciech Kuczok.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuczok, Wojciech (1972- ) , Pisarstwo , Pisarze polscy , 

Polityka , Rodzina , Życie towarzyskie , Polska , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Kuczok W. 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

Zapiski z lat 2014-2018 pokazują nieznaną twarz jednego z najzdolniejszych polskich pisarzy, laureata Nagrody 

Literackiej Nike za powieść "Gnój". Wojciech Kuczok opisuje swoje codzienne życie z żoną, alkoholowe 

eskapady z przyjaciółmi, choćby Januszem Rudnickim, dalekie podróże i bliskie spotkania z rodziną, męki 

pisarskie i zdrowotne, pobyty na festiwalach, przeczytane lektury, obejrzane filmy i mecze. Odpowiada na 

pytanie: jak to jest łączyć karierę pisarską z ojcostwem? Mówi o swoich wzlotach i upadkach. Zabawach 

alkoholowych i kacach. Olśnieniach i rozczarowaniach. Ostro komentuje głośne skandale towarzyskie, choćby 

aferę między Kingą Dunin a Ignacym Karpowiczem, bezlitośnie obnaża absurdy Polski pod rządami PiS-u. Nie 

oszczędza nikogo - przede wszystkim samego siebie. To najintymniejsza do tej pory książka Wojciecha Kuczoka. 

Celne zapiski ze współczesności sąsiadują tu z zaskakująco czułym obrazem świadomego ojcostwa. Barwne 

anegdoty z życia warszawskiej śmietanki towarzyskiej z obrazem trudnej, ale spełnionej miłości. Erudycyjne 

refleksje na temat obejrzanych filmów i przeczytanych książek z pełnymi dosadnego humoru obrazkami 

codzienności.  
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66. Schudnij i obniż cukier w 8 tygodni : 150 prostych przepisów dla insulinoopornych, 

diabetyków i wszystkich, którzy chcą być szczupli / Clare Bailey i Sarah Schenker ; [z 

przedmową Michaela Mosleya] ; tłumaczenie Regina Mościcka.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukrzyca , Dieta lecznicza , Dieta Mosleya , Książka kucharska 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2019-07 

 

Nieważne, czy chcesz zeszczupleć, cofnąć insulinooporność lub cukrzycę, obniżyć czy utrzymać odpowiedni 

poziom cukru we krwi. Ta książka pomoże ci schudnąć i na zawsze zmienić sposób, w jaki się odżywiasz. 8-

tygodniowa dieta opracowana przez dr. Michaela Mosleya to rewolucyjna metoda odżywiania, skutkująca nie 

tylko utratą wagi i obniżeniem poziomu cukru we krwi, ale również zapobieganiem cukrzycy typu 2, a nawet 

cofaniem się jej.  

 

 

67. Sekrety Lwowa / Jurij Smirnow.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018. 

(Sekrety...) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Zabytki kultury , Teatr , Osobliwości , 

Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

"Lwów jest jeden na świecie" - tak przed wojną śpiewali Szczepko i Tońko. O znaczeniu Lwowa w historii Polski 

nie trzeba nikomu przypominać. Od stuleci mieszkali w nim Polacy, Ukraińcy, Ormianie i Żydzi, dopiero po 1945 

roku pojawili się tu Rosjanie. Jurij Smirnow - dziennikarz ukazującego się na Ukrainie polskiego dwutygodnika 

"Kurier Galicyjski" oraz przewodnik po Lwowie - ujawnia sekrety Lwowa. Dzięki jego znajomości miasta 

podczas lektury czytelnik może się poczuć jak prawdziwy odkrywca. Jaką tajemnicę kryje obraz Matki Bożej 

Łaskawej z Archikatedry Lwowskiej? Co łączy Cmentarz Orląt we Lwowie z Grobem Nieznanego Żołnierza         

w Warszawie? Jak zawiłe były dzieje Panoramy Racławickiej? Czy powstałyby "Księga Szkocka", gdyby nie 

zacięcie lwowskich matematyków, niemających nic wspólnego ze Szkocją? To zaledwie ułamek pytań, na które 

Autor odpowiada w tej książce. Lwów to niezwykłe miasto, które pociągało niebanalnych ludzi. W jego zaułkach 

można było spotkać wybitnego lekarza i księdza - Henryka Mosinga czy gwiazdę polskiego filmu i kabaretu - 

Eugeniusza Bodo. Dzieciństwo i młodość spędził w nim jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, którego 

powieści zostały przetłumaczone na 41 języków, wizjoner przyszłości - Stanisław Lem. Nie zabrakło także 

lwowskich batiarów, groźnych przestępców, a nawet agentów... Lwów czaruje i przyciąga turystów, a wiele jego, 

niekiedy mrocznych, tajemnic mimo upływu lat nadal pozostaje zagadką. Zapraszamy w wyjątkową podróż do 

Miasta Zawsze Wiernego.  

 

68. Siedziałem w więzieniu : prawdziwa historia / pseudonim Grek.- Poznań ; Wrocław 

: Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Przestępcy , Więźniowie , Polska , Pamiętniki 

i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-07 
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Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadałem na banki. Prawdziwa historia” powraca z nową 

książką! Jest to opowieść o jego ośmioletnim pobycie w zakładzie karnym. Tym razem autor skupia się nie na 

samej gangsterce, ale na jej konsekwencjach. "Jak mówi Grek – resocjalizacja to mrzonka. Zamykają się za tobą 

drzwi i zostajesz sam. Stajesz się numerem w kartotece i zaczynasz na co dzień obserwować PATOLOGIĘ,                   

o jakiej nawet dotychczas nie miałeś pojęcia. Subkultura więzienna okazuje się mitem, a kumple, którzy jeszcze 

niedawno mówili o lojalności i braterstwie, przestają odbierać telefony. Najgorszy jest jednak oddział „N” – 

więzienie w więzieniu. Miejsce, w którym możesz wykonać zaledwie jeden krok, a twoim jedynym towarzyszem 

staje się pająk, który przypałętał się do celi. Dla wielu osadzonych permanentna samotność i odizolowanie 

sprawiają, że marzenie o gangsterskiej sławie zamienia się w marzenie o szybkiej śmierci. To nie jest film. To 

wszystko przeżył na własnej skórze Grek – autor tej książki.  

