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Nowości 2019 – SIERPIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 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:  2019-08 

 

 

 

 

"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.  

 

2. Anioł z Auschwitz / Eoin Dempsey ; tłumaczenie Mateusz Grzywa.- Oświęcim : 

Wydawnictwo NieZwykłe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , II 

wojna światowa (1939-1945) , Esesmani , Niemcy (naród) , Relacja romantyczna , 

Żydzi , Powieść 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2019-08 
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Opowieść o miłości i walce o przeżycie. Nic nie mogło rozdzielić Christophera i Rebekki: ani jej wyrodni rodzice, 

ani nawet narzeczony, z którym wróciła do domu po ucieczce do Anglii. Lecz gdy do sielankowej wyspy Jersey 

dociera II wojna światowa, nazistowscy najeźdźcy, realizując Ostateczne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej 

swojego Führera, wywożą Rebeccę na kontynent. Gdy naziści deportują Christophera i jego rodzinę do ojczystego 

kraju - Niemiec, w desperackiej próbie ratowania ukochanej zgłasza się na ochotnika do szeregów SS. 

Rozpoczyna służbę w Auschwitz, gdzie sprawuje nadzór nad pieniędzmi skradzionymi ofiarom, które zginęły               

w komorach gazowych. Poszukując Rebekki, musi nie tylko ukrywać podwójną tożsamość, ale i walczyć o własną 

duszę. W koszmarnym świecie Auschwitz Christopher pilnuje przepływu rzeki splamionych krwią pieniędzy, 

dzięki czemu staje przed nieoczekiwaną szansą. Czy starczy mu sił i odwagi, by zaakceptować nowy los, który na 

zawsze może zmienić nie tylko jego życie, ale i wielu innych ludzi? 

 

 

3. Antolka / Magdalena Kordel.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konflikt pokoleń , Zakochanie , Beskid Niski (góry) 

, Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Antolka właśnie tego musiała się nauczyć. Nigdy nie poznała swojego ojca, a kłótnie z despotyczną i nieczułą 

matką stały się dla niej codziennością. Jako dziecko ciągle czekała na jakieś "jutro", w którym miały się spełnić jej 

marzenia. W końcu postanowiła zostawić za sobą dotychczasowe życie i wyjechać na Mazury. Kiedy                   

w czerwcowy wieczór Antolka pakuje się w kłopoty w portowej knajpie, z opresji ratuje ją Janek - najbardziej 

wyjątkowy chłopak, jakiego dotąd poznała. Czy kilka mazurskich dni okaże się czymś więcej niż wakacyjną 

przygodą? Czy Antolce uda się odnaleźć własną drogę? I jakim cudem prosto z Mazur wyląduje u dawno 

zapomnianej ciotki, w Beskidzie Niskim?  

 

 

4. Arabski raj / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Kobieta , Małżeństwo międzyetniczne , Polacy za 

granicą , Arabia Saudyjska , Libia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

To wstrząsająca historia Polki, która poślubiła Araba i Arabki, która pokochała Polaka. Słowianka znajduje swój 

mały eden w ortodoksyjnej wahabickiej bogatej Arabii Saudyjskiej i w pogrążonej w chaosie nieszczęsnej Libii, 

zaś muzułmanka swoją mekkę widzi w bezpiecznym kraju nad Wisłą. Zatem arabski raj to nie tylko koraniczna 

Dżenna (Ogród) z pięknymi hurysami, z rzekami płynącymi mlekiem, miodem i winem? Gdzie jeszcze można 

znaleźć prawdziwą krainę szczęśliwości? Czy Marysia nadal na zabój kocha Hamida, czy znów dopuści się 

zdrady? Zaś Daria ciągle jest uzależniona od dżihadysty, który skradł jej młode serce, czy dzięki nowej miłości 

będzie w stanie się wyzwolić? A co z podstarzałą Dorotą? Czyżby siadła na laurach? A może w jej sercu znów 

zapłonie ogień do arabskiego mężczyzny?  

 

 



3 
 

5. Bez śladu / Tana French ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgård.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Patologia społeczna , Policja , Rodzina , 

Dublin (Irlandia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

W życiu liczy się tylko kilka chwil. W życiu dziewiętnastoletniego Franka Mackeya takim przełomowym 

momentem okazuje się niedoszłe spotkanie z ukochaną dziewczyną, Rosie Daly. Wspólnie planowali uciec                   

z Dublina i szukać lepszej przyszłości w Anglii. Ale Rosie nie pojawiła się w umówionym miejscu u wylotu 

uliczki Faithful Place - zostawiła jedynie list, z którego wynikało, że postanowiła uciec sama. Potem wszelki słuch 

o niej zaginął. Wydarzenie to położyło się cieniem na życiu nastolatka. Dwie dekady później Frank pracuje jako 

detektyw w wydziale operacji tajnych policji. W przeznaczonym do rozbiórki domu na Faithful Place robotnicy 

znajdują walizkę należącą do Rosie. Frank podejrzewa, że dziewczyna mogła wcale nie opuścić Irlandii.                       

Z pomocą brata przeszukuje budynek i odkrywa makabryczne znalezisko…  

 

 

6. Bezpieczny port / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

(Rodzinne roszady / Anna Karpińska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Emeryci i renciści , Matki i córki , 

Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Chełmno 

(woj.kujawsko-pomorskie) , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) , Toskania (Włochy) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

    Nowości:  2019-08 

 

Pełna ciepła i zaskakujących zwrotów akcji kontynuacja powieści "Szukając przystani". Sytuacja młodej emerytki 

Wandy, która po wyjeździe córki za granicę zostaje z maleńką wnuczką, komplikuje się. Rozstaje się ze 

wspólnikiem Wiktorem i wynajmuje restaurację. Jakby tego było mało, kiedy sama potrzebuje pomocy, najbliżsi 

tylko w niej widzą swoje wsparcie. Czy wystarczy jej siły i wewnętrznego uporu, żeby przetrwać najtrudniejsze 

momenty? Czy emerytura będzie spokojnym czasem w jej życiu? Czy uda się jej znaleźć bezpieczny port? Nim 

znajdzie odpowiedź na te pytania, czeka ją jeszcze sporo niespodzianek od losu.  

 

 

7. Błękit błyskawicy / Ann Cleeves ; przekład Sławomir Kędzierski.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fran Hunter (postać fikcyjna) , Jimmy Perez (postać fikcyjna) , 

Kobieta , Ornitolodzy , Społeczności lokalne , Szetlandy (Wielka Brytania ; wyspy) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-08 

 

 

W słynnym obserwatorium ptaków na Fair Isle zostaje odnalezione ciało kobiety. Już na pierwszy rzut oka jej 

śmierć wydaje się bardzo podejrzana - morderca postarał się bowiem o teatralną oprawę swojej zbrodni, wplatając 
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we włosy ofiary ptasie pióra. Inspektor Jimmy Perez pojawia się na Fair Isle z zupełnie innego powodu, jednak              

w obliczu niedawnych wypadków musi odłożyć sprawy prywatne na później. Prowadzi śledztwo w pojedynkę,               

a do tego musi działać szybko. Miejscowi na wieść o szokującym morderstwie reagują strachem. Co gorsza                    

z powodu jesiennych sztormów wyspa jest zupełnie odcięta od reszty świata. Uwięziona społeczność musi czekać 

na rozwój wypadków ze świadomością, że wśród niej skrywa się bezwzględny zabójca, który tylko czeka, by 

uderzyć ponownie.  

 

 

8. Chyba strzelę focha! / Mikołaj Milcke.- Gdynia : Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Relacje międzyludzkie , Studenci , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Gej w wielkim mieście po krakowskich przejściach z byłym księdzem wraca do Warszawy. Ląduje w ramionach 

przystojnego Wiktora. Od tej chwili wszystko - z apartamentem w modnej dzielnicy włącznie - wydaje się idealne. 

Jest związek, miłość i stabilizacja. Myli się jednak ten, kto sądzi, że związek gejów jest wolny od zagrożeń ze 

strony teściowych. Do akcji wkracza bowiem Marta - z pozoru wrażliwa artystka, w rzeczywistości zapiekła 

homofobka, która chce zniszczyć sielankę. Główny bohater dochodzi do wniosku, że nie chce już być gejem                   

i wpada w ręce ludzi, którzy twierdzą, że homoseksualizm można wyleczyć. Jak grypę.  

 

 

9. Coś musi trwać / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Konflikt rodzinny , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Nigdy nie jest za późno, by wyrwać się schematom i podążyć za głosem serca. Czasem wystarczy popchnąć jedną 

kostkę, aby zasiać spustoszenie w mozolnie wznoszonej przez lata budowli, gdzie każdy element stał blisko 

drugiego. Tak właśnie decyzją o przeprowadzce do domku nad morzem nestorka rodziny Bialickich rozpoczęła 

destrukcję. Rodzina podzieliła się na pojedyncze osoby, a każdy żył tylko swoim życiem, zamykając do niego 

dostęp pozostałym. Każdy też pielęgnował w sobie całkiem solidne pokłady żalu i utwierdzał się we własnych 

racjach. W takiej atmosferze Marta będzie musiała zadecydować, co jest dla niej naprawdę ważne. Czy jej związek 

z Krzysztofem ma szansę przetrwać? Jak ułożą się jej relacje z siostrą? Czy Marta i jej babcia pożałują swojej 

decyzji o wyjeździe?  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

10. Czerwona zemsta / Krzysztof Goluch.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , Partyzanci , Podziemie polityczne i 

zbrojne (1944-1956) , Wojna partyzancka , Polska , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Jest rok 1945. II wojna światowa zbliża się ku końcowi. Jan Walkiewicz, młody żołnierz AK, postanawia się 

ujawnić i rozpocząć nowe życie u boku kobiety, którą kocha. Wkrótce jednak zostaje aresztowany, a jego 

ukochana ginie od kuli. Jan ślubuje zemstę i wraca do lasu, gdzie trafia pod komendę Mariana Bernaciaka, 

pseudonim "Orlik". Rozpoczyna się brutalna walka z sowietami... "Czerwona zemsta" to pełna napięcia, 

poruszająca opowieść o partyzanckiej codzienności, samotności i nadziei na normalne, spokojne życie. To hołd dla 

polskich partyzantów, którzy polegli na placu boju, walcząc o wolną Polskę. To również apel do kolejnych 

pokoleń, aby nie pozwoliły, by nazwiska tych bohaterów zostały zapomniane.  

 

 

11. Dziewczyna o czterech palcach / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edward Popielski (postać fikcyjna) , Wywiad , Śledztwo i 

dochodzenie , Lwów (Ukraina) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kresy wschodnie 

Rzeczypospolitej , Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) , Powieść szpiegowska 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

Rok 1922. Niebezpieczny czas przełomu. Na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej bandy bolszewików sieją 

terror, zostawiając za sobą trupy mężczyzn i zhańbione kobiety. Na linii Lwów - Warszawa - Wolne Miasto 

Gdańsk trwa bezwzględny wyścig wywiadów. Lwowski śledczy Edward Popielski, zwany Łyssym, dostaje 

propozycję nie do odrzucenia. By ocalić swoją karierę, musi wytropić okrutnego bandytę i rozwiązać zagadkę 

podejrzanego samobójstwa. Wkracza w sam środek szpiegowskiej rozgrywki. Tu nie ma miejsca na walkę                        

z otwartą przyłbicą, życie i śmierć są tylko środkami uświęconymi przez cel, a gra toczy się o najwyższą stawkę - 

o zachowanie świeżo wywalczonej polskiej niepodległości. Każda chwila wytchnienia może się okazać 

prowokacją, a każdy ruch ostatnim...  Pierwsza powieść szpiegowska Marka Krajewskiego. Tę książkę chciał 

napisać od zawsze. Tajemnice historii przedwojennej Polski, zakulisowe rozgrywki, świetnie oddany klimat lat 

20-tych i wartka akcja, od której nie będziesz mógł się oderwać.  

 

 

12. Historia naszych pożegnań / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asystenci osób w wieku starszym , Malarze , Miłość , Pamięć 

autobiograficzna , Rodzeństwo , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 
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Basia pracuje jako kucharka i mieszka z bratem. Rodzeństwu nie powodzi się najlepiej, dlatego kobieta podejmuje 

dodatkową pracę - ma zaopiekować się pewną staruszką, swoją imienniczką. Niewidoma Barbara opowiada jej 

historię wielkiej i romantycznej miłości… Zaczęło się od przypadkowego spotkania z Tadeuszem. Rodzące się 

pomiędzy nimi uczucie niespodziewanie splotło się z romantyczną historią niemieckiego malarza sprzed wojny - 

wspólnie chcieli poznać tajemnicę ostatniego dzieła artysty. Ta piękna historia ma jednak pewną rysę… Czy Basia 

odkryje prawdę?  

