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Nowości 2019 – WRZESIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. (Nie)zwyczajna / Samantha Young ; przełożyła Sylwia Chojnacka.- Warszawa : 

Edipresse Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Licea , Uczniowie , Relacja romantyczna , Edynburg (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc.  

Nowości:  2019-09 

 

 

Ciepła i piękna powieść bestsellerowej autorki „New York Timesa” opowiada o tym, że warto marzyć i trzeba 

zrozumieć siebie. Nazywam się Comet Caldwell. I nienawidzę swojego imienia. Ludzie spodziewają się 

niesamowitych rzeczy po dziewczynie o imieniu Comet. Kogoś wyluzowanego, kogoś, kto potrafi rozświetlić 

pokój, tak jak kometa przemierzająca niebo. Ale Comet nigdy nie lubiła być w centrum uwagi. Nie może się 

doczekać, aż ukończy liceum w Edynburgu i wyjedzie studiować gdzieś daleko. Nowy uczeń Tobias King 

przeprowadza się ze Stanów i powoduje zamieszanie w szkole, a Comet sądzi, że rozgryzła tego bad boya. Jednak 

potem bohaterowie są zmuszeni pracować razem nad szkolnym zadaniem i zaczyna się między nimi tworzyć 

wyjątkowa więź.  

 

 

2. A ja tańczę... wersami / Barbara Śnieżek ; [obrazy Wioletta Cielecka].- Krosno : 

Wydawnictwo Armagraf, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2019-09 
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3. Aleja Magnolii / Denise Hunter ; tłumaczenie Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2019. 

(Copper Creek / Denise Hunter ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kwiaciarnie , Portal randkowy , Prowincja , Spisek , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Jack szybko zakochał się w Daisy. Jednak znalezienie odwagi, by jej o tym powiedzieć, wcale nie jest takie proste 

ze względu na rodzaj relacji, jaka ich łączy. Daisy uwielbia swoje małomiasteczkowe życie i pracę w rodzinnej 

kwiaciarni, ale wciąż brakuje jej kogoś, z kim mogłaby to życie dzielić. Próba znalezienia partnera przez 

internetowy serwis randkowy okazuje się kompletną porażką… do czasu, aż poznaje TJ-a. Jack ma ochotę 

zamordować swojego przyjaciela Noaha za to, że używając jego inicjałów i kilku niewyraźnych zdjęć, założył mu 

konto w aplikacji randkowej, z której korzysta Daisy. Jednak pozwala wciągnąć się w intrygę, bo nareszcie ma 

okazję pokazać się ukochanej z innej strony… Choć wie, że może to zburzyć wszystko, co do tej pory udało się 

zbudować.  

 

 

4. 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:  2019-09 

 

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.  

 

 

5. Cenny motyw / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celina Stefańska (postać fikcyjna) , Pierścienie (biżuteria) , 

Prywatni detektywi , Trauma , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Aleksandra otrzymuje od swojego kochanka drogocenny pierścionek. Wkrótce zostaje zamordowana. Czy 

zbrodnia ma coś wspólnego z wyjątkową biżuterią? Celina Stefańska – prywatna detektyw, która przypadkowo 
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trafia na miejsce morderstwa postanawia wszcząć dochodzenie. Śledcza stawia przed sobą jeszcze jedno trudne 

zadanie. Wobec nieudolności policji, postanawia odnaleźć morderców swoich rodziców i raz na zawsze zamknąć 

tę trudną sprawę. Czy Celinie uda się dotrzeć do bolesnej prawdy? Czy odkryje, kto stoi za traumą, z którą musi 

się borykać?  

 

 

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

2019. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

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? 

 

 

7. Człowiek, który umarł / Antti Tuomainen ; z fińskiego przełożyła Iwona Kiuru.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorcy , Zatrucie , Zdrada małżeńska , Finlandia , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fiń. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Przewrotna powieść kryminalna, w której ofiara sama szuka swojego zabójcy! Jaakko Kaunismaa, 37-letni 

przedsiębiorca, zaczyna odczuwać niepokojące objawy: nudności, zawroty głowy, ataki kaszlu i bóle. Lekarz, do 

którego się zwraca, informuje go, że wkrótce umrze. Kolejne badania wykazują, że Jaakko od dłuższego czasu był 

narażony na działanie trucizny. Innymi słowy: ktoś go morduje, bez pośpiechu i bez litości. Wszystko wskazuje na 

to, że to żona, którą nakrywa z kochankiem. A może konkurenci w interesach?  

 

 

8. Czterdzieści minus / Katarzyna Kostołowska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - 

Publicat. Oddział, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Trudne sytuacje życiowe , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-08 
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Anita to właścicielka upadającej czekoladziarni. Magda właśnie się dowiaduje, że jest w ciąży i że zdradza ją mąż. 