 

 

69. Skazane : historie prawdziwe / Katarzyna Borowska, Anna Matusiak-

Rześniowiecka.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Areszt Śledczy Warszawa-Grochów , Kara pozbawienia 

wolności , Kobieta , Przestępstwo , Więźniowie , Polska , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-07 

 

 

Marta pobiła na śmierć osiemdziesięcioletnią staruszkę, ale w celi wyplata z czułością bransoletki dla córki. 

Wandzia urodziła ośmioro dzieci. Jednego synka wciąż usiłuje znaleźć - ponieważ zaginął, uznano, że go zabiła. 

Larysa napadła i pobiła, bo była na głodzie. Dagmara za szybko władowała się w dorosłość. Danusia to mała 

dziewczynka w ciele dojrzałej kobiety, bo nigdy nie zaznała czułości ani miłości. Katarzyna Borowska i Anna 

Matusiak-Rześniowiecka pojawiły się w warszawskim areszcie na Grochowie, aby wysłuchać osadzonych tam 

kobiet. Dwanaście więźniarek zgodziło się opowiedzieć im swoje historie, bo jak same mówią: "może ich niełatwe 

życie posłuży komuś za przestrogę, może ustrzeże przed błędem, które one popełniły". Są w różnym wieku, na 

koncie mają różne paragrafy, przed sobą różne wyroki. Dzieli je bardzo wiele, łączy cela, więzienny korytarz, 

złamany życiorys, marzenie, żeby zacząć od nowa, jeszcze w życiu trochę pożyć. Normalnie.  

 

 

70. Skóra : azjatycka pielęgnacja po polsku / Barbara Kwiatkowska.- Bielsko-Biała 

: Wydawnictwo Pascal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka , Skóra (anatomia) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

 

1. Zaprzyjaźnił się ze swoją skórą ; 2. Etap oczyszczania ; 3. Etap tonizowania ; 4. Etap pielęgnacji ; 5. 

Przewodnik po surowcach kosmetycznych, czyli nie taki diabeł straszny ; 6. Filary skutecznej pielęgnacji skóry, 

czyli cztery niezbędne składniki aktywne: Filar 1 - Witamina C, Filar 2 - Witamina A (retinol), Filar 3 - Kwasy 

złuszczające AHA, BHA, PHA, Filar 4 - Filtry przeciwsłoneczne ; 7. Inne ważne składniki aktywne ; 8. Poranna               

i wieczorna pielęgnacja wg metody layeringu ; 9. Praktyczne porady w pigułce ; 10. Słowniczek pojęć. 
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71. Sobieski : monarcha Sarmatów / [autorzy Urszula Augustyniak, Jerzy Besala, 

Konrad Bobiatyński, Anna Czarnecka, Wika Filipowicz, Dariusz Kołodziejczyk, 

Krzysztof Kossarzecki, Andrzej Krajewski, Maja Mozga-Górecka, Mirosław 

Nagielski, Tomasz Targański, Agnieszka Krzemińska ; redaktor wydania Jolanta 

Zarembina ; współpraca Leszek Będkowski].- Warszawa : Polityka, 2019. 

(Pomocnik Historyczny. Biografie ; 2019 nr 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , Bitwa pod 

Wiedniem (1683) , Polityka międzynarodowa , Władcy , Europa , Polska , Biografia 

, Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

   Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Jan III Sobieski 

   Nowości:  2019-07 

 

Prolog i postać: "Ściśnionemu Wiedniowi swobodę jego przywrócić". Zwycięstwo, które uczyniło Sobieskiego 

najsłynniejszym wodzem Europy. "Piorun Wschodu". Ostatni wielki na polskim tronie. "Nieśmiertelną sławę 

odnosi". Od rotmistrza do hetmana. "Bo nasza pewna była wygrana" Wojna domowa jako trampolina do kariery. 

"Właściwie ona rządzi państwem". Ambicje Marysieńki. "Krosty po ciele, dymy do głowy". Wszystkie choroby 

władcy. "Błagaj ojca, by ci wybaczył". Stracona szansa młodych Sobieskich. Konteksty: "Daleko było do 

spokojności". Modernizacja Europy XVII w. "Stoi Rzeczpospolita jak człowiek obdarty ze skóry". Utrata 

terytoriów i ludności. "Prowincję pruską mieli nam oddać". Królewskie plany zajęcia Prus Książęcych. "Sam jeno 

Polak upadłe może dźwignąć chrześcijaństwo". Polska w roli przedmurza Europy. "Cokolwiek o Sarmatach 

pisano, to o przodkach naszych". Obyczajowość i ideologia szlachty. "Moda najforemniejsza tu w Krymie". 

Orientalizm w polityce i życiu prywatnym. "Boć to nasze tylko na tym świecie, co zjemy dobrze i smaczno". Jan 

III za stołem. "Nie doświadczają niczego, co by hamowało ich namiętności lub powściągało wyobraźnię". 

Obcokrajowcy o Polakach. "Aby z gwiazdą zjawił się Jan III". Nieśmiertelna legenda zwycięzcy. Detale: 

Kalendarium. Próba sił. Legenda o cudzie. Drzewo genealogiczne. Ród Sobieskich. Poliglota. Piękny Polak. 

Licencja na czytanie ksiąg zakazanych. Ziemianin. Afera Jakuba Becala. Wielka podróż. Charyzma władcy. 

Wkład w staropolską sztukę wojenną. Doradcy i współpracownicy. Opozycjoniści. Najbogatszy                                    

w Rzeczpospolitej. Szafa monarchy. Turcja u wrót Europy. W jarzmie Ligi Świętej. Lechita kontra Sarmata. 

Dworskie rozrywki. Królewskie rezydencje. Upamiętnienia. Dokumenty: Listy, wystąpienia publiczne, garść 

cytatów. 