 

 

13. Idealne małżeństwo / Kimberly Belle ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy lotnicze , Kłamstwo , Małżeństwo , Sekrety rodzinne 

, Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Nie ma idealnych małżeństw. Są tylko doskonałe kłamstwa. Małżeństwo Iris i Willa jest tak perfekcyjne, jak tylko 

może być. Wiodą szczęśliwe życie w pięknym domu w ekskluzywnej dzielnicy Atlanty, oboje spełniają się 

zawodowo i planują założenie rodziny. Gdy Will wylatuje w delegację, ginie po nim wszelki ślad... Dlaczego nie 

odbiera telefonu? I, co gorsze, dlaczego był na liście pasażerów samolotu, który się rozbił? Czas mija, a mąż nie 

daje znaku życia. Gdzie jest? Dlaczego kłamał? I czego jeszcze jej nie powiedział? Nawet idealne małżeństwo ma 

swoją mroczną stronę.  

 

 

14. Inna / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

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

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

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?  
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15. Invictus / Marcin Ciszewski.- Ustroń : Warbook, copyright 2019. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Historia alternatywna , 

Pancerniki (okręty) , Wojna morska , Stany Zjednoczone (USA) , ZSRR , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

Polacy przegrywają Bitwę Warszawską w sierpniu 1920 roku. Pochód bolszewików trwa dalej. Rewolucja ogarnia 

całą Europę kontynentalną. W końcu, w grudniu 1922 roku utworzony zostaje Związek Socjalistycznych Republik 

Sowieckich, obejmujący terytorium od Władywostoku do Lizbony. W Europie tylko Wielka Brytania pozostaje 

jeszcze krajem demokratycznym. Stany Zjednoczone pogrążają się w kryzysie, wydatki na armię i flotę zostają 

zredukowane. Pozostałe środki grupa wpływowych polityków i wojskowych wykorzystuje do budowy - w miejsce 

standardowych okrętów - największego pancernika w dziejach, okrętu wielokrotnie silniejszego od najsilniejszych 

pancerników sowieckich. Jego dowódcą zostaje wiceadmirał Frank Bratten, człowiek będący zagorzałym 

przeciwnikiem budowy wielkiego okrętu. Jest rok 1941. Sowieci w błyskawicznej kampanii podbijają Anglię,                   

w obronie której Amerykanie tracą większość floty. Kolejnym obiektem agresji będą słabe, skłócone wewnętrznie 

i rozsadzane przez sowiecką agenturę Stany Zjednoczone. Jedyną nadzieją Stanów Zjednoczonych jest dowodzony 

przez Franka Brattena USS "George Washington", potężny, ale samotny superpancernik. Marynarze nazywają go 

Invictus, Niezwyciężony. Czy będzie w stanie przeciwstawić się najpotężniejszej armadzie desantowej                           

w dziejach?  

 

 

16. 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:  2019-08 

 

 

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.  
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17. 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:  2019-08 

 

 

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.  

 

  

18. Kiedyś się odnajdziemy / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

Janka ucieka z ogarniętego wojną Wołynia i musi zostawić młodszą siostrę u obcej rodziny. Obiecuje, że po nią 

wróci, lecz w tamtym czasie każde pożegnanie może być już na zawsze. I wtedy los stawia na jej drodze inną małą 

dziewczynkę, która została na świecie zupełnie sama. Czy Janka pokocha ją jak własną siostrę? W Warszawie 

Tadek poznaje Annę, w której niebieskich oczach można się zatracić. Rodzące się uczucie wystawi na próbę więź 

łączącą go z najlepszym przyjacielem. Jaką cenę zapłaci za podjęte decyzje? Po latach drogi Janki i Tadka się 

połączą. Tych dwoje doświadczyła wojna, ale przed nimi jeszcze całe życie… Kiedyś się odnajdziemy to 

opowieść o miłości, która potrafi przetrwać największe cierpienie, stracie, której nie można przeboleć, i błędach, 

które trudno wybaczyć.  

 

 

19. Kolory pawich piór / Jojo Moyes ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : 

Między Słowami, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Matki i córki , Przyjaźń , Rodzina , 

Wielka Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Urodziliśmy się nie po to, żeby być doskonali, lecz prawdziwi. Piękna, bogata i zepsuta do szpiku kości Athene 

zszokowała wszystkich. Uciekła od męża z domokrążcą, nie zostawiając nawet listu. Ponad trzydzieści lat później 

Suzanna Peacock musi zmierzyć się z mroczną legendą swojej matki. I z prawdą o sobie, która jest pilnie 

strzeżoną rodzinną tajemnicą. Suzanna jest dumna jak paw, i jak paw dziwna i niedostępna. Ma wszystko, co 
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potrzebne do szczęścia, tylko nie ma już siły udawać, że jest szczęśliwa. Jedynym miejscem, gdzie czuje się 

bezpieczna, jest jej mały sklepik, Pawi Zakątek. To tam pewnego dnia spotyka kogoś, kto jest równie pogubiony.  

I dostaje szansę, aby zacząć wszystko od początku. 

 

 

20. Kuszenie Gracie / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Sekrety rodzinne , Toskania (Włochy) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Gracie Burton mieszka w spokojnym Devon, które nieczęsto opuszczała tę miejscowość w ciągu ostatnich 

czterdziestu lat. Jej córka Carina prowadzi świetnie prosperujący interes w Londynie. Ponieważ nie ma czasu dla 

swojej siedemnastoletniej córki Anastazji, wysłała ją do szkoły z internatem. Jeszcze mniej czasu ma dla 

starzejącej się matki. Trzy kobiety niewiele o sobie wiedzą.  Kiedy Gracie dostrzega reklamę tygodniowego kursu 

gotowania, prowadzonego na wsi w Toskanii, nie może się jej oprzeć. Przeznacza na podróż oszczędności życia. 

Carina i Anastazja towarzyszą jej, choć nie mają pojęcia, dlaczego Gracie namówiła je na tę przygodę. Nie znają 

przeszłości Gracie, bo też ona sama nieczęsto o niej mówiła. Nie wiedzą, jaki niebywały sekret skrywa.  

 

 

21. Kwitnące lilie / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Rok na Kwiatowej. Sezon 2 / Karolina Wilczyńska ; [6]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-08 

 

 

Kaja musi stawić czoła problemom ze zdrowiem, a obawa o przyszłość skłoni ją do zmierzenia się z przeszłością, 

od której chciała uciec. Czy uda jej się pokonać smutek i żal przygnębiające serce? I kim jest mała dziewczynka, 

którą Kaja spotyka na szpitalnych korytarzach? Bestsellerowa seria „Rok na Kwiatowej” zaskoczyła czytelniczki 

w drugim sezonie! Czy właściciele uroczych piesków będą pielęgnować znajomość i dalej się wspierać? Jak 

potoczą się ich losy? Nie zabraknie też przyjaciółek znanych z pierwszego sezonu. Co u nich słychać i jak sobie 

radzą? Odwiedźcie Kwiatową!  

 

 

22. Lato wśród wydm / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Przylądek wichrów / Agnieszka Krawczyk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Archeolodzy , Relacje międzyludzkie , Wakacje , 

Dębki (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 
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Mały biały domek nad morzem, któż o nim nie marzył? Specjalistka od aranżowania nieruchomości na sprzedaż, 

Matylda Radwan, ma twardy orzech do zgryzienia - tego domu akurat nikt nie chce kupić. W ciągu kilku letnich 

tygodni musi dokonać całkowitej metamorfozy. Nie spodziewa się, że zmiany dotkną również jej życia, w którym 

pojawią się zwariowany autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący skarbów we wrakach statków                      

i tajemnicza młoda dziewczyna, tęskniąca za swoją matką. Ich drogi przetną się na plaży pośród wydm,                          

a spotkanie zaowocuje czymś więcej niż tylko letnią przelotną znajomością. Urocza, pełna słońca opowieść                    

o oczekiwaniu, marzeniach i wielkich nadziejach, które nosimy w sercu, czasami bojąc się do nich przyznać.                 

A życie potrafi nas zaskoczyć najbardziej niezwykłym rozwiązaniem…  

 

 

23. Lista obecności / Agata Kołakowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mieszkańcy wsi , Rzeźbiarze , Kunice (woj. 

dolnośląskie, pow. legnicki, gm. Kunice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Iga Stelmach jest czterdziestoletnią rzeźbiarką, która otrzymała zaproszenie do zamieszkania w Kunicach. W tej 

wsi stawia się na więzi międzyludzkie, a wspólnota jest jak rodzina. Ze szczególną estymą traktowani są artyści, 

których obecność jest chlubą miejscowości. Iga kupuje dom, w którym chce zacząć nowy rozdział swojego życia. 

Ma nadzieję, że tu będzie mogła powrócić do rzeźbienia. Przestanie się go bać… A ma powody, by do swojej 

ukochanej gliny podchodzić z dystansem i niepokojem. Po śmierci pięcioletniej córeczki zorientowała się, że 

kolejna bolesna strata, której doświadczyła, nie jest przypadkowa. Wszyscy bliscy, których utrwaliła w swoim 

najsłynniejszym cyklu "Oblicza", odeszli - dokładnie w takiej kolejności, w jakiej ich wyrzeźbiła. Świadomość 

tego była dla niej wstrząsem.  

 

 

24. Marzycielka / Katarzyna Michalak.- [Warszawa : KEL Katarzyna Lesiecka], 

copyright 2019. 

(Trylogia autorska / Katarzyna Michalak ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Próba samobójcza , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

Samotność… Jeżeli Ewie Kotowskiej wydawało się, że poznała jej smak, była w błędzie. Teraz dopiero, gdy straci 

ukochanego mężczyznę i najbliższych przyjaciół, doświadczy prawdziwej samotności. Jednak los, dotąd tak 

okrutny, ma dla Ewy parę niespodzianek. Gdy tylko kobieta odnajdzie siłę, by odbudować z gruzów swój świat, 

odnajdzie swoje miejsce na ziemi, pojawią się nowe przyjaźnie, a promyk nadziei, że będzie lepiej, musi być, 

prawda?, nieśmiało rozproszy mrok.  Miłość… O nie. Ewa jest bardzo ostrożna z powierzaniem serca w czyjeś 

ręce. Przyjaźnić się z mężczyznami? Tak, jak najbardziej, ale pokochać? Nie. Jej szczere uczucia zostały tyle razy 

podeptane, miłość odrzucona, a ona sama zdradzona, że trzyma serce pod kluczem. Czasem tylko tęskni za Tym 

Jedynym, za bliskością, jakiej przyjaciele dać Ewie nie mogą.  Marzenia… Ich nie porzuciła nigdy. Ale są tak 

dalekie, tak niespełnialne… By sięgnąć po swoją gwiazdkę z nieba, musi zaufać choć raz. Jeszcze jeden, ostatni 

raz. Czy się odważy? Czy jej poranione serce będzie potrafiło wybaczyć i pokochać, gdy On stanie przed Ewą 

ponownie? 
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25. Miłość i inne nieszczęścia / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Miłość i inne szaleństwa / Agata Przybyłek ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Miłość , Rodzeństwo , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

Małgosia jest szczęśliwą żoną i matką. Wojtek, jej mąż, niespodziewanie ulega wypadkowi i trafia do szpitala. 

Małgosia musi zająć się jego warsztatem samochodowym, lecz nie ma o tym bladego pojęcia. W dodatku 

przypadkiem odkrywa pewien mroczny sekret…  Nieobecność zięcia cieszy mamę Małgosi, która nigdy za nim 

nie przepadała. Sabinka przedstawia córce pewnego bardzo przystojnego młodego policjanta i wymyśla 

zwariowany plan, ale czy uda jej się go zrealizować? Po co w ogóle swatać mężatkę? I czy można zmusić kogoś 

do miłości?  

 

 

26. Muzyka dla Ilse / Ewa Formella.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziewczęta , Niemieckie 

nazistowskie obozy koncentracyjne , Oficerowie , Przyjaźń , Rodzeństwo , Żydzi , 

Niemcy (naród) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

Historia czerpiąca ze szkatułki wspomnień kobiety, która przeżyła piekło wojny. Mała Ilse nie zdaje sobie sprawy, 

jak potworny los miał stać się jej udziałem. Cała jej żydowska rodzina, z wyjątkiem maleńkiego braciszka, została 

zesłana do obozu zagłady. Jej samej udało się wyjechać na Zachód, aby tam służyć rodzinie pewnego 

niemieckiego oficera. W maleńkiej wiosce blisko szwajcarskiej granicy znajduje nie tylko kryjówkę przed 

okrucieństwami wojny, ale również przyjaciółkę. Nie może jednak zapomnieć o swoim młodszym bracie. Nie traci 

nadziei, że mały Aron przetrwał wojnę i żyje gdzieś w Polsce...  