 

 

72. Strażnik kruków : moje życie wśród kruków w Tower / Christopher Skaife ; 

przełożyła Aleksandra Kamińska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skaife, Christopher (1965- ) , Kruk , Ludzie a zwierzęta , 

Tower (Londyn) , Zachowanie się zwierząt , Londyn (Wielka Brytania) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2019-07 

 

Legenda głosi, że jeśli kruki opuszczą londyńską Tower, to twierdza i królestwo upadną. Tej katastrofie ma 

zapobiec jedna osoba, której zadaniem jest strzec siedmiu niezwykłych ptaków i losu Wielkiej Brytanii. Oto 

opowieść człowieka, który wykonuje najniezwyklejszą pracę – strażnika kruków w londyńskiej Tower. W sercu 

nowoczesnej metropolii Christopher Skaife opiekuje się wyjątkowymi zwierzętami. Zaprasza nas do 

fascynującego świata ptaków obdarzonych zaskakującą inteligencją i złożonymi osobowościami. Opowiada                    

o karmieniu ich psimi ciasteczkami nasączonymi krwią i o pogoni za krukami-uciekinierami, które należy 

sprowadzić z powrotem do Tower. Pokazuje, jak bardzo przypominają ludzi, bo potrafią być zarówno okrutne, jak 

i wspaniałomyślne. Wyjaśnia, czemu odegrały tak ważną rolę w mitach i legendach – od prastarych podań po Grę 
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o tron. Przede wszystkim jednak opisuje niezwykłą przyjaźń, jaką go obdarzyły. W jego książce świat kruków, 

historia i magia splatają się w opowieść, która zaskakuje i porusza.  

 

 

73. Tajemnica Benedykta XVI : dlaczego pozostał papieżem? / Antonio Socci ; 

[tłumaczenie i wstęp do polskiego wydania: Marcin Masny].- Kraków : Aromat 

Słowa, [2019]. 

 

 

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

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2019-07 

 

 

Według wielu obserwatorów Kościół przechodzi przez najpoważniejszy kryzys w swojej historii. Zaskakująca 

abdykacja Benedykta XVI, jego decyzja o pozostaniu "papieżem emerytem", a następnie, po konklawe i wyborze 

Franciszka, współistnienie dwóch papieży nieustannie prowokują pytania oraz próby odkrycia całej prawdy o tych 

zagadkowych wydarzeniach. Dlaczego Benedykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co takiego działo się                        

w środowisku najwyższych hierarchów Kościoła? Kto popierał "rewolucję" w Kościele katolickim? Czy papież 

naprawdę zrezygnował? Oto pytania, na które Socci odpowiada ukazując fakty, gesty i słowa Benedykta XVI                   

z ostatnich sześciu lat. Stopniowo odkrywa prawdę: on faktycznie pozostał papieżem, a konsekwencje tego faktu 

wciąż nie zostały do końca zbadane. W tym przekonującym i doskonale udokumentowanym śledztwie wraz                       

z autorem staramy się zrozumieć, co naprawdę obecnie dzieje się w Watykanie oraz odkrywamy tajemniczą misję, 

której podjął się Benedykt XVI dla Kościoła i całego świata.  Autor głosi tezę, że źródłem decyzji Benedykta XVI 

i podejmowanych przezeń wyborów mogły być również nadprzyrodzone wydarzenia! Socci zgłębia                                

i rozszyfrowuje starożytne proroctwo dotyczące osoby Benedykta XVI, a także ujawnia nowe objawienie                       

z Fatimy, które dotyczy Kościoła i całego świata!  

 

 

74. Tajemnice walizki generała Sierowa : dzienniki pierwszego szefa KGB 1939-1963 

/ projekt Aleksandra Hinsztejna ; [tłumaczenie Aleksander Janowski, Jan Cichocki].- 

Wydanie polskie.- Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo REA-SJ, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sierow, Iwan Aleksandrowicz (1905-1990) , Generałowie , 

Polityka , ZSRR , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(47+57)  

Nowości:  2019-07 

 

 

Prawda Iwana Aleksandrowicza Sierowa jest taka, jak system który go wykarmił i któremu służył. Podstępne 

aresztowanie w Pruszkowie i wywiezienie do Moskwy przywódców państwa podziemnego zapisuje sobie jako 

wojskowy fortel. Sztuką wojenną nazywa deportację całych narodów kaukaskich do Azji Środkowej i krwawe 

stłumienie powstania na Węgrzech w 1956 roku. Podczas haniebnego referendum "3 x tak" w 1946 roku 

sfałszowano i zamieniono prawie 6 tysięcy protokołów, podrabiając około 40 tysięcy podpisów członków komisji 

wyborczych, co zapewniło komunistom zwycięstwo na poziomie 60 procent przy rzeczywistym poparciu 15 

procent. W 1947 roku taktyka ta została powtórzona "w celu udzielenia pomocy technicznej polskiej kampanii 

wyborczej". W dziennikach Sierow skomentował to słowami "pomogliśmy Bierutowi wygrać wybory w Polsce". 

W naszych czasach pierwszy szef KGB uchodziłby za światowej sławy specjalistę od zarządzania kryzysowego, 

logistyki oraz drenażu mózgów - w ciągu dwóch dni przesiedlił 400 tysięcy osób, zasługując tym samym na 

poczesne miejsce w czarnej księdze rekordów Guinnessa (gdyby takowa istniała)... Mimo zrozumiałego 

subiektywizmu w przedstawieniu wydarzeń i dążeniu autora do wybielania siebie, bezcenny charakter notatek 
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Iwana Sierowa jest oczywisty. Mamy do czynienia z pierwszym w historii dziennikiem funkcjonariusza ze 

szczytów stalinowskich służb specjalnych, który rzuca światło na wiele mrocznych tajemnic.  