 

 

27. Nazywają mnie śmierć / Klester Cavalcanti ; [przekład z portugalskiego Joanna 

Kuhn].- Warszawa : Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Santana, Júlio , Płatni zabójcy , Brazylia , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-brazyl. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Júlio Santana ma na sumieniu 492 osoby i nadal żyje na wolności gdzieś w Brazylii. Po realizacji zlecenia Júlio 

zawsze odmawia 10 razy Zdrowaś Mario i 20 razy Ojcze nasz, by prosić Boga o wybaczenie. Boi się, że skończy 

w piekle. Júlio nie zabija w imię żadnej ideologii - to jego zawód, którego nauczył się od wuja Cicero, gdy 

skończył 17 lat. W swojej 35-letniej karierze Júlio każdą z ofiar wpisywał do notesu z okładką z Kaczorem 

Donaldem. Autor książki, Klester Cavalcanti, sprawia, że czytelnik obserwuje bohatera z bardzo bliska - widzi 
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jego dramaty, marzenia, pasje i słabości. Poznaje go nie tylko jako płatnego zabójcę, ale także jako dobrego syna, 

kochającego ojca i wiernego męża. Przeprowadzanie wywiadów z bohaterem książki, sprawdzanie faktów, 

rozmowy ze świadkami zajęły autorowi 7 lat.  

 

 

28. Nie w moim typie / Mikołaj Milcke.- Gdynia : Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Geje , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

"Nie w moim typie" to kontynuacja bestsellerowych powieści "Gej w wielkim mieście" i "Chyba strzelę focha". 

Oprawie dziesięć lat starszy bohater jest już dojrzałym mężczyzną, zdolnym i doświadczonym dziennikarzem.              

W jego życiu właśnie rozpoczyna się nowy etap - decyduje się na kupno mieszkania, które urządza z wielkim 

zaangażowaniem. Jednak jego życie prywatne to istny bałagan. Skacze z kwiatka na kwiatek, biega na szybkie 

randki, kończące się seksem w plenerze, i twierdzi, że w miłość już nie wierzy. Doganiają go również duchy 

przeszłości, a miasteczko, które tak dawno zostawił za sobą, uparcie nie pozwala o sobie zapomnieć...  

 

 

29. Nieuchwytny / James Patterson, David Ellis ; z angielskiego przełożyła Anna 

Esden-Tempska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FBI , Seryjni zabójcy , Wznowienie postępowania , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Kiedy pracownica FBI Emmy Dockery odkrywa brakujące ogniwo łączące setkę nierozwiązanych spraw, nikt jej 

nie wierzy. Do czasu, aż dowody stają się zbyt przekonujące, aby je ignorować… Wszyscy myślą, że Emmy 

Dockery zwariowała. Owładnięta obsesją na punkcie odkrycia związku między setkami podejrzanych podpaleń, 

Emma rzuciła pracę badaczki w FBI. Teraz za dnia nieustannie ogląda porozwieszane po całej sypialni wycinki            

z gazet, a nocą przed oczami stają jej koszmary pochłaniającego wszystko ognia… Nawet były chłopak Emmy, 

agent Harrison "Books" Bookman, nie wierzy, że setki porwań, gwałtów i morderstw są ze sobą powiązane. I nie 

uwierzy, dopóki Emmy nie znajdzie dowodów, których nie będzie mógł dłużej ignorować. Coraz więcej osób 

ginie w tajemniczych okolicznościach, wszystkie zbrodnie nie zostają rozwiązane. Bez motywów, bez narzędzi 

zbrodni, bez podejrzanych. Czy to możliwe, aby za tymi okrutnymi morderstwami stała jedna osoba?  

 

30. Niewinna żona / Amy Lloyd ; przełożyła Joanna Golik-Skitał.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Manipulacja (psychologia) , Myśli natrętne , 

Tajemnica , Zabójcy , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-08 
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Dwadzieścia lat temu Dennis Danson został aresztowany i trafił do więzienia za brutalne morderstwo. Jego 

historia stała się tematem filmu dokumentalnego, który rozpętał burzę w sieci. Internauci dążą do prawdy                

i uwolnienia niesłusznie skazanego człowieka. Mieszkająca w Anglii Samantha ma obsesję na punkcie sprawy 

Dennisa. Zaczyna korespondować z nim, dając się zwieść jego urokowi i pozornej życzliwości. Wkrótce potem 

postanawia porzucić dotychczasowe życie, by wyjść za niego za mąż i walczyć o to, by wyszedł na wolność. 

Kiedy działania przynoszą  zamierzony skutek, Samantha zaczyna odkrywać nowe szczegóły z jego życia, które 

stawiają niewinność jej męża pod znakiem zapytania. 

 

 

31. Oblężenie / Geraint Jones ; przełożył Mirosław P. Jabłoński.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojsko rzymskie , Bitwa w Lesie Teutoburskim (9) , Żołnierze 

, Wojna , Germania , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Wojenny weteran prezentuje kolejną doskonałą powieść idealną dla fanów Bernarda Cornwella, Simona Scarrowa, 

Bena Kane'a i Conna Igguldena, realistyczną historię o filmowym tempie akcji. Po katastrofalnej klęsce Warusa             

w Lesie Teutoburskim niedobitki legionistów trafiają do niewoli, a Arminiusz w triumfalnym pochodzie zajmuje 

kolejne rzymskie forty niemal bez walki. Z wyjątkiem jednego. Fortu Aliso broni garstka gotowych na wszystko 

żołnierzy. Feliksowi i kilku jego towarzyszom udaje się wyrwać z niewoli i dołączyć do zdeterminowanych 

obrońców. Rozpoczyna się oblężenie. Realistyczne opisy brutalnych walk, rozpacz i determinacja, krew i pot, 

wola przetrwania i odpowiedzialność za towarzyszy broni - ta trzymająca w napięciu powieść pokazuje, że prawa 

wojny i los szeregowego żołnierza - bez względu na epokę - są uniwersalne. Dla czytelników o mocnych nerwach.  

 

 

32. Odwet / Vincent V. Severski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Spisek , Szpiegostwo , Wybory parlamentarne , 

Wywiad polski , Wywiad rosyjski , Zabójstwo , Algieria , Azerbejdżan , Polska , Rosja 

, Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Waldemar Zenonik, oficer polskiego wywiadu, ginie w Algierze, wykonując misję związaną z kontraktem 

Polskiego Koncernu Zbrojeniowego. Ślady wskazują na Al-Kaidę. W tym samym czasie w Baku inny oficer 

wywiadu, Robert Kunicki, spotyka się z Jewgienijem Morozowem – dziennikarzem i rosyjskim szpiegiem. 

Wkrótce po rozmowie umiera na atak serca. Tajemnicze śmierci polskich agentów wzbudzają zainteresowanie 

Rosjan. Pułkownik GRU Arsen Fiedotow bacznie śledzi sytuację na polskiej scenie politycznej. Stawka jest 

szczególnie wysoka – zbliżają się wybory parlamentarne. Sekcja Romana Leskiego otrzymuje zadanie specjalne - 

prześwietlenie bohatera z Iraku, Olgierda Rubeckiego, który startuje w wyborach i zagraża partii rządzącej. 

Okazuje się, że w sprawach Rubeckiego i oficerów pojawiają się te same nazwiska.  
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33. Pajęczyna / Ewa Cielesz.- [Warszawa] : Wydawnictwo Axis Mundi, copyright 

2019. 

(Pochyłe niebo / Ewa Cielesz ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , PRL , Prowincja , Życie codzienne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

W tomie drugim trafiamy do małego, zgubionego w górach miasteczka, w którym rozgrywają się dalsze losy 

głównej bohaterki. Miało być dla niej chwilowym, niechcianym przystankiem bez perspektyw, jednak w jego 

dusznej atmosferze, pełnej niedopowiedzeń i zagadek, Anita wbrew sobie buduje nowe relacje i więzy. Czy 

oplątana nićmi własnych i cudzych spraw odnajdzie w tym hermetycznym światku miejsce dla siebie? Nastrojowa 

opowieść spowija nas jak pajęczyna i nie pozwala oderwać się od książki aż do ostatnich stron.  

 

 

34. 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:  2019-08 

 

 

 

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 

prawdopodobieństwu, 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...  

 

 

35. 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:  2019-08 

 

 

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 
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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…  

 

 

36. Przeklęte krainy / Jacek Piekara ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2019. 

(Ja, inkwizytor / Jacek Piekara) 

(O Mordimerze Madderdinie / J. Piekara ; 13) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Mordimer Madderdin (postać fikcyjna) , Inkwizycja , Czarownice 

i czarownicy , Historia alternatywna , Magia , Ruś , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

Życie warto poświęcać tylko dla Boga. Bo kiedy Bóg woła, to odpowiadam:  "jestem!", nie patrząc i nie zważając 

czy wzywa mnie dla chwały czy dla męczeństwa. Kraina, gdzie plenią się herezja i pogaństwo, a inkwizytorzy 

nazywani są "rzymskimi diabłami". Kraina biednego, otępiałego ludu i toczących wieczne wojny okrutnych 

książąt. Kraina niezmierzonych puszcz i mokradeł - królestwa demonów i kolebki czarnej magii. To tutaj 

inkwizytor Mordimer Madderdin zawrze chwiejne przymierze z tymi którym nie ufa, których nienawidzi lub 

którymi pogardza. Uczyni to, by nie stracić życia, miłości oraz nieśmiertelnej duszy.  

 

 

37. Rana / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Szkolnictwo niepubliczne , Uczniowie , 

Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Podobno czas leczy rany. Jednak niektóre nigdy się nie zabliźniają. Najpierw pod kołami pociągu ginie Marysia, 

uczennica ekskluzywnej prywatnej szkoły na warszawskim Mokotowie. Jej nauczycielka, Elżbieta próbuje odkryć, 

co się naprawdę stało. Rozpoczyna prywatne śledztwo tylko po to, żeby wkrótce sama zginąć. Ale jej ciało znika, 

a jedynymi osobami, które cokolwiek widziały, są Gniewomir, nieprzystosowany społecznie chłopak 

zafascynowany seryjnymi zabójcami, i Klementyna, doświadczona nauczycielka na życiowym zakręcie, której 

wydaje się, że zdobywszy pracę w poważanej szkole, los wreszcie się do niej uśmiechnął. Nic bardziej mylnego. 

Żadne z nich nie chce angażować się w tę sprawę - każde z nich ma swoje powody - ale żadne z nich nie ma 

wyjścia. Gdyby wiedzieli, dokąd zaprowadzi ich to śledztwo, nigdy by się na to nie odważyli. Szkoła okazuje się 

pełna tajemnic. Podobnie jak pracujący w niej nauczyciele…  

 

 

38. Rzeźnik / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyppek, Józef (1895-1952) , Seryjni zabójcy , Niebuszewo 

(Szczecin ; część miasta) , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 
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Co kryje umysł potwora? Powieść inspirowana prawdziwą historią seryjnego mordercy, Rzeźnika z Niebuszewa. 

Rzeźnikowi z Niebuszewa, dzielnicy Szczecina, przypisano potworne zbrodnie. Zwłoki swoich ofiar wywoził do 

opuszczonego gmachu magazynów późniejszej szkoły rolniczej. Tam przerabiał je na mięso. Po spuszczeniu wody 

w stawie przy ulicy Słowackiego odnaleziono kilkadziesiąt ludzkich czaszek, przeważnie dzieci. Rzeźnikowi 

udowodniono jednak tylko jedno morderstwo. Został skazany na karę śmierci. Wyrok na Józefie Cyppku 

wykonano 3 listopada 1952 roku o godzinie 17.45. Do końca nie okazał skruchy. W miejscu, w którym mieszkał 

Rzeźnik z Niebuszewa do dziś nikt nie mieszka.  

 

 

39. Serotonina / Michel Houellebecq ; przełożyła Beata Geppert.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Depresja psychiczna , Francja , Hiszpania , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Najnowsza powieść Michela Houellebecqa, najsłynniejszego żyjącego francuskiego pisarza, kontestatora                       

i uważnego krytyka kultury zachodniej. Okrzyknięta najbardziej rozpaczliwą i mroczną powieścią w dorobku 

wybitnego pisarza, Serotonina to historia czterdziestosześcioletniego Florenta-Claude’a Labrouste’a, który 

pewnego dnia odkrywa, że partnerka zdradzała go z młodymi mężczyznami podczas filmowanych orgii. Opuszcza 

ją i całymi dniami snuje się po barach, wygłaszając tyrady na temat związków miłosnych. Bohaterowi udaje się 

funkcjonować jedynie dzięki regularnemu zażywaniu tabletki Captorix, która powoduje wydzielanie serotoniny, 

zwanej hormonem szczęścia.  

 

 

40. Spotkanie w Pensjonacie Leśna Ostoja / Joanna Tekieli.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotelarze , Letniska , Prowincja , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Stary, uroczy dworek w leśnej głuszy, pensjonat Leśna Ostoja, kolejny raz otwiera swoje podwoje! Drzewie przez 

długi czas było dla Justyny i jej bliskich oazą spokoju. Tutaj, wśród bujnej przyrody i oddanych przyjaciół 

odnaleźli w sobie wielkie pokłady wrażliwości i pogody ducha. Tu nauczyli się dostrzegać piękno otaczającego 

ich świata. Pobyt w pensjonacie dodawał im sił w zmaganiach z codziennymi problemami. Tym razem nad Leśną 

Ostoją i jej nowymi właścicielami zbiorą się wyjątkowo groźne i ciemne chmury. Justynę i jej bliskich czeka wiele 

wyzwań i trosk, które postawią pod znakiem zapytania ich dalsze życie w Drzewiu. Ktoś będzie próbował 

zniszczyć ich spokój. Czy razem uda im się pokonać trudne chwile? Czy nad ukochanym pensjonatem znów 

rozbłyśnie słońce? Daj się przenieść w miejsce, oddalone od miejskiego zgiełku, w którym tak łatwo się zatracić               

i na powrót poczuć bliskość otaczającej nas przyrody.  
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41. Szczęście w nieszczęściu / Danielle Steel ; przekład Ewa Ratajczyk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Tajemnica , Francja , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Najnowsza, ciepła, wzruszająca i mądra książka najbardziej lubianej autorki światowej literatury kobiecej                       

z fascynującą bohaterką, której los nie szczędzi wzlotów i upadków. To powieść o nieustającym poszukiwaniu 

miłości, wyzwaniach, które stoją przed samotną matką i nie zawsze prostych relacjach z dorosłymi - jakże 

różnymi córkami (co nie dziwi, skoro mają trzech ojców...). Paryż - stolica miłości i sztuki. Isabelle McAvoy, 

młoda stażystka w galerii malarstwa zakochuje się bez pamięci w bogatym, znacznie starszym arystokracie.                  

W jego zamku w Normandii przeżywa cudowny sen na jawie. Aż dowiaduje się, że jest w ciąży... Isabelle wraca 

do Nowego Jorku, gdzie ma nadzieję znaleźć spokojną stabilizację u boku kolejnego mężczyzny. Drugie 

rozczarowanie… i druga córka... Gdy za trzecim razem matce dwójki dzieci wydaje się, że los jej wszystko 

wynagrodził, życie przynosi szokującą zmianę... Mijają lata. Isabelle robi karierę jako ekspertka sztuki. Córki 

wyrastają na trzy różne kobiety, ale ich więź z matką jest zupełnie wyjątkowa. Tylko czy przetrzyma kolejny cios 

losu, gdy rodzinie zagrozi sekret z przeszłości? Czy matka znajdzie wsparcie w córkach i szczęście wreszcie 

zwycięży?  

 

 

42. Ta, która musi umrzeć / David Lagercrantz ; przekład Inga Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lisbeth Salander (postać fikcyjna) , Mikael Blomkvist (postać 

fikcyjna) , Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

W centrum Sztokholmu znaleziony zostaje martwy mężczyzna. Z pozoru wygląda to na tragiczną śmierć 

bezdomnego, jednak pomimo cech charakterystycznych jego tożsamości nie udaje się ustalić. Lekarka sądowa, 

Fredrika Nyman, kierując się swoimi podejrzeniami, kontaktuje się z Mikaelem Blomkvistem. Dziennikarz 

niechętnie zabiera się do sprawy. Świadkowie potwierdzają co prawda, że mężczyzna kilkukrotnie bełkotał coś 

pod adresem Johannesa Forsella, szwedzkiego ministra obrony - ale czy faktycznie coś mogło ich łączyć? Mikael 

bezskutecznie próbuje skontaktować się z Lisbeth Salander, która po pogrzebie Holgera Palmgrena wyjechała                  

z kraju. Blomkvist nie wie, że Lisbeth trafiła do Moskwy, by raz na zawsze wyrównać rachunki ze swoją siostrą 

Camillą. Salander podjęła decyzję - będzie myśliwą, nie ofiarą.  

 

43. Testament życia / Jagna Rolska.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Sekrety rodzinne , Śmierć rodzica , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 
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Ania w swoje osiemnaste urodziny otrzymała niecodzienny prezent - paczkę od mamy, która... zmarła, gdy ta była 

małą dziewczynką. Pożegnalny list i pamiętnik Ady wywrócą świat nastolatki do góry nogami. Ania wyruszy           

w podróż przez pół Polski, na Hel, by dowiedzieć się, kim naprawdę była jej matka i odszukać ślady przeszłości. 

Jedzie tam, gdzie urodziła się Ada, gdzie wszystko się zaczęło. Miłości, zdrada, intryga i zbiegi okoliczności... 

Czy Ania poradzi sobie z prawdą? Jak zareaguje na odkrytą tajemnicę? Czy prawda o przeszłości wpłynie na jej 

dalsze życie?  

 

 

44. Too late / Collen Hoover ; tłumaczenie Joanna Dziubińska.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Przemoc , Toksyczne związki , 

Zazdrość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Asa prowadzi nielegalny biznes i jest obsesyjnie zakochany w Sloan. Nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć 

każdego, kto choć spróbuje stanąć między nimi. Sam natomiast pogrąża się w uzależnieniu od imprez, 

narkotyków, seksu. Sloan jest gotowa znieść wiele, nawet jeśli ceną jest jej godność. Tkwi w toksycznym 

związku, by... zapewnić opiekę niepełnosprawnemu bratu. Jest stale obserwowana i musi być Asie posłuszna. 

Straciła nadzieję, że mogłaby się z tego piekła wyzwolić. Jednak życie rzuca jej kolejne wyzwanie: stawia na jej 

drodze Cartera. Dziewczyna obawia się go, ale nie jest w stanie mu się oprzeć. Rozpoczyna się ryzykowna gra,             

w której nie ma miejsca na błąd, a stawką jest życie - nie tylko Sloan.  

 

 

45. Trzy po trzy / Mikołaj Milcke.- Gdynia : Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wybory życiowe , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Są takie chwile, gdy wydaje się, że gorzej być nie może. Właśnie w takim momencie spotykamy w "Trzy po trzy" 

geja w wielkim mieście. Mimo że bohater wciąż idzie pod wiatr, nie pozwala się złamać i znów wyrusza na 

poszukiwania. Czego? Spokoju, szczęścia, prawdy i ramion, w których to wszystko znajdzie. I nie zamierza przy 

tym iść na żadne kompromisy! W jego życiu jest czterech mężczyzn: Wiktor, Eryk, Arek i Leszek. Czy któremuś  

z nich uda się spełnić wszystkie pragnienia i oczekiwania bohatera? Czy może będzie musiał zadowolić się 

okruchami i "otwartym związkiem"? Tymczasem czeka na niego kolejna przykra niespodzianka od losu: śmierć 

ojca, która jednak zamiast smutku przynosi… ulgę. Jak bardzo trzeba skrzywdzić własne dziecko, by nie chciało 

pamiętać o rodzicu? I jak dobrze trzeba je wychować by mimo wszystko chciało zachować się przyzwoicie?  
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46. Ukryty pokój / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego Milena Skoczko.- 

Sopot : Smak Słowa, 2019. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Wisting (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Policjanci , Politycy , Norwegia , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2019-08 

 

 

Gdy szanowany działacz Partii Pracy, Bernhard Clausen, umiera na zawał serca, William Wisting zostaje pilnie 

wezwany na rozmowę przez prokuratora krajowego. W domku letniskowym Clausena dokonano odkrycia, które 

nie zgadza się z jego wizerunkiem jako zdolnego i rzutkiego polityka o nieskazitelnym charakterze. Interes 

państwa może być zagrożony i dlatego sprawa musi zostać zbadana z zachowaniem pełnej dyskrecji, tak aby ani 

prasa, ani opinia publiczna o niczym się nie dowiedziały. Wisting powołuje tajny zespół dochodzeniowo-śledczy. 

Oprócz kilku starannie wybranych policjantów angażuje do pomocy również swoją córkę Line. Ślady wielu 

nierozwiązanych spraw kryminalnych prowadzą do przeszłości zmarłego polityka. Jedną z takich niewyjaśnionych 

spraw jest zaginięcie w 2003 roku młodego mężczyzny, który łowił ryby w jeziorze Gjersjøen w gminie 

Oppegård. Wkrótce potem prokurator generalny otrzymuje krótką anonimową wiadomość: „W sprawę z Gjersjøen 

jest zamieszany minister zdrowia, Bernhard Clausena. Sprawdź go”. Jednak informacja została zbagatelizowana             

i nigdy nie podążono jej tropem. Nieoczekiwanym zrządzeniem losu Adrian Stiller pracujący w norweskiej sekcji 

cold cases w Kripos otrzymał zadanie rozwiązania zagadki zaginięcia młodego wędkarza, a Wisting uświadamia 

sobie, choć niechętnie, że potrzebuje pomocy Stillera, by odkryć najskrytsze tajemnice Bernharda Clausena.  

 

 

47. Widowisko / Przemysław Borkowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmunt Rozłucki (postać fikcyjna) , Imprezy teatralne , 

Psycholodzy policyjni , Teatr , Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol 

Nowości:  2019-08 

 

 

Podczas parady ulicznej rozpoczynającej festiwal teatralny w Olsztynie ginie jeden z miejskich urzędników. 

Morderstwo zostało rozegrane w widowiskowy sposób, a policjanci odkrywają, że narzędzie zbrodni służyło 

wcześniej jako rekwizyt na scenie. Psycholog Zygmunt Rozłucki po raz kolejny zostaje poproszony przez policję 

o pomoc w śledztwie. Morderca zostawił po sobie niewiele śladów i wszystkie zdają się prowadzić w stronę 

miejscowego teatru, w którym rządzi despotyczny dyrektor. Czy to jego kontrowersyjne metody są przyczyną 

ciągu tragicznych wydarzeń? A może to on jest demiurgiem, reżyserem nie tylko przedstawień, lecz również 

zbrodni? Rozłucki podąża tropem mordercy, jego dochodzenie komplikuje jednak znajomość z piękną aktorką, 

która zdaje się być w samym centrum dramatycznych wydarzeń. Wkrótce bowiem okazuje się, że pierwsze 

morderstwo było zaledwie początkiem...  
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48. Za siódmą górą / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sekrety rodzinne , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Co decyduje o naszym losie: przypadek czy przeznaczenie? Wszystko zaczyna się pięknie układać. Klara 

Majewska ma szansę wreszcie odczarować fatum, wiszące od wielu lat nad kobietami z jej rodziny. Przekonuje 

się, że swoją historię pisze się samemu, a z losem można się godzić lub walczyć. Być może jednak ostatnia kropka 

z odnalezionego pamiętnika wcale nie kończy rodzinnej historii... Jakie jeszcze tajemnice kryje Dom Pod Trzema 

Lipami? Klara musi się przekonać, co znajdzie się za siódmą górą - piękna baśń czy mroczna historia?  

 

 

49. Zimny kolor nieba : Gabriela 1964-1991 / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

(Saga nadmorska / Magdalena Majcher ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konflikt rodzinny , Matki i córki , Małżeństwo , 

Rodzina wieloproblemowa , Trudne sytuacje życiowe , Ustronie Morskie (woj. 

zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Ustronie Morskie) , Powieść obyczajowa , 

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

     Nowości:  2019-08 

 

Gabriela, córka Marcjanny, Kresy zna tylko z nostalgicznych opowieści matki i babki. Nie tęskni za tym, co 

utracone, bo jej dom jest na Pomorzu. Brakuje jej jednak ojca, o którym matka nie chciała nawet rozmawiać. 

Kiedy poznaje prawdę, nie chce mieć nic wspólnego ze swoją rodziną. Wiąże się z mężczyzną, który zmienia jej 

życie w piekło. Każdy kolejny dzień przepełniony jest strachem i niepewnością. Gabriela nie traci jednak nadziei, 

że jej życie się zmieni. Przejmująca opowieść o demonach, przed którymi nie sposób uciec, bo nosimy je w sobie.  

 

 

50. Zjazd absolwentów / Guillaume Musso ; przełożyła Joanna Prądzyńska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Zabójstwo , Zjazdy absolwentów , Lazurowe 

Wybrzeże (Francja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Riwiera Francuska - zima 1992 r. W mroźną noc, gdy kampus liceum zostaje sparaliżowany przez burzę śnieżną, 

19-letnia Vinca Rockwell, jedna z najzdolniejszych uczennic w szkole, ucieka z nauczycielem filozofii, z którym 

ma potajemny romans. Dla nastoletniej dziewczyny miłość oznacza wszystko albo nic. Nikt już nigdy jej nie 

zobaczy. Riwiera Francuska - wiosna 2017 r. Kiedyś nierozłączni Fanny, Thomas i Maxime - najlepsi przyjaciele 

Vincy - nie kontaktowali się ze sobą od czasów szkolnych. Spotykają się dopiero na zjeździe absolwentów. 

Dwadzieścia pięć lat wcześniej, w strasznych okolicznościach, cała trójka uwikłana została w morderstwo 
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popełnione w sali gimnastycznej. Teraz budynek ma zostać rozebrany, a na jego miejscu rozpocznie się budowa.             

I nic już nie stanie na przeszkodzie, by prawda wyszła na jaw.  

 

 

51. Złość piękności szkodzi / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Kronika pechowych wypadków / Joanna Szarańska ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Hotele , Humor , Odchudzanie , Powieść 

obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 

 

 

Weekendowy wyjazd we dwoje to doskonała okazja, by zbliżyć się do siebie i szeptać romantyczne słówka. 