 

 

75. Techniki Jednominutowego Menedżera w praktyce / Ken Blanchard, Robert Lorber 

; przekład Marcin Karbowski.- Wydanie w nowej szacie graficznej.- Warszawa : MT 

Biznes, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia pracy , Zarządzanie , Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (HRM) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2019-07 

 

 

TO DZIAŁA! Bez względu na to, czy jesteś odpowiedzialny za gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, rodzinę 

czy fabrykę! Jednominutowy Menedżer odniósł jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów w historii. Tytuł ten 

osiągnął wielką popularność nie tylko w kręgach związanych z wielkimi korporacjami, ale również wśród 

właścicieli małych film, przedstawicieli handlowych, gospodyń domowych i nauczycieli. Został doceniony przez 

reprezentantów zarządów wielu firm znajdujących się na liście Fortune 500, którzy często określali go jako lekturę 

obowiązkową. Jednominutowy Menedżer opanował teoretyczne i praktyczne aspekty uzyskanej wiedzy - 

wyznacza jednominutowe cele, wygłasza jednominutowe pochwały oraz udziela jednominutowych reprymend. 

Teraz oddajemy kolejną odsłonę światowego bestsellera - praktyczny poradnik umożliwiający zamianę tych trzech 

tajemnic w umiejętności i natychmiastowe zastosowanie ich w codziennej pracy! "Techniki Jednominutowego 

Menedżera w praktyce" to kolejny etap prostego i wyjątkowo skutecznego programu mającego niebagatelny 

wpływ na kształt nowoczesnego biznesu. Skorzystaj z tej unikalnej wiedzy już dzisiaj. Poznaj praktyczne tajniki 

jednominutowego zarządzania organizacją. 

 

 

76. Trucizna czyli Jak pozbyć się wrogów po królewsku / Eleanor Herman ; przekład 

Violetta Dobosz.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trucizny , Zabójstwo , Władcy , Książęta i księżne , Zatrucie , 

Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2019-07 

 

 

Fascynująca podróż przez historię śladami trucizny Historia trucicielstwa to historia walki o władzę. Członkowie 

królewskich rodów obawiali się zgubnego działania trucizny, która mogła zostać dodana do ich posiłku przez 

wrogów. Aby zapobiec otruciu, korzystali z rogów jednorożca i antidotów wypróbowanych na skazańcach oraz     

z usług testerów jedzenia. Słudzy oblizywali sztućce monarchów, zakładali ich bieliznę i testowali nocniki.  

Jednak przerażeni niebezpieczeństwem otrucia władcy nie dostrzegali, że trucizna często kryła się w ich 

codziennej rutynie. Kobiety stosowały podkłady zrobione z ołowiu i rtęci. Mężczyźni wcierali w łysiejące miejsca 

zwierzęce odchody. Lekarze przepisywali im rtęciowe lewatywy i maści z arszenikiem. Trucizna nie odeszła w 

zapomnienie wraz z dawnymi rodami królewskimi. Wciąż jest obecna na szczytach władzy. Trudniejsza do 

wykrycia. Skuteczniejsza. Chętnie używana przez współczesnych dyktatorów w walce z politycznymi wrogami. 

Trucizna wciąż żyje i ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Eleanor Herman odkrywa przed nami dzieje 

trucizny, jakiej nie znamy. Łączy w swojej książce świetną znajomość królewskich archiwów z najnowszymi 

odkryciami medycyny sądowej. Snuje opowieść o życiu w najwspanialszych europejskich pałacach – o trujących 

kosmetykach, śmiercionośnych lekarstwach i okrutnych morderstwach.  
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77. Trump pod ostrzałem / Michael Wolff ; przełożyli Magda Witkowska, Bartosz 

Sałbut, Magdalena Moltzan-Małkowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Donald (1946- ) , Działalność gospodarcza , 

Kampania wyborcza prezydencka , Prezydentura (urząd) , Urzędnicy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2019-07 

 

Podobnie jak wydania poprzedniej książki Michaela Wolffa, także i publikacji tej prezydentowi Trumpowi nie 

udało się zablokować. Dzięki temu dostajemy unikalny i najświeższy - autor skończył swoje śledztwo pod koniec 

lutego - wgląd w to, jak wyglądają dziś kulisy rządzenia najpotężniejszym państwem świata. To, o czym 

prokurator Mueller napisał w swoim chłodnym raporcie, otrzymujemy w formie soczystego reportażu, pełnego 

smaczków z pierwszej linii frontu, jak wtedy, gdy dowiadujemy się, kto najczęściej wygrywa w Białym Domu 

konkurs na najbardziej nieszczęśliwego pracownika. Ale ta książka to dużo więcej. Żadnemu innemu 

dziennikarzowi nie udało się tak dogłębnie przejrzeć Trumpa, gdy ten wraz ze swoją ekipą próbował zablokować 

śledztwo na temat rosyjskich wpływów na kampanię prezydencką. Żaden nie ujawnił tylu zakulisowych 

szczegółów dotyczących pokrętnego handlu nieruchomościami w rodzinie Trumpa. I przede wszystkim - żaden 

nie pokazał tak wymownie szaleństwa ogarniającego Biały Dom i narastającej bezradności jego pracowników, 

którzy albo stamtąd uciekają, albo przestają wykonywać polecenia swojego szefa.  

 

 

78. Tylko przeżyć : prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy / Sylwia Winnik.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojsko Polskie (1944- ) , Operacje pokojowe , Rodzina , 

Wojsko , Żołnierze , Polska , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

[Ze Wstępu]: Ta książka jest dla mnie niezwykle ważna. To moja próba zrozumienia tego, dlaczego żołnierze 

decydują się na wyjazd na "nie swoją wojnę". Staram się też szukać odpowiedzi na inne pytania: Jak dzieci radzą 

sobie z rozłąką i jak ona wpływa na ich dorastanie? W jaki sposób z różnymi problemami walczą małżonkowie? 