Chyba że nagle pojawi się jeszcze ta druga… Gdy redaktor Kordecki dostaje zaproszenie na otwarcie nowego 

hotelu, Zojka ma nadzieję, że zabierze ją ze sobą. Ale szef przygotował dla niej inne zadanie. Zazdrosna wyrusza 

do hotelu, by mieć Kordeckiego i jego towarzyszkę na oku, a przy okazji zrelaksować się w luksusowym spa. 

Tych troje pod jednym dachem to znak, że weekend wcale nie będzie spokojny… Tymczasem aspirant Chochołek 

przygotowuje się, by stanąć na ślubnym kobiercu. Niestety, nie mieści się w żaden garnitur, więc musi zrzucić 

nadmiarowe kilogramy. Czy znany dietetyk przekona go, że trzy śniadania dziennie to jednak trochę za dużo? 

Wybierz się na słoneczny urlop z Zojką! 

 

 

52. Życie Cię kocha, Lili / Anna H. Niemczynow.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Entuzjazm , Kobieta , Sieroty , Szczęście , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Nowa powieść autorki bestsellerowego ZOSTAŃ ILE CHCESZ Lilianna Berg każdego poranka otwiera oczy                 

i przyjmuje z radością to, co przyniesie kolejny dzień. Bo każdy dzień jest wyjątkowy, już nigdy się nie powtórzy. 

Dziewczyna kolekcjonuje unikatowe, barwne sukienki, które odzwierciedlają jej osobowość, odwagę i gotowość 

na podejmowanie nowych wyzwań. Codziennie rano staje przed lustrem, patrzy z radością na swoje oblicze                   

i mówi: „Życie Cię kocha, Lili”. Cztery proste słowa, które są początkiem wszystkiego. Mimo utraty rodziców 

dziewczyna ma wyjątkową pogodę ducha i nosi głowę wysoko, a przeszkodom które napotyka na swojej drodze, 

dziarsko stawia czoła.  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Apetyt na życie / Katarzyna Dowbor.- Warszawa : Buchmann - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dowbor, Katarzyna (1959- ) , Dziennikarze , Kobieta , 

Osoby w wieku średnim , Rodzina , Samorealizacja , Życie codzienne , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Dowbor K. 

Nowości:  2019-08 

 

 

Poznaj fascynującą opowieść dojrzałej kobiety o cieple domowego ogniska, przeciwnościach losu oraz 

poszukiwaniu szczęścia i miłości. Opowieść, w której każde pokolenie kobiet znajdzie coś dla siebie. Katarzyna 

Dowbor, ikona polskiej telewizji, otwiera przed czytelniczkami drzwi do swojej prywatnej posiadłości. 

Oprowadza nas po zakamarkach swojego życia, jednocześnie dzieląc się sprawdzonymi poradami i patentami, 

dzięki którym będziemy mogły z uśmiechem na ustach celebrować każdy dzień. Udowadnia, że przekroczenie 

magicznej granicy pięćdziesięciu lat to nie koniec świata, a początek nowego, fascynującego rozdziału w życiu 

każdej kobiety. Katarzyna Dowbor zręcznie przeplata porady historiami ze swojej codzienności. Z Apetytu na 

życie dowiesz się, jak zbudować trwałe relacje rodzinne, stworzyć codzienne rytuały oraz jak poradzić sobie                

w trudnych sytuacjach życiowych. Poznasz sprawdzone sposoby i patenty, dzięki którym odnowisz stare meble                

i ugotujesz pyszną kolację dla znajomych. Uzyskasz również praktyczne wskazówki, jak stworzyć i zadbać                    

o przydomowy ogród.  

 

 

2. Buntowniczki : niezwykłe Polki, które robiły co chciały / Andrzej Fedorowicz.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konopnicka, Maria (1842-1910) , Kozłowska, Maria 

Franciszka (1862-1921) , Krahelska, Wanda (1886-1968) , Krzywicka, Irena (1899-

1994) , Lewandowska, Janina (1908-1940) , Luksemburg, Róża (1871-1919) , 

Pilsztynowa, Salomea Regina (1718-po 1760) , Rubinstein, Helena (1870-1965) , 

Toeplitz-Mrozowska, Jadwiga (1880-1966) , Żmichowska, Narcyza (1819-1876) , 

Żubr, Joanna (1786-1852) , Emancypacja kobiet , Filozofowie , Kobieta , Lekarze , 

Lotnicy , Pisarze polscy , Podróżnicy , Politycy , Zakonnice , Żołnierze , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-08 
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"Nie jestem aniołem i nie będę nim, dopóki umrę. Będę sobą" - mawiała angielska poetka i pisarka Charlotte 

Brontë. Pod tą frazą mogłyby się podpisać bohaterki tej książki. Wybrały cel i przez całe życie uparcie do niego 

dążyły. Celem tym była wolność i niezależność. Nie akceptowały świata, który je otaczał, i były gotowe pójść na 

wojnę nawet z największymi - męskimi - autorytetami epoki. Nie znaczy to, że były wrogami mężczyzn, gdyż to 

właśnie mężczyźni stawali się ich największymi zwolennikami, otaczając buntowniczki aurą niewyobrażalnego 

wręcz uwielbienia. Wiele z naszych buntowniczek pozostawiło po sobie barwne - i zdumiewająco szczere - 

wspomnienia. Po wielu dekadach, a nawet wiekach od ich powstania to wciąż niezwykle inspirująca lektura. 

Zasiane przez nie ziarno buntu kiełkuje wciąż w nowych pokoleniach Polek.  

 

 

3. Chyba umieram : panikować czy wyluzować? : twoje objawy i co robić dalej : 

kompletny przewodnik / Christopher Kelly, Marc Eisenberg ; przekład Urszula 

Gardner.- Kraków : Insignis Media, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Diagnostyka medyczna , Leczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Przekrojowa, utrzymana w lekkim i humorystycznym tonie biblia hipochondryka, którym po trosze jest każdy                  

z nas, autorstwa dwóch lekarzy nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Omawiają oni dziesiątki objawów                      

i doradzają, kiedy wyluzować, kiedy umówić się na wizytę lekarską, a kiedy czym prędzej jechać na SOR. Dr 

Christopher Kelly i dr Marc Eisenberg - autorzy niniejszej książki - to znakomici kardiolodzy z licznymi 

osiągnięciami. Leczą chorych w każdym wieku i z różnymi przypadłościami. Przekonali się, że najczęstsza obawa, 

z którą przychodzą do nich pacjenci, brzmi: CHYBA UMIERAM! I choć większość objawów to zwykle nic 

poważnego, czasem zdarzają się takie - jak choćby przewlekły ból głowy - które słusznie budzą nasz niepokój.  

Często zaglądamy wówczas do internetu. Owszem, możemy tam znaleźć mnóstwo informacji, ale kto nam 

zaręczy, że są prawdziwe lub że je właściwie interpretujemy? Samodzielna internetowa diagnoza może być wręcz 

niebezpieczna! W takich przypadkach lepiej zaufać specjalistom: autorom i zespołowi konsultantów tej książki. 

Chyba umieram to kompletny przewodnik po rozmaitych symptomach. Przejrzysty układ, duża doza humoru                

i wiele praktycznych porad czynią z niego nieocenioną pomoc dla każdego.  

 

 

4. Czarnobyl : instrukcje przetrwania / Kate Brown ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986) , Katastrofy jądrowe , 

Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej , Czarnobyl (Ukraina, 

obw. kijowski, rej. iwankowski ; okolice) , Ukraina , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2019-08 

 

26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu miała miejsce największa w dziejach katastrofa elektrowni jądrowej. 

Natychmiast rozpoczęła się gigantyczna akcja ratunkowa, a przez kolejne miesiące lekarze i niektórzy działacze 

partyjni z ogromnym poświęceniem walczyli o to, by zminimalizować wpływ eksplozji na zdrowie ludności 

zamieszkującej skażone tereny. Jednak równocześnie trwały inna akcja - propagandowa - a jej stawką były nie 

tylko interesy Związku Radzieckiego, lecz także wszystkich państw wykorzystujących energię jądrową. Kate 

Brown spędziła lata, wertując dokumenty w archiwach, przeprowadziła setki wywiadów z mieszkańcami Strefy 

Wykluczenia, z politykami, radzieckimi i zagranicznymi specjalistami od atomu. W efekcie szczegółowo opisała 

wydarzenia, które nastąpiły po katastrofie, ale przede wszystkim przygotowała wstrząsającą relację z tego, jak                 
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(i dlaczego) rządzący, ludzie nauki i media całego świata wspólnie wykreowali tę opowieść o Czarnobylu, którą 

znamy do dziś.  

 

 

5. Czarnobyl : spowiedź reportera / Igor Kostin przy współpracy z Thomasem 

Johnsonem ; z francuskiego przełożyła Wiktoria Melech.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni 

Jądrowej , Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986) , Katastrofy jądrowe , 

Czarnobyl (Ukraina, obw. kijowski, rej. iwankowski ; okolice) , ZSRR , Reportaż , 

Album 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-08 

 

Igor Kostin, przez "Washington Post" nazwany "człowiekiem legendą", 26 kwietnia 1986 roku, zaledwie kilka 

godzin po wybuchu reaktora, przeleciał helikopterem nad płonącym czwartym blokiem elektrowni atomowej               

w Czarnobylu. W trakcie lotu wykonał kilkanaście zdjęć, ale promieniowanie zniszczyło film. Jedyna ocalała 

fotografia z kliszy obiegła cały świat. Wstrząśnięty rozmiarami katastrofy i milczeniem władz, pozostał na 

miejscu, by udokumentować ewakuację ludności, ich rozpacz i cierpienia, skrajne lekceważenie bezpieczeństwa, 

ludzką lekkomyślność, ale też nieprawdopodobne poświęcenie likwidatorów i innych osób biorących udział                  

w akcji ratunkowej. Dwadzieścia lat po tych zdarzeniach, zmagając się z chorobą popromienną, wydał niezwykłą 

książkę, w której opisał udokumentowane zdjęciami dni tuż po wybuchu oraz tragiczne, rozciągające się na lata 

skutki katastrofy.  

 

 

6. 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 

Nowości:  2019-08 

 

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.  
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7. Fajbus : 997 przypadków z życia / Magda Omilianowicz i Michał Fajbusiewicz.- 

Warszawa : Kompania Mediowa, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fajbusiewicz, Michał (1951- ) , Telewizja Polska , 

Dziennikarze , Podróżnicy , Scenarzyści filmowi , Polska , Wywiad rzeka 

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

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Człowiek orkiestra, dziecko szczęścia, miłośnik dobrej zabawy, dziennikarz, wymagający szef, zdyscyplinowany, 

choć rozrywkowy. Szczerze opowiada o sobie, o plusach i minusach sławy, kulisach pracy dziennikarza i swej 

przewrotnej naturze. Nie oszczędza też TVP, do której niedawno wrócił, lecz na bardzo krótko...  

 

 

8. Grecja : gorzkie pomarańcze / Dionisios Sturis.- Wydanie 2. rozszerzone.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, 2019. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sturis, Dionisios (1983- ) , Dziennikarze , Rodzina , 

Społeczeństwo , Tożsamość osobista , Grecja , Grecy , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-08 

 

 

Rozszerzone wydanie książki nominowanej do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Polski reporter z greckimi 

korzeniami, wychowane w Polsce trzecie dziecko Polki i Greka, szuka odpowiedzi na pytania o kryzys w kraju 

swoich przodków. Szuka też czegoś jeszcze – własnej tożsamości i zrozumienia powikłanej historii swojej 

rodziny. Dzięki tej mieszance reportażu, wspomnień i narracji podróżniczej Sturis jak żaden inny polski autor 

przybliża rodzimemu czytelnikowi współczesną Grecję. Ale to coś więcej niż przewodnik po kraju i jego historii.  

 

 

9. Halina : dziś już nie ma takich kobiet : opowieść o himalaistce Halinie Krüger-

Syrokomskiej / Anna Kamińska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krüger-Syrokomska, Halina (1938-1982) , Alpiniści , 

Kobieta , Wypadki w górach , Himalaje (góry) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Pierwsze szczyty zdobywała w chustce na głowie, w czasach, gdy kobiety w górach były traktowane przez 

wspinaczy jak dodatkowy plecak. To od niej zaczął się alpinizm kobiecy! Uznanie zdobyła spektakularnie. Ta 

droga uchodziła za przejście dla szaleńców. Zwłaszcza od czasu tragicznego wypadku z 1929 roku, utrwalonego 

przez Juliana Przybosia w wierszu Z Tatr. Siostry Skotnicówny wyszły ze swojego zakopiańskiego domu, by 

samodzielnie przejść Zamarłą Turnię. I nigdy nie wróciły do domu. Od tamtej pory żaden kobiecy zespół nie 

próbował pójść ich szlakiem, utrwalając fatalistyczny mit szczytu. Aż do lata 1960 roku, kiedy rankiem Halina 

Krüger-Syrokomska wyruszyła z Morskiego Oka, by niedługo być na ustach wszystkich i stać się środowiskową 

legendą. A potem się zaczęło… Pierwsza Europejka na ośmiotysięczniku, polski rekord wysokości kobiet                    

w Pamirze, wiele pierwszych kobiecych przejść w Tatrach, drogi w Alpach francuskich i szwajcarskich, zdobycie 
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filaru Trollryggen w Norwegii. Należała do pierwszego pokolenia powojennych wspinaczy. Brała udział we 

wszystkich najważniejszych wyprawach swoich czasów, usilnie promując ideę wspinania się w kobiecych 

zespołach. Aż nagle odmówiono jej paszportu… Sukcesy Haliny przetarły drogę na najwyższe szlaki świata 

kolejnym himalaistkom, w tym Wandzie Rutkiewicz, która wielokrotnie towarzyszyła jej podczas wypraw. Te 

dwie czołowe polskie himalaistki różniło wiele. Nade wszystko: Krüger-Syrokomska nie chciała zginąć                       

w górach… „Góry? To ważne jak cholera, ale oprócz tego jest też inne życie” - mawiała.  

 

 

10. Helter skelter : prawdziwa historia morderstw które wstrząsnęły Hollywood / 

Vincent Bugliosi, Curt Gentry ; przełożył Mirosław P. Jabłoński.- Wydanie 1. w tej 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manson, Charles (1934-2017) , Procesy sądowe , Sekty i 

ruchy religijne , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-08 

 

Kronika jednej z najgłośniejszych zbrodni w historii USA 9 sierpnia 1969 roku w posiadłości przy Cielo Drive                

w zamożnej dzielnicy Los Angeles została zamordowana piękna aktorka, żona reżysera Romana Polańskiego, 

Sharon Tate, a wraz z nią ich nienarodzone dziecko. Oprócz Tate zginęli jej goście: słynny fryzjer hollywoodzkich 

gwiazd Jay Sebring, przyjaciel Polańskiego z czasów studiów w łódzkiej filmówce Wojtek Frykowski i jego 

narzeczona, córka potentata kawowego, Abigail Folger. Piątą, przypadkową ofiarą był Steven Parent, 18-letni 

znajomy dozorcy. Za tymi morderstwami stał Charles Manson i członkowie jego grupy religijnej zwanej Rodziną. 

Dzień później z ich rąk zginęły dwie kolejne osoby. Dlaczego młodzi ludzie zabijali na rozkaz Mansona? Co 

wspólnego z tą okrutną zbrodnią ma piosenka zespołu The Beatles Helter Skelter? Vincent Bugliosi, główny 

oskarżyciel w najgłośniejszym w dziejach amerykańskiego sądownictwa procesie, odpowiada na pytania, które 

dziś nadal nie przestają intrygować. 

 

 

11. 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:  2019-08 

 

 

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.  



27 
 

12. 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:  2019-08 

 

 

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.  

 

 

13. Miłość'44 : 44 prawdziwe historie powstańczej miłości / Agnieszka Cubała.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powstanie warszawskie (1944) , Miłość , Powstańcy 

warszawscy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Reportaż , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

44 prawdziwe historie powstańczej miłości - wzruszające, dramatyczne, niezwykłe opowieści o gorących 

porywach serca, seksie, który w najstraszniejszych chwilach stawał się namiastką bliskości, a czasem ostatnią 

przyjemnością w życiu, i o miłości dojrzałej, która przetrwa wszystko. Miłości będącej świadectwem tego, jak 

bardzo potrzebujemy bliskości drugiego człowieka i siły, jaką daje świadomość, że mamy do kogo wracać i na 

kogo czekać. Wśród bohaterów książki odnajdziemy zwykłych warszawiaków, a także poetów, artystów, a nawet 

warszawską prostytutkę. Wszystkich ich łączy powstańcza miłość - miłość młodych ludzi, którzy nie wiedząc, czy 

dożyją jutra, ze wszystkich sił próbowali przeżyć jak najpiękniej każdą ofiarowaną im chwilę. Miłość, w której 

każdy może odnaleźć odzwierciedlenie własnych przeżyć.  

 

 

14. Można wybierać : 4 czerwca 1989 / Aleksandra Boćkowska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania wyborcza parlamentarna , Polityka gospodarcza , 

Polityka wewnętrzna , Wybory parlamentarne w Polsce (1989) , Życie codzienne , 

Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2019-08 
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Reporterska opowieść o 4 czerwca 1989 roku - o dniu pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 

z perspektywy niedużych miast i drobnych spraw. O codzienności. O miesiącach tuż przed wyborami i tuż po 

wyborach. O problemach, z którymi borykali się Polacy w 1989 roku - zapaści gospodarczej, fatalnym 

zaopatrzeniu, rosnących cenach. O oczekiwaniach i nadziejach. O wielkiej zmianie, ale też o tym, że kiedy działa 

się Historia, ludzie byli zajęci sobą - zakochiwali się, urządzali mieszkania, martwili o pracę i pieniądze, 

szykowali do występu na festiwalu. O ludziach, którzy się angażowali, uczestniczyli w kampanii albo chociaż                

z przekonaniem głosowali, o tych, którzy się bali, i o tych, którzy pozostali obojętni. O weryfikacji pojęć 

"wszyscy" i "nikt" - dobrze znana historia rozpisana na głosy zwykłych ludzi brzmi nieco inaczej niż                            

w podręcznikach. O pamięci, a właściwie jej zawodności. I wreszcie o polityce, bo w końcu polityką się żyło, czy 

się tego chciało, czy nie. Ale o tym opowiadają lokalni działacze Solidarności i członkowie PZPR patrzący na 

Warszawę z dystansu. To książka, która nie pomijając pierwszoplanowych aktorów politycznego przełomu, oddaje 

głos głównie statystom.  

 

 

15. My, dzieci z obozów / Wendy Holden ; z języka angielskiego przełożyli 

Przemysław Hejmej i Jerzy Rosuł.- Wydanie 2.- Katowice : Post Factum - 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bergman, Anka (1917-2013) , Lomová, Priska (1916-2006) , 

Olsky, Rachel (1918-2003) , Mauthausen (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Holokaust , Kobieta , Więźniowie obozów , Żydzi , Austria , Niemcy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945":341.322.5 

Nowości:  2019-08 

 

Historia trzech ciężarnych Żydówek, więźniarek obozu koncentracyjnego, którym udało się ukryć swój stan przed 

oprawcami i dzięki temu uniknąć śmierci. Opowieść rozpoczyna się pod koniec II wojny światowej. Trzy 

nieznające się kobiety, po koszmarze obozu Auschwitz, zostają przewiezione do Freibergu i przeznaczone do 

niewolniczej pracy w zakładzie zbrojeniowym. Umieszczone w transporcie do obozu Mauthausen w Austrii, są 

pewne, że czeka je śmierć. Podczas trwającej siedemnaście dni gehenny, pochłaniającej życie połowy 

transportowanych więźniów, kobiety rodzą dzieci. Pomimo katastrofalnych okoliczności, głównie dzięki pomocy 

współwięźniów i szczodrości mieszkańców mijanych wiosek, zarówno matkom, jak i dzieciom udaje się przeżyć. 

Po wojnie matki z dziećmi rozpoczynają nowe życie w różnych częściach świata. Dopiero podczas obchodów 65. 

rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen dzieci dowiadują się o sobie wzajemnie i okolicznościach związanych                 

z ich narodzinami - tak niezwykłych i tak jednoczących, że nie sposób nie podzielić się nimi z całym światem.  

 

 

16. Na marne / Marta Sapała.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Freeganizm , Konsumpcja (ekonomia) , Marnotrawstwo 

żywności , Postawy , Rozrzutność , Społeczeństwo konsumpcyjne , Śmieci , Żywność , 

Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2019-08 

 

 

Mówi się, że z roku na rok marnujemy coraz więcej żywności, a w śmietnikach lądują kilogramy resztek, które 

mogłyby stanowić pełnowartościowe pożywienie. Wyrzucamy to, co wydaje nam się niejadalne: sterty 

ziemniaczanych obierków, dziesiątki suchych kromek chleba, resztki jogurtu zalegające na dnie plastikowych 

kubeczków, obite jabłka, opakowania z przeterminowanym makaronem, którego nie zdążyliśmy ugotować. Ale 

czy na pewno marnotrawstwo żywieniowe rośnie w tak szybkim tempie, jak straszą nas media? Marta Sapała 
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postanowiła zbadać ten temat. Rozmawia z ludźmi, którzy żywią się tym, co znajdą w śmietnikach, zagląda do 

kompostowników i kuchennych szafek swoich rozmówców, szpera w kontenerach przy dyskontach spożywczych, 

oddaje głos ludziom bez domu i tym, którzy oszczędzanie mają we krwi. Odwiedza miejsca, w których powstaje 

żywność, i te, w których kończy się jej droga. Zagląda do magazynów w supermarketach i bankach żywności. 

Ludzkie portrety splata ze statystykami i opiniami ekspertów. Nie boi się również podawać w wątpliwość 

powtarzanych w mediach obiegowych opinii dotyczących marnotrawstwa. "Na marne" to zbiór reportaży                     

o naszych codziennych nawykach i doskonała lekcja odpowiedzialnej konsumpcji.  

 

 

17. Neapol i Kampania / [autor przewodnika Krzysztof Bzowski].- Gliwice : Bezdroża - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania (Włochy) , Neapol (Włochy) , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2019-08 

 

 

Atrakcje Kampanii i Neapolu ; INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu, 

Informator A-Z ; INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Kultura i sztuka, Kuchnia 

neapolitańska i kampańska ; NEAPOL: Historia, Zwiedzanie ; KAMPANIA: Amalfi, Benewent, Wyspa Capri, 

Caserta, Herkulanum, Ischia, Paestum i Wybrzeże Cilento, Pola Flegrejskie, Pompeje, Wyspa Procida, Salerno, 

Sorrento. 

 

 

18. Neapol i południowe Włochy / Tim Jepson ; zdjęcia Tino Soriano ; [tłumaczenie 

Jacek Sikora, Beata Brózda-Roccasecca].- Wydanie 2., uaktualnione.- Warszawa : 

Burda Media Polska, copyright 2019. 

(Przewodnik National Geographic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neapol (Włochy) , Włochy Południowe , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2019-08 

 

Podróżowanie z otwartymi oczyma ; Planowanie podróży ; Historia i kultura ; Wybrzeże Amalfi i wyspy ; 

Wycieczki z Wybrzeża Amalfi ; Neapol ; Apulia ; Kalabria i Basilicata ; Sycylia i Sardynia ; Rady praktyczne. 

 

 

19. Nie gaście tej lampy przy drzwiach... : przesiane przez pamięć / Kira Gałczyńska.- 

Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953) , Kultura , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Gałczyńska K. 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Poruszająca, ciepła i pełna humoru, to znów smutna i pełna gorzkich refleksji opowieść Kiry Gałczyńskiej sięga 
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1939 roku. Pierwszych wspomnień z dzieciństwa autorki, przerwanego wybuchem wojny, i prowadzi przez jej 

młodość i pracę dziennikarki aż po XXI wiek. Niezwykle plastyczne opisy przenoszą czytelnika w nieistniejący 

świat. Na kartach książki pojawia się wielu przyjaciół i znajomych rodziny Gałczyńskich - ważnych postaci ze 

świata kultury.  

 

 

20. 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:  2019-08 

 

 

 

 

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.  

 

 

21. Pilot ci tego nie powie / Patrick Smith ; [przekład Jolanta Sawicka].- Warszawa : 

Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Latanie , Lotnictwo , Lotnicy , Samoloty , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

 

Czy nieostrożny pasażer może spowodować katastrofę lotniczą? Dlaczego piloci nie mogą podzielić się kanapką? 