Jak żyje się na ziemi wojny mieszkańcom Iraku, Afganistanu, Syrii, Kosowa? [...]. Członkowie rodzin wybierali 

niekiedy milczenie. Nie chcieli opowiadać o swojej samotności. Tę ciszę również starałam się uchwycić i dać jej 

wyraz w książce. Na prośbę moich rozmówców, aby zachować ich anonimowość, zmieniłam niektóre imiona, 

nazwiska oraz miejscowości. Jednakże wszystkie wydarzenia, które opisałam w "Tylko przeżyć", są boleśnie 

prawdziwe. [Sylwia Winnik] 

 

79. Wir : na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pluta, Krzysztof (żołnierz) , Jednostka Wojskowa Komandosów 

, Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie , Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku 

, Komandosi , Kursy wojskowe , Sanitariusze , Afganistan , Irak , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2019-07 
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Potrafi zabijać. Ale wyszkolono go, by ratował życie. Żołnierz, z którym walczysz ramię w ramię, przyjdzie ci                   

z pomocą, gdy zostaniesz ranny. Opatrzy cię. Wyprowadzi spod ognia nieprzyjaciela. Zaryzykuje swoim życiem, 

by ratować twoje. Jeśli będzie naprawdę ciężko, zostanie przy tobie. Jego twarz będzie ostatnim obrazem w twojej 

pamięci. Wir poznał najczarniejsze oblicza współczesnej wojny. Był na misjach w Macedonii, Afganistanie                     

i Iraku. Dziesiątki razy uratował życie rannym żołnierzom i cywilom. Pamięta też tych, których ocalić nie zdołał. 

Najgorzej, gdy twoim pacjentem jest dziecko. Tego się nie zapomina. To nie jest opowieść o zwykłym 

komandosie. To historia medyka pola walki. Pierwszego Polaka, który ukończył elitarny amerykański kurs 

medyków sił specjalnych pod okiem instruktorów Delta Force. Gdy wszyscy w bazie siadali do wigilii, my 

ratowaliśmy życie rannym chłopakom przy bramie. Wokół krew, bandaże, nosze… Wracający z pola polski patrol 

śpiewał kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Każde auto, które nas mijało, milkło…  

 

 

80. Wojna w kanałach : opowieść o kanałach, ludziach i strachu w Powstaniu 

Warszawskim / Sebastian Pawlina.- Kraków : Znak Horyzont -  Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powstanie warszawskie (1944) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2019-07 

 

 

Śmiertelna pułapka i szansa na ocalenie. Podziemna wojna, o której nie miałeś pojęcia. Zejścia do kanału boją się 

wszyscy. Polacy nie mają wyboru, znajdują w sobie odwagę. Niemcy nie odważą się na to nigdy. Będą wieszać 

granaty przy włazach i wrzucać je do środka. Będą blokować studzienki. Będą zabijać wycieńczonych podziemną 

wędrówką powstańców i cywilnych uciekinierów. Ukrywają się tam Żydzi po likwidacji getta. Łączniczki AK 

przeciskają się nimi, niosąc meldunki. Grupy szturmowe dzięki nim zyskują przewagę zaskoczenia. Gdy 

Powstanie upada, kanały stają się dla walczącej Warszawy ostatnią drogą ucieczki. Dla wielu – miejscem 

wiecznego spoczynku. Wojna w kanałach to opowieść o odwadze i strachu. O ciemności, której nie dało się 

oswoić. O przeraźliwej ciszy i złowieszczym echu. O ściskającym bólu i wycieńczeniu. Bo warszawskie kanały   

w czasie okupacji to śmiertelna pułapka i obietnica ocalenia.  

 

 

81. Wołyń zdradzony czyli Jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA / 

Piotr Zychowicz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) , 

Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Ludobójstwo , Wołyń (Ukraina) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

W latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali 100 tysięcy 

Polaków. Do Zbrodni tej posłużyły im głównie prymitywne narzędzia rolnicze - siekiery, widły i cepy. Gdzie było 

Polskie Państwo Podziemne? Dlaczego nic nie zrobiono, by ratować polską ludność cywilną? Dlaczego 

Wołynniacy konali w osamotnieniu? Piotr Zychowicz udziela na te pytania szokującej odpowiedzi. Armia 

Krajowa zlekceważyła banderowskie zagrożenie, zignorowała liczne ostrzeżenia o nadciągającym 

niebezpieczeństwie. Wszystkie wysiłki skupiła bowiem na szykowaniu przyszłego powstania - operacji "Burza" 

Dowódcy AK nie chcieli walczyć z UPA, by nie "trwonić" sił potrzebnych im do walki z Niemcami. Do końca 

wierzyli, że z banderowcami uda się dogadać. Gdy Polskie Państwo Podziemne podjęło wreszcie interwencję, była 

ona tragicznie spóźniona i niewystarczająca. Niestety AK na Wołyniu całkowicie zawiodła.  
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82. Wrócę, gdy będziesz spała : rozmowy z dziećmi Holocaustu / Patrycja Dołowy.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , Holokaust , Kobieta , 

Macierzyństwo , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , Sieroty wojenne , Żydzi , 

Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945":341.322.5  

Nowości:  2019-07 

 

 

Fanni podała cyjanek swojemu synowi Jurkowi. Mama Biety, dziewczynki urodzonej w warszawskim getcie, 

uśpiła ją luminalem, umieściła w drewnianej skrzynce i w ten sposób przemyciła na aryjską stronę. Do skrzynki 

włożyła jeszcze srebrną łyżeczkę z wygrawerowanym imieniem i datą urodzin. Inna matka w czasie likwidacji 

łódzkiego getta zażyła cyjanek, a córkę wyrzuciła za okno – miała tylko jedną porcję trucizny. Patrycja Dołowy 

wydobywa – bo kopanie w takich wspomnieniach to ciężka praca – historie żydowskich matek, które by ratować 

swoje dzieci, stawały przed tragicznymi wyborami, przybranych matek, które nie zawsze potrafiły rozstać się                   

z ocalonymi dziećmi, i dzieci, często już na zawsze rozdartych pomiędzy dwiema tożsamościami, dwiema 

rodzinami, między poczuciem winy, wdzięcznością i żalem.  