Czy po wylądowaniu klaszczą tylko Polacy? Czy turbulencje mogą być śmiertelne? Odpowiedzi na wszystkie 

możliwe pytania dotyczące latania, samolotów, pasażerów oraz pilotów wreszcie zostały zebrane w jednym 

miejscu! Udzielił ich Patrick Smith, pilot z wieloletnim doświadczeniem i autor popularnej strony internetowej 

askthepilot.com. Książka w fascynujący sposób odsłania przed nami tajniki nowoczesnego lotnictwa, obala 

krążące mity i odpowiada na nurtujące pasażerów pytania. Ile ważą samoloty? Gdzie lepiej siedzieć: z przodu czy 

z tyłu samolotu? Czemu bilety mają tak różne ceny, a pasażerom przydziela się konkretne miejsca? Co dzieje sie  

z zawartością samolotowych toalet? To idealna książka nie tylko dla fanów samolotów i latania, a także tych, 

którzy boją się wsiąść na pokład. To doskonała lektura dla każdego, kto lubi zadawać pytania i nieustannie 

poszerzać wiedzę o otaczającym nas świecie.  
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22. Podróżniczka / Ewa Dzieduszycka ; [opieka redakcyjna Barbara Górska].- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieduszycka, Ewa (1879-1963) , Podróżnicy , Ziemiaństwo , 

Afryka Północna , Indie , Palestyna , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Niezwykły pamiętnik polskiej podróżniczki. Bogatym życiorysem hrabiny Ewy Dzieduszyckiej można by 

obdzielić co najmniej kilka nietuzinkowych postaci. Miłośniczka górskich wędrówek, zapalona globtroterka                    

i pisarka. W czasach, kiedy wśród podróżników niewiele było kobiet, zwiedziła północną Afrykę, Indie, Palestynę, 

Grecję, Rumunię. To pierwsza Polka, która udokumentowała swoją podróż do Indii w formie książki (wydanej             

w 1912 roku). Europę miała w zasięgu ręki, jeździła na ważne przedstawienia do Lwowa i Wiednia czy wystawy 

do Paryża. Jej wspomnienia to nie tylko reminiscencje z tych wojaży, trafne obserwacje obyczajowe i fascynujący 

dokument minionej epoki. To także barwna galeria sławnych postaci, a także ekscentrycznych członków jej 

najbliższej rodziny. Na kartach książki pojawiają się takie nazwiska jak: Tytus Chałubiński, Adam Asnyk, Sabała, 

Pawlikowscy, Sarah Bernhardt, Karol Estreicher czy Karol Brzozowski z egzotyczną żoną. Ze sprawami dnia 

codziennego przeplatają się wielkie wydarzenia polityczne, zapis dawnych obyczajów, przenikliwe obserwacje                

i znakomite anegdoty - wszystko to składa się na porywającą biografię. 

 

 

23. Policjanci : bez munduru : poważne przestępstwa, brutalne zbrodnie to ich 

codzienność / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centralne Biuro Śledcze , Policja , Policjanci , Polska , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Najpoważniejsze przestępstwa i najbrutalniejsze zbrodnie to ich codzienność. Funkcjonariusze operacyjni                       

i dochodzeniowi wydziałów kryminalnych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, technik kryminalistyki, 

medyk sądowy i psycholog policyjny zdradzają swoje sekrety. Zabójstwa, rozboje, zorganizowane grupy 

przestępcze, terroryzm, narkotyki, sekcje zwłok to tylko część tego, z czym muszą się mierzyć. Jakie 

konsekwencje ma praca na pełnej adrenalinie? Ile prawdy jest w stereotypach dotyczących policjantów? Co tak 

naprawdę dzieje się za murami jednostek? Jak cienka jest bariera, którą każdego dnia można przekroczyć?  

 

 

24. Prawie nic : Józef Czapski : biografia malarza / Eric Karpeles ; przełożył Marek 

Fedyszak.- Warszawa : Noir sur Blanc, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czapski, Józef (1896-1993) , Institut Littéraire (Paryż) , 

Malarze polscy , Polacy za granicą , Więźniowie obozów , Francja , ZSRR , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Czapski J. 

Nowości:  2019-08 
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Józef Czapski, jako polski oficer rezerwy, walczył z Niemcami na początku drugiej wojny światowej, został 

wzięty do niewoli i cudem ocalał z katyńskiej masakry tysięcy jego towarzyszy broni. Był ważną dla polski 

powojennej emigracji postacią publiczną, pamiętnikarzem, świadkiem historii i pisarzem, ale to twórczość 

malarska nadawała sens jego życiu. Jest ona też pryzmatem, przez który Karpeles opisuje życie Czapskiego na tle 

dwudziestowiecznej historii Polski.  

 

 

25. Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by 

samemu żyć z godnością / Adele Faber i Elaine Mazlish ; tłumaczyła Beata 

Horosiewicz ; [suplement "Doświadczenia rodziców polskich" napisała Zofia 

Śpiewak].- Poznań : Media Rodzina, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Wychowanie w rodzinie , Współzawodnictwo , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-08 

 

Autorki bestsellerowej serii "Jak mówić…" tym razem opowiadają o problemach związanych ze 

współzawodniczeniem rodzeństwa o miłość i uwagę rodziców.  Konflikty między rodzeństwem należą do 

codzienności każdej rodziny. Adele Faber i Elaine Mazlish pokazują, jak w najlepszy sposób podejść do sporów, 

by z rozwiązania skorzystały nie tylko dzieci, ale i ich rodzice. Autorki piszą o napięciach, jakie rodzi rywalizacja 

kierowana zazdrością, żalem czy osobistymi rozczarowaniami i co dobrego, a co złego wnosi ona w życie każdej 

rodziny. Podsuwają pomysły, jak podchodzić do takich kwestii, by zapewnić każde z dzieci, że jest kochane, 

bezpieczne i wyjątkowe, a jednocześnie stworzyć podwaliny przyszłych więzi i bliskich stosunków między 

rodzeństwem. Edycja wzbogacona jest o suplement zawierający opis doświadczeń polskich rodziców. 

 

 

26. Trudno z miłości się podnieść / Manuela Gretkowska w rozmowie z Patrycją 

Pustkowiak.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gretkowska, Manuela (1964- ) , Bliskie związki 

międzyludzkie , Dojrzewanie , Emigracja , Kobieta , Odmienne stany świadomości , 

Pisarze polscy , Polityka , Rodzina , Seksualność , Społeczeństwo , Polska , Felieton , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-08 

 

Bezczelna, wzruszająca, niezwykła - rozmowa z Manuelą Gretkowską, naszą narodową libertynką. O miłosnych 

komplikacjach, slow life i fast sex, duchowości, narkotykach, a przede wszystkim o współczesnej Polsce. Manifest 

swobody myślenia i bycia wbrew wszystkiemu: cenzurze, hejtowi, banowaniu, przemilczaniu i wycinaniu. 

Książka antysarmacka, raczej nie dla katolików.  

 

 

27. Uzurpator : podwójne życie prałata Jankowskiego / Bożena Aksamit, Piotr 

Głuchowski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jankowski, Henryk (1936-2010) , Duchowieństwo katolickie , 

Pedofilia , Skandale , Tajni współpracownicy służb specjalnych , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2019-08 
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W latach 80. ksiądz Henryk Jankowski był bohaterem Polaków. Jego kazania gdańszczanie przegrywali z kasety 

na kasetę - jak pieśni Jacka Kaczmarskiego - i handlowali nimi na targowisku. Poważni ludzie stawiali go obok 

Piotra Skargi i Jerzego Popiełuszki. Podawali mu ręce, a nawet się z nim ściskali wielcy tego świata: księżna Anna 

z Windsorów, senator Edward Kennedy, Margaret Thatcher. Gdy mu się powodziło, był szczodry. Brał pieniądze 

od bogatych i rozdawał biednym. Dzięki temu dorobił się tysięcy oddanych wielbicieli. Jednocześnie panowała 

zmowa milczenia wokół tego, co się dzieje na plebanii kościoła świętej Brygidy, choć to, że prałat prowadzi 

drugie życie, było powszechnie wiadome. Ta zmowa jest tematem niniejszej książki. Tak samo jak kapłan, który 

jedne dzieci wysyłał na zagraniczne kuracje i wczasy, a inne krzywdził. I który przebył drogę                                        

z małomiasteczkowej nicości na szczyty, by umrzeć w samotności i biedzie.  

 

 

28. Wariat na wolności : autobiografia / Wojciech Eichelberger ; rozmowy Wojciech 

Szczawiński.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eichelberger, Wojciech (1944- ) , Psycholodzy , 

Psychoterapeuci , Polska , Autobiografia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2019-08 

 

 

Inspirująca autobiografia jednego z najważniejszych współczesnych psychoterapeutów. Z młodości uciekł niczym 

z domu wariatów, ale w głębi duszy nigdy nie uległ presji bycia normalnym. Bo czy to nie szaleństwo - przez 75 

lat szukać swojej prawdziwej natury i toczyć walkę z własnym ego? Niepokorny buddysta, zbuntowany terapeuta, 

autorytet, który przyznaje, jak wiele jeszcze nie wie, i z rozbrajającą szczerością mówi o swoich błędach oraz 

głęboko zakorzenionym egoizmie. W szczerej i intymnej autobiografii Wojciech Eichelberger opowiada o tym: 

Czy to my sterujemy naszym życiem, czy robią to wydarzenia, na które nie mamy wpływu? ; Czy psychoterapeuta 

zawsze jest dobrym partnerem i rodzicem, czy też popełnia więcej błędów niż jego pacjenci?  ; Co w życiu jest 

ważniejsze niż szczęście? A przede wszystkim - jak mądrze pracować, kochać i myśleć, by z tej zawiłej, 

przypadkowej i ułomnej materii sklecić jedno dobre życie.  

 

 

 

 

 

Film 
 
 
 
 

 
1. After / reżyseria Jenny Gage ; scenariusz Sussan McMartin.- Warszawa : 

Monolith Films, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Todd, Anna. Płomień pod moją skórą , Młodzi dorośli , 

Realacje międzyludzkie , Zakochanie , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Melodramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1449/O 

Nowości:  2019-08 
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Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Doskonale 

wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak 

domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego 

ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać 

w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd 

pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności o jakie 

nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo… szczególnie, że wkrótce na jaw 

wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta.  

 

 

2. Alita : Battale Angel / reżyseria Robert Rodriguez ; scenariusz Laeta Kalogridis, 

James Cameron.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kishiro, Yukito (1967- ). Battle Angel Alita , Cyberpunk , 

Cyborgi , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Film akcji , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1450/F 

Nowości:  2019-08 

 

 

Alita (Rosa Salazar) budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido 

(Christoph Waltz), sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce             

i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta 

Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo 

(Keean Johnson), twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero, gdy potężne, śmiertelnie 

niebezpieczne i skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej 

przeszłości - posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się przed niczym, by 

przejąć nad nimi kontrolę. Jeśli Alicie uda się stawić im czoło, może ocalić swych przyjaciół, rodzinę i świat, 

który zdążyła pokochać.  

 

 

3. Ága / reżyseria Milko Lazarov ; scenariusz Simeon Ventsislavov, Milko Lazarov.- 

[Warszawa] : Nowe Horyzonty, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt pokoleń , Małżeństwo , Natura , Osoby w wieku 

średnim , Psychologia biegu życia , Relacje międzyludzkie , Tradycja , Jakucja 

(Rosja) , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1444/DF 

Nowości:  2019-08 

 

 

Intymna, ale skrywająca potężny ładunek emocji, "Ága" jest opowieścią o losach Nanooka i Sedny, mieszkających 

samotnie w lodowej krainie, gdzieś na północy Jakucji. Wieczorami pod stertą futer starzejąca się para opowiada 

sobie dawne mity, nieprzystające już do rzeczywistości, w której czyste niebo nad ich głowami przecinają 

samoloty, gdzie przetrzebiono zwierzęta. Nad szczęśliwą jesienią życia małżonków unosi się jednak bolesne 

wspomnienie tytułowej Ági - córki, która przed laty opuściła rodziców i odeszła do miasta. Co między nimi 

zaszło? Czy istnieje szansa na pojednanie rodziny? Lazarov w niebanalny sposób prowadzi widzów do końca 

mitu, którego nie ma już kto opowiadać. Poza nim czeka nas już tylko wielka pustka. W jej obliczu 

najcenniejszym skarbem okazuje się umiejętność mądrego współodczuwania.  
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4. Bliskość / reżyseria Kantemir Balagov ; scenariusz Kantemir Balagov, Anton 

Yarush.- [Warszawa] : Nowe Horyzonty, [2019]. 

(17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty ; 56) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Społeczności lokalne , Stosunki etniczne , Więź 

rodzinna , Żydzi , Kaukaz (region) , Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1445/DF  

Nowości:  2019-08 

 

"Bliskość" w uznanym za objawienie i wyróżnioną w Cannes Nagrodą FIPRESCI debiucie Kantemira Bałagowa 

ma w sobie wiele z zaduchu. I nic dziwnego, znajdujemy się w końcu we wrzącym kotle północnego Kaukazu                  

u schyłku lat dziewięćdziesiątych, gdzie warunkiem przetrwania jest lojalność wobec "plemienia": rodziny                      

i etnicznej wspólnoty. Bałagow patrzy na rodzinny Nalczyk oczami młodej Żydówki, uwikłanej w sieć 

znienawidzonych zależności, w imię których dziewczyna ma poświęcić się, by ocalić brata. Ilana (rozsadzająca 

ciasne kadry swoją niesamowitą energią Daria Żowner) próbuje wymknąć się ograniczeniom, szuka wolności, 

boksuje się z rzeczywistością, podczas gdy Bałagow zamyka wokół niej świat jak ring. Elektryzujący, miejscami 

brutalny, momentami kontrowersyjny debiut 27-latka jest zwiastunem nowego, wyjątkowego filmowego talentu.  

 

 

5. Domino / reżyseria Brian De Palma ; scenariusz Petter Skavlan.- Warszawa : 

Monolith Films, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , Państwo Islamskie (ISIS) , Terroryści , Wywiad 

amerykański , Dania , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film sensacyjny , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1454/S 

Nowości:  2019-08 

 

 

Duńscy policjanci podczas interwencji przypadkiem zatrzymują w Kopenhadze groźnego islamskiego terrorystę 

Imrana. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by udało mu się zbiec, śmiertelnie raniąc jednego z nich. Christian 

(Nikolaj Coster-Waldau) przysięga, że zrobi wszystko, by go dopaść i pomścić śmierć swojego partnera. Nie ma 

pojęcia, że jest on przypadkową ofiarą brutalnej gry wywiadów, w której agent CIA (Guy Pearce) używa Imrana 

jako pionka, mającego pozwolić mu dotrzeć do przywódców ISIS. Gdy śledztwo Christiana zaczyna zagrażać 

tajnej operacji, pogoń za sprawiedliwością zamienia się w grę o życie.  

 

 

6. Donnybrook / reżyseria, scenariusz Tim Sutton.- Wrocław : Filmostrada, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bill, Frank (1974- ). Donnybrook , Mężczyzna , Trudne 

sytuacje życiowe , Walka wręcz , Współzawodnictwo , Stany Zjednoczone (USA) , 

Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1455/S 

Nowości:  2019-08 

 

 

Troje desperatów musi wywalczyć sobie drogę ucieczki z najmroczniejszego zakątka świata: oto porywająca, 

trzymająca za gardło wyprawa na samo dno Ameryki. Earl (Jamie Bell) to były komandos i ojciec walczący                   

o lepsze życie dla swojej rodziny - bez względu na to, ile go to będzie kosztowało. Angus (Frank Grillo) jest 
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brutalnym i niestabilnym emocjonalnie handlarzem narkotyków, który zostawia za sobą jedynie śmierć                       

i zniszczenie. A Delia (Margaret Qualley) to udręczona kobieta, gotowa na wszystko, by uciec od przestępczego 

życia, którego nie potrafi już znieść. W świecie, gdzie trzeba zabijać by nie zostać zabitym, wszystkie drogi 

prowadzą do Donnybrook: na zakazany turniej, w którym walczący w klatkach na gołe pięści zawodnicy mogą 

sięgnąć po nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów. To ich ostatnia szansa na ocalenie albo wyrok śmierci.  

 

 

7. Jestem taka piękna / reżyseria, scenariusz Abby Kohn, Marc Silverstein.- 

Warszawa : Kino Świat, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pewność siebie , Poczucie własnej wartości , 

Przemysł kosmetyczny , Relacje międzyludzkie , Samoakceptacja , Film fabularny , 

Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1458/KF 

Nowości:  2019-08 

 

 

Renee Bennett każdego dnia doświadcza, jak to jest być przeciętniaczką w Nowym Jorku - mieście 

faworyzującym pięknych i bogatych. Wszystko zmienia się, gdy na zajęciach fitness traci przytomność. Kiedy 

odzyskuje świadomość i spogląda w lustro, wprost nie może uwierzyć. Jej nogi są szczupłe i opalone, włosy 

jedwabiste, a podbródek idealnie ukształtowany.   Jednym słowem - jest zjawiskowo piękna! Problem w tym, że… 

tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dla całego świata Renee nadal wygląda tak samo. Jednak bohaterka, 

przekonana o rzekomym cudzie, przechodzi totalną metamorfozę. Z szarej myszki staje się wyzwoloną i pewną 

siebie kobietą, której śmiałość i energia robią na wszystkich piorunujące wrażenie.  

 

 

8. Kapitan Marvel / reżyseria Anna Boden, Ryan Fleck ; scenariusz Geneva 

Robertson-Dworet, Anna Boden.- Warszawa : Galapagos, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Avengers (postacie fikcyjne) , Kobieta , Superbohaterowie , 

Wojna , Film fabularny , Film akcji , Film przygodowy , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1451/F 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

Bądź świadkiem narodzin superbohaterki! Kapitan Marvel z Marvel Studios zabierze cię na spektakularną 

przygodę w lata 90. XX wieku. Kiedy galaktyczna wojna dociera na Ziemię, Carol Danvers (Brie Larson) poznaje 

młodego agenta Nicka Fury'ego (Samuel L. Jackson) i trafia w sam środek zawirowań, które sprawiają, że staje się 

jedną z Avengersów!  

 

 

9. Kobieta, która odeszła / reżyseria, scenariusz Lav Diaz.- [Warszawa] : Nowe 

Horyzonty, [2019]. 

(17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty ; 54) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marginalizacja społeczna , Niesłuszne skazanie , Kobieta , 

Relacje międzyludzkie , Zemsta , Filipiny , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1456/DF 

Nowości:  2019-08 
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Bohaterką najnowszego dzieła Lava Diaza jest Horacia, kobieta niesłusznie wtrącona do więzienia na 30 lat. Tuż 

przed wyjściem z zakładu dowiaduje się, kto faktycznie popełnił zarzucaną jej zbrodnię. Przez trzy dekady świat 

zdążył zmienić się na gorsze, jednak Horacia ze stoickim spokojem obmyśla plan zemsty na byłym kochanku. 

Diaz wrzuca swoją bohaterkę w dziki i nieznany świat Filipin końca lat 90., w którym bezwzględna przemoc                 

i ciągłe porwania obywateli są na porządku dziennym. Brutalna rzeczywistość zmusza Horacię i wielu jej 

podobnych do zakładania masek, bycia kimś innym. Reżyser bezustannie każe bohaterom analizować wybory 

moralne i brać udział w niekończącej się walce o własne dusze.  

 

 

10. Kurier / reżyseria Władysław Pasikowski ; scenariusz Władysław Pasikowski, 

Sylwia Wilkos.- Warszawa : Kino Świat, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Powstanie warszawskie (1944) , Szpiegostwo , Wywiad polski , 

Londyn (Wielka Brytania) , Polska , Film fabularny , Film biograficzny , Film 

historyczny , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1443/B 

Nowości:  2019-08 

 

"Kurier" to film Władysława Pasikowskiego, reżysera hitów "Jack Strong" i "Pitbull. Ostatni pies". To sensacyjna 

historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją słynnego kuriera z Warszawy - Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Jego samotna misja miała zdecydować o losach Polski i II wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie 

wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego 

życie. W filmie występują: Philippe Tłokiński ("Belfer") i Patrycja Volny ("1983") oraz plejada polskich gwiazd: 

Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Rafał Królikowski, Grzegorz 

Małecki i Jan Frycz.  

 

 

11. Mali mężczyźni / reżyseria Ira Sachs ; scenariusz Mauricio Zacharias, Ira Sachs.- 

[Warszawa] : Mayfly, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dojrzewanie , Nierówności społeczne , Przyjaźń , 

Rodzina , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1457/DF 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

13-letni Jake wprowadza się wraz z rodzicami na Brooklyn, do domu po niedawno zmarłym dziadku. Tam poznaje 

Tony’ego, którego matka, chilijska imigrantka, na parterze budynku prowadzi sklep. Chłopcy szybko się 

zaprzyjaźniają. Obaj marzą o tym, żeby dostać się do tego samego liceum. Niestety pojawia się problem. Rodzice 

Jake’a, aktor z problemami oraz psychoterapeutka, zamierzają nagle podwyższyć matce Tony’ego czynsz za 

najem lokalu na dole. Nowa kwota jest jednak zbyt wygórowana dla imigrantki. Poważny finansowy konflikt 

pomiędzy rodzinami chłopców wystawi ich znajomość na wielką próbę.  
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12. Pierwszy człowiek / reżyseria Damien Chazelle ; scenariusz Josh Singer- 

Wrocław : Filmostrada ; Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armstrong, Neil (1930-2012) , Hansen, James R. (1952- ). 

Pierwszy człowiek , Apollo 11 , Astronauci , Astronautyka , Księżyc , Loty 

kosmiczne , Stany Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film 

biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1452/B 

Nowości:  2019-08 

 

Nagrodzony Oscarem reżyser Damien Chazelle ("La La Land") i gwiazdor Ryan Gosling ponownie łączą siły by 

wspólnie opowiedzieć pasjonującą historię o pierwszym załogowym locie na Księżyc, jego dowódcy Neilu 

Armstrongu i o dekadzie, która poprzedziła historyczną misję Apollo 11. Jest to szczera do bólu, wręcz intymna 

opowieść z punktu widzenia Armstronga, oparta na książce Jamesa R. Hansena. Film ukazuje sukcesy i porażki 

poniesione przez Armstronga, jego rodzinę, współpracowników i całe społeczeństwo podczas dążenia do 

osiągnięcia niemożliwego.  

 

 

13. Przedszkolanka / reżyseria, scenariusz Sara Colangelo.- Warszawa] : M2 Films, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko zdolne , Kobieta , Motywacja osiągnięć , Nauczyciele 

przedszkoli , Zdolności , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1446/DF  

Nowości:  2019-08 

 

 

Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, którą lubi i ładny dom na przedmieściach Nowego Jorku, ale tak naprawdę od 

zawsze chciała być artystką. Kiedy przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swojego pięcioletniego ucznia, 

postanawia zrobić wszystko, aby nie został zmarnowany. Wiara, że chłopiec, w przeciwieństwie do niej, ma 

szansę zostać wybitnym twórcą, zamienia się w niebezpieczną obsesję.  

 

 

14. Szron / reżyseria Sharunas Bartas ; scenariusz Sharunas Bartas, Anna Cohen-

Yanay.- Warszawa] : Nowe Horyzonty, [2018]. 

(17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty ; 55) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) , Postawy , 

Relacje międzyludzkie , Wojna , Wolontariusze , Donieckie Zagłębie Węglowe 

(Ukraina) , Film fabularny , Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1447/W 

Nowości:  2019-08 

 

Dwójka młodych Litwinów, Rokas i Inga, zostaje wolontariuszami, którzy z konwojem pomocy humanitarnej jadą 

z Litwy na Ukrainę. Po drodze ich plany ulegają zmianie. Przez Polskę i zachodnią Ukrainę wkraczają w śnieżne 

tereny Donbasu, wiedzeni ciekawością zbliżają się do linii frontu, by tam na własnej skórze poczuć 

niebezpieczeństwo wojny. Szron, który miał premierę na festiwalu w Cannes w sekcji Quinzaine des Réalisateurs, 

zbudowany jest z elementów doskonale znanych wielbicielom autorskiej koncepcji kina Ńarūnasa Bartasa. Ten 

minimalistyczny film drogi opiera się na dramaturgicznym ascetyzmie, naturalistycznych, monochromatycznych 

obrazach i powolnej narracji. Oszczędna warstwa emocjonalna kryje mocną, uniwersalną wymowę. O zupełnie 
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niewidowiskowym cierpieniu i okrucieństwie wojny, ponurych ludziach w nią uwikłanych, wyniszczonych                       

i smutnych pejzażach. "Szron" to francusko-litewsko-ukraińska koprodukcja, w którą włączyła się także Polska. 

Na drugim planie litewskim aktorom towarzyszą m.in. francuska aktorka Vanessa Paradis i Andrzej Chyra oraz 

naturszczycy - biorący udział w działaniach wojennych żołnierze i obserwujący sytuację na froncie dziennikarze, 

w tle wybrzmiewa niepokojąca muzyka Pawła Mykietyna.  

 

 

15. Za jakie grzechy, dobry Boże? / reżyseria Philippe de Chauveron ; scenariusz 

Philippe de Chauveron, Guy Laurent.- Warszawa : Gutek Film, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Mniejszości narodowe , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Francja , Film fabularny , Komedia filmowa 

Sygnatura:  WG-F/1453/KF 

Nowości:  2019-08 

 

 

 

O co chodzi? O cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców - 

żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab, Chińczyk i wesoły 

chłopak z serca Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje obyczaje, wierzenia, religię. Jak 

nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, 

czy raczej wywoła totalną wojnę domową?  

 

 

16. Zimowi bracia / reżyseria, scenariusz Hlunyu Pálmason.- [Warszawa] : Nowe 

Horyzonty, [2018]. 

(17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty ; 59) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Dania , 

Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1448/DF  

Nowości:  2019-08 

 

 

Weź haust mroźnego powietrza, zaciągnij się śniegiem - i pozwól sobie na najdziwniejszą podróż zimową, jakiej 

doświadczyłeś w kinie. Surrealistyczny, absurdalny, zostawiający na białym puchu ślady czarnego humoru film 

Hlynura Pálmasona zabiera nas do górniczej osady położonej w środku lasu. Mieszkają tu, jak przystało na bajkę, 

dwaj bracia. Jeden z nich, ten młodszy, pędzi bimber, desperacko tęskni za miłością i powtarza, że każdy ma                    

w sobie ciemną stronę. W świecie filmu jej metaforą jest kopalnia, gdzie światła czołówek z trudem rozpraszają 

mrok, w którym cicho narasta napięcie pomiędzy pracującymi mężczyznami. Wizyjni, zaskakujący, intensywnie 

oddziałujący poprzez obrazy Zimowi bracia opowiadają właśnie o tym, co ukryte: o rywalizacji, agresji, 

pragnieniu zemsty, które wydobyte z kopalni ludzkiej duszy ranią i niszczą. Ale także o tym wszystkim, co może 

powstrzymać ciemność.  

 
 