 

 

83. Zawód położna : zapiski z dyżurów / Leah Hazard ; przełożyła Dorota 

Konowrocka-Sawa.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hazard, Leah , Kobieta , Położne , Położnictwo , Poród , 

Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2019-07 

 

 

Leah Hazard opisuje swoje doświadczenia związane z pracą położnej, którą podjęła jako matka dwójki dzieci 

szukająca nowej ścieżki rozwoju zawodowego. Z pasją opowiada zarówno o blaskach, jak i cieniach pracy na 

oddziale położniczym. Jako położna widziała już chyba wszystko, w tym ciężarne nastolatki, wcześniaki urodzone 

na granicy dwudziestego czwartego tygodnia ciąży, uchodźczynie, ofiary handlu ludźmi czy kobiety, których 

narządy rodne zostały okaleczone na skutek praktyk religijnych. Pośród tego tygla ludzi, kultur i problemów 

położne starają się zachować profesjonalizm, empatię i poczucie humoru, ratujące je przed kompletnym 

wyczerpaniem.  
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Film 

 
 

1. Bezmiar sprawiedliwości / reżyseria, scenariusz Wiesław Saniewski- Warszawa : 

Best Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niesłuszne skazanie , Postępowanie sądowe , Prawnicy , 

Zabójstwo , Zdrada małżeńska , Polska , Film fabularny , Film sensacyjny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1429/S 

Nowości:  2019-07 

 

 

Znana dziennikarka telewizyjna, będąca w ósmym miesiącu ciąży, zostaje zamordowana. Wkrótce policja 

aresztuje jej kolegę z pracy (Artur Żmijewski), z którym od ponad roku była związana. Okazuje się, że dużo od 

niej starszy partner ma żonę i dzieci. Twierdzi, że nie zamordował dziewczyny. Mimo że prokuratura nie znajduje 

żadnych bezpośrednich dowodów jego winy, jedynie motyw, mężczyzna zostaje skazany. Po latach, wysłuchując 

historii zaprzyjaźnionego adwokata (Jan Frycz), do tego jak było naprawdę, próbuje dojść młody absolwent prawa 

(Robert Olech), który znajduje, przeoczony przez wszystkich w śledztwie, prawdopodobny dowód niewinności 

skazanego.  

 

 

2. Bracia Sisters / reżyseria Jacques Audiard ; scenariusz Jacques Audiard, Thomas 

Bidegain.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  DeWitt, Patrick (1975- ). Bracia Sisters , Gorączka złota , 

Odwaga , Przestępcy , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Oregon (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film przygodowy , 

Komedia , Western 

Sygnatura:  WG-F/1434/S 

Nowości:  2019-07 

 

Ekranizacja cenionej powieści Patricka de Witta: dwaj bracia Eli (Joaquin Phoenix) i Charlie Sisters (John C. 

Reilly) mają zabić poszukiwacza złota, który oszukał ich szefa. Inne spojrzenie na filmowy western - jako na 

niebezpieczne, błyskotliwe i poruszające dociekanie, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną.  
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3. Córka trenera / reżyseria Łukasz Grzegorzek ; scenariusz Krzysztof Umiński, 

Łukasz Grzegorzek.- Warszawa : Galapagos, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Relacje międzyludzkie , Rodzicielstwo , 

Tenisiści , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1426/DF 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Upalne lato. Maciej Kornet (Jacek Braciak) podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią (Karolina 

Bruchnicka). Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. 

Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego wielką chlubą. Chciałby aby była najlepsza. On jest dla 

niej całym światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor (Bartłomiej Kowalski), dobrze zapowiadający się 

zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie trenować. Dzięki niemu Wiktoria otworzy się na nowe doznania. 

Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż 

rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel.  

 

 

4. Girl / reżyseria Lukas Dhont ; scenariusz Lukas Dhont, Angelo Tijssens.- 

[Warszawa] : Nowe Horyzonty, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Marzenia , Nastolatki , Płeć psychologiczna , 

Tancerze baletu , Tożsamość płciowa , Transseksualizm , Film fabularny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1437/DF  

Nowości:  2019-07 

 

 

Objawienie festiwalu w Cannes i najlepszy europejski debiut ubiegłego roku nominowany do Złotego Globu                  

i Cezara. "Girl" Lukasa Dhonta to subtelny portret dziewczyny uwięzionej w ciele chłopaka. Lara marzy o staniu 

się kobietą i karierze tanecznej. Przed nią wyjątkowy, lecz niełatwy czas wchodzenia w dorosłość, doświadczania 

nowych pragnień, tworzenia tożsamości. "Girl" to dojrzałe, poruszające kino o wyczerpującej walce o siebie                  

w pozornie akceptującym świecie, ale również pełna emocji historia o podążaniu za marzeniami. W roli tytułowej 

nagrodzony w Cannes zjawiskowy Victor Polster.  

 

 

5. Hotel Mumbaj / reżyseria Anthony Maras ; scenariusz Anthony Maras, John 

Collee.- Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny w Bombaju 2008 r , Hotele , Terroryzm , 

Bombaj (Indie) , Film fabularny , Film historyczny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1438/S  

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Wieczór 26 listopada 2008. Tętniącym życiem Mumbajem wstrząsa seria zamachów bombowych. Islamscy 

terroryści, siejąc chaos i zniszczenie, wdzierają się z bronią do najważniejszych budynków miasta, w tym 

ekskluzywnego hotelu Taj Mahal. Ponad tysiąc gości i pracowników hotelu zostaje uwięzionych                                  

w wielopiętrowym labiryncie, w którym za każdym rogiem czai się śmierć. David (Armie Hammer) i Zahra 
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(Nazanin Boniadi) zrobią wszystko, by ochronić swoje nowo narodzone dziecko. Szef hotelowej kuchni Hemant 

(Anupam Kher) gotów jest zaryzykować życie, aby uratować swoich gości. Rozpoczyna się walka o przetrwanie...  

 

 

6. Kokainowy Rick / reżyseria Yann Demange ; scenariusz Andy Weiss, Logan 

Miller, Noah Miller.- Warszawa : Imperial CinePix, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wershe, Richard (1969- ) , Handel narkotykami , Nieletni 

przestępcy , Relacje międzyludzkie , Przestępczość zorganizowana , Tajni 

współpracownicy policji , Detroit (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1435/K 

Nowości:  2019-07 

 

Przedmieścia Detroit; lata 80. ubiegłego wieku, kulminacja kokainowej epidemii i wojny z narkotykami. 

"Kokainowy Rick" opiera się na poruszającej, prawdziwej historii parającego się różnego rodzaju przekrętami                   

i szemranymi interesami ojca i jego niespełna szesnastoletniego syna, Ricka Wershe’a Jr, który był tajnym 

informatorem policji, ważnym członkiem przestępczej siatki i dilerem narkotyków, a w końcu, porzucony przez 

swoich mocodawców, został skazany na dożywocie.  

 

 

7. Krew na betonie / reżyseria, scenariusz S. Craig Zahler.- Warszawa : Monolith 

Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Przemoc , Przestępcy , Przestępczość 

zorganizowana , Relacje międzyludzkie , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny 

, Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1431/K 

Nowości:  2019-07 

 

 

Brett Ridgeman (Mel Gibson) powoli zbliża się do policyjnej emerytury. Wraz ze swoim młodszym o 20 lat 

policyjnym partnerem Tonym Lurasetti (Vince Vaughn) podczas służby nie wahają się sięgać po metody spoza 

kart policyjnych podręczników. Tym razem jednak mają pecha, a film z brutalnego zatrzymania narkotykowego 

dilera trafia do mediów. Przymykający dotąd oko na niestandardowe „procedury” szef (Don Johnson) zmuszony 

jest więc ich zawiesić za przekroczenie uprawnień na czas postępowania wyjaśniającego. Pozbawieni odznak                  

i znacznej części zarobków doświadczeni gliniarze postanawiają się odkuć, zgarniając pieniądze sprzed nosa 

lokalnych gangsterów. Problem w tym, że ich pozornie doskonały plan nie uwzględnia niespodziewanych 

komplikacji...  

 

 

8. Maria, królowa Szkotów / reżyseria Josie Rourke ; scenariusz Beau Willimon.- 

Wrocław : Filmostrada ; Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Guy, John (1949- ). Maria królowa Szkotów , Maria Stuart 

(królowa Szkocji ; 1542-1587) , Spisek , Kobieta , Władza , Współzawodnictwo , 

Anglia (Wielka Brytania) , Szkocja (Wielka Brytania) , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film biograficzny , Film historyczny , Film kostiumowy , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1430/B 

  Nowości:  2019-07 
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"Maria Królowa Szkotów" ukazuje burzliwe życie charyzmatycznej Marii Stuart (nominowana do Oscara Saoirse 

Ronan). Maria koronowana na królową Francji w wieku 16 lat, po dwóch latach zostaje wdową. Odmawia 

ponownego wyjścia za mąż i powraca do rodzinnej Szkocji, aby odzyskać należny jej tron. Z racji urodzenia ma 

prawo do ubiegania się o tron Anglii, zajmowany przez Elżbietę I (nominowana do Oscara Margot Robbie). 

Zdeterminowana, by sprawować pełnię władzy, Maria zgłasza pretensje do angielskiego tronu, podważając tym 

samym pozycję Elżbiety. Dwie królowe - rywalki w miłości i w dążeniu do władzy - różnią je również poglądy na 

kwestie małżeństwa i dzieci. Zdrada, bunt i intrygi na każdym z dworów zagrażają obu władczyniom, ostatecznie 

poróżniając je, a każda z nich doświadczy gorzkiej ceny władzy.  

 

 

9. Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 / reżyseria Kordian Piwowarski ; według 

scenariusza Ilony Łebkowskiej.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wieś , Polska , Film 

fabularny , Film obyczajowy , Komedia filmowa 

Sygnatura:  WG-F/1432/KF 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym 

zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu 

wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie 

Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) - celebrytka i słynna sekstrenerka - wydaje 

kontrowersyjną książkę. Jej bliscy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) - buntują 

się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie 

wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki 

znów przejdzie do legendy!  

 

 

10. Muzyka ciszy / reżyseria Michael Radford ; scenariusz Michael Radford, Anna 

Pavignano.- Warszawa : Kondrat-Media, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bocelli, Andrea (1958- ) , Bocelli, Andrea (1958- ). Muzyka 

ciszy , Śpiewacy , Włochy , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film biograficzny 

Sygnatura:  WG-F/1436/B 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Niezwykła historia wybitnego śpiewaka Andrea Bocellego (Toby Sebastian), który urodził się z nieuleczalną 

chorobą oczu, na skutek której w wieku 14 lat stracił wzrok. Bocelli dorastał na farmie, zajmował się sprzedażą 

maszyn rolniczych, ale dzięki niesamowitemu talentowi i ogromnej determinacji wzniósł się ponad ograniczenia,        

a jego muzykę pokochał cały świat.  
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11. Nina / reżyseria Olga Chajdas ; scenariusz Marta Konarzewska, Olga Chajdas.- 

Warszawa : Galapagos, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lesbijki , Macierzyństwo zastępcze , Małżeństwo , 

Mniejszości seksualne , Relacje międzyludzkie , Trójkąt miłosny , Polska , Film 

fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1427/DF 

Nowości:  2019-07 

 

 

Nina, trzydziestostoparoletnia nauczycielka, która nie może mieć dzieci, szuka surogatki. Wydaje się, że razem                

z mężem Wojtkiem, znaleźli idealną kandydatkę. Magda, pozornie szczęśliwa dwudziestopięciolatka, bawi się 

życiem, nie ma zobowiązań. Nina zakochuje się w kobiecie, która mogłaby urodzić jej dziecko. "Nina" to historia 

nieoczekiwanej miłości, umiejętności wypełniania pustki, skomplikowanych wyborów. To opowieść                              

o gwałtownym uczuciu, w którym tradycyjne podziały nie istnieją.  

 

 

12. Planeta Singli 3 / reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński ; scenariusz Jules 

Jones, Sam Akina.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Ślub i 

wesele , Wieś , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1428/KF 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Jeśli coś was powstrzymało przed obejrzeniem poprzednich części, teraz się nie wahajcie! Ta historia zaczyna się 

tutaj! Nowi bohaterowie, moc niespodzianek i weselna impreza, która przejdzie najśmielsze oczekiwania! 

Wszystko to w finałowej odsłonie przebojowej trylogii, która chwyciła za serca, rozbawiła do łez i rozkochała               

w sobie miliony widzów. Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Wesele odbędzie się na wsi, u krewnych 

Tomka. Jego bracia i matka są jak włoska rodzina - każda rozmowa grozi wybuchem. Na uroczystości nie 

zbraknie również Oli i Bogdana, których małżeństwo zostanie wystawione na ciężką próbę. Prawdziwą iskrą pod 

beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na ślub od lat niewidzianego ojca Tomka oraz epicka 

weselna impreza.  

 

 

13. Przemytnik / reżyseria Clint Eastwood ; scenariusz Nick Schenk.- Warszawa : 

Galapagos, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Przemytnictwo , Przestępstwa 

narkotykowe , Psychologia biegu życia , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1439/K  

Nowości:  2019-07 

 

 

Tym razem Clint Eastwood wciela się w rolę Earla Stone'a, samotnika po osiemdziesiątce, któremu bank grozi 

zajęciem zadłużonej firmy. Praca za kółkiem spada mu jak z nieba. Wykonując to nieskomplikowane zadanie, Earl 

nieświadomie staje się kurierem meksykańskiego kartelu narkotykowego. I choć kończą się jego problemy 
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finansowe, zaczynają ciążyć sprawy z przeszłości. Czy zdąży naprawić wyrządzone krzywdy, zanim dopadną go 

stróże prawa albo egzekutorzy kartelu?  

 

 

14. Rebelia / reżyseria Rupert Wyatt ; scenariusz Erica Beeney, Rupert Wyatt.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Inwazja kosmitów , Zamach stanu , Chicago (Stany 

Zjednoczone) , Film fabularny , Science fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1433/F 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Dziesięć lat po kosmicznej inwazji na Ziemi rządzą Obcy, a większość jej mieszkańców pogodziła się z podbojem. 

Kierujący policją Chicago William Mulligan (John Goodman) prowadzi śledztwo w sprawie działającej                          

w podziemiu partyzanckiej organizacji Phoenix, która planuje dokonać zamachu podczas zbliżających się 

uroczystych obchodów rocznicy najazdu i doprowadzić do wybuchu powstania. By przeniknąć w jej szeregi, 

próbuje nakłonić do współpracy Gabriela Drummonda (Ashton Sanders), którego nieżyjący brat był jednym                   

z liderów ruchu oporu. W przeszłości Mulligan był partnerem i bliskim przyjacielem ich ojca, który zginął 

podczas inwazji. Drummond staje przed dylematem - czy wydać policji dawnych towarzyszy brata, czy też pomóc 

im w przeprowadzeniu zamachu?  

 

 

15. Touch me not / reżyseria, scenariusz Adina Pintilie.- [Warszawa] : Nowe 

Horyzonty, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Dotyk , Inność , Intymność , Nagość , Relacje 

międzyludzkie , Seksualność , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1440/DF 

Nowości:  2019-07 

 

 

 

Nagrodzone Złotym Niedźwiedziem na Berlinale "Touch Me Not" to oda do ludzkiego ciała i związanych z nim 

pragnień, a przede wszystkim - to wezwanie do akceptacji odmienności. Adina Pintilie testuje w swoim filmie 

terapeutyczny potencjał dotyku, obnażenia ciała i emocji, a towarzyszy jej w tym trójka bohaterów. Każdy z nich 

mierzy się przed kamerą z tym, co ich blokuje, ogranicza, przeraża. Obserwując relacje między nimi, Pintilie 

stawia pytania o to, jak rozumiemy "intymność", "piękno", "związki" czy "pożądanie". W czasach, w których ciała 

- choćby kobiet, czy niepełnosprawnych - stały się polem ideologicznej bitwy; nagość okazuje się manifestacją 

wolności.  

 

16. Wymazać siebie / reżyseria, scenariusz Joel Edgerton.- Wrocław : Filmostrada, 

copyright 2019. 
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Oto odważna historia Jareda Eamonsa (Lucas Hedges), syna pastora baptystów z małego amerykańskiego 

miasteczka, który musi oswoić się ze skutkami wyrzucenia z domu przez rodziców. Z kolei jego rodzice muszą 

pogodzić miłość do syna z religią. W obawie przed utratą rodziny, przyjaciół i sąsiadów Jared zostaje zmuszony 

do wzięcia udziału w terapii konwersji. W jej trakcie chłopak wchodzi w konflikt z prowadzącym terapeutą (Joel 

Edgerton) i zaczyna własną drogę do poznania siebie i zaakceptowania swej tożsamości.  

 

 

17. Zama / reżyseria, scenariusz Lucrecia Martel.- [Warszawa] : Nowe Horyzonty, 

[2019]. 
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Współprodukowany przez Pedra Almodovara, Gaela Garcię Bernala i Danny'ego Glovera film czołowej 

przedstawicielki nowego kina argentyńskiego, Lucrecii Martel ("Bagno", "Święta dziewczyna”, "Kobieta bez 

głowy"). Znajdujący się na szczytach zestawień najlepszych filmów 2017 roku "Zama" to błyskotliwa, 

olśniewająca wizualnie opowieść o pułapce męskości. Jej więźniem staje się kolonialny urzędnik, rezydujący 

gdzieś w południowoamerykańskich tropikach. Choć osadzony w XVIII wieku, "Zama" jest filmem na wskroś 

współczesnym.  

 
 