Aśka, rozchwytywana przez klientów stylistka, dusi się w nieudanym małżeństwie. Karola wciąż trafi a na 

nieodpowiednich facetów, którzy zostawiają ją ze złamanym sercem. Wszystkie dziewczyny są przed 

czterdziestką - łączą je wieloletnia przyjaźń i umiejętność rozwiązywania każdego problemu w pięć minut. Oraz 

miasto, które jest świadkiem ich wzruszeń, wieczorów zakrapianych winem, wielkich planów i zawiedzionych 

nadziei. To właśnie krętymi uliczkami Wrocławia podążają ku miłości. 

 

 

9. Dom lalek / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lalki , Miłość , Poczucie własnej wartości , 

Tajemnica , Olkusz (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Anita jest z natury wycofana i charakteryzuje się niską samooceną. Źródłem takiej postawy są problemy                         

z przeszłości – jako dziecko, a następnie nastolatka, wciąż spotykała się z przykrościami ze strony rówieśników, 

którzy prześladowali ją, szydząc, że jest taka sama jak jej niepełnosprawna intelektualnie siostra. Kompleksy 

narosłe w dzieciństwie rzutują na dorosłe życie kobiety. Pewnego dnia Anita znajduje na masce swojego 

samochodu pudełko z lalką. Nie przywiązuje wagi do tego wydarzenia. Kilka miesięcy później poznaje Mikołaja – 

mężczyznę, który wydaje jej się niemal idealny. Jego opiekuńczość i ciągłe zainteresowanie schlebiają kobiecie. 

Nawiązuje się pomiędzy nimi romans. Anita rozkwita w tym związku, w końcu czuje się wartościowa i atrakcyjna. 

Okazuje się jednak, że Mikołaj coś przed nią ukrywa.  

 

 

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

Media Rodzina, copyright 2019. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

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

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

Kryminał 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2019-09 

 

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

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

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

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

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

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

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

zwłok nigdy nie odnaleziono.  
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11. Dziewczyna od trawnika / Dorota Pasek.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Ogrodnictwo , Relacje międzyludzkie , Wieś , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Tych dwoje na pewno łączy wypielęgnowany trawnik i stara kosiarka… Ale co jeszcze? Adam nie wie, co to 

spokój. Żyje jak na wulkanie, jeżdżąc na liczne spotkania biznesowe. Pędzi, bo w firmie zawsze jest coś do 

zrobienia. Niewiele osób rozumie, dlaczego pewnego dnia sprzedaje niemal wszystko, co ma, i kupuje dom nad 

jeziorem. A razem z domem „w pakiecie” ogrodniczkę, której płaci za pielęgnowanie ogrodu, sprzątanie                          

i gotowanie. Marysia w szufladce nocnego stolika trzyma różowe plastikowe etui. Dwa razy dziennie ciągnie za 

czerwone serduszko, by wyjąć z opakowania jeden proszek na dobry sen i jeden na pogodny dzień. Robi tak 

niemal od dwóch lat, od kiedy jej życie legło w gruzach i wróciła na wieś. Ceni sobie ciszę i spokój. Czuje jednak, 

że je stoi w miejscu, i chyba dojrzewa do zmian. Szczególnie, że oczy Adama śledzą ją coraz uważniej…  

 

 

12. Gromił / Jarosław Rybski.- Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2019. 

(Bractwo Wrocławskie / Jarosław Rybski ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Komunizm , Milicja , Pociągi , Tajne organizacje , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Wrocław w roku 1957 był już nieco innym miastem niż przed pięcioma laty. Odbudowano część domów                        

i powstały nowe. Grupa przyjaciół znana nieformalnie pod nazwą Bractwa Wrocławskiego żyła spokojnie swoim 

życiem. Do czasu. Awansowany na kapitana Stefan Gromił natrafił w aktach Urzędu Bezpieczeństwa na sprawę 

sprzed lat, w której pojawiło się nazwisko przyjaciela Jana Warkota. Tropy prowadziły do Karpacza w Sudetach,  

a niewyjaśniona sprawa miała swój ciąg dalszy w teraźniejszości. Ktoś najwyraźniej likwidował świadków.                

W tajemniczych okolicznościach. Bezwzględnie i brutalnie. Gromiłowi, który wyspecjalizował się w tajemniczych 

sprawach powierzono śledztwo lecz bynajmniej nie zostawiono go samemu sobie. Do gry włączył się major 

kontrwywiadu. Na końcu tej łamigłówki majaczyła się sprawa tajemniczego pociągu, którego ładownie zawierały 

bezcenny skarb. Pułkownik naciska, major kontrwywiadu nie daje za wygraną, Sowieci domagają się wyjaśnień. 

Co wiózł pociąg widmo i gdzie znajduje się teraz? Gromił to kontynuacja przygód przyjaciół znów na tropie 

tajemniczego artefaktu. Nad wszystkim, na całe szczęście, czuwa Leon Słupecki, średniowieczny pokutnik                     

o specyficznym poczuciu humoru, który nie pozwoli, żeby komukolwiek z przyjaciół stała się krzywda. Wszystko 

to na tle obrazów z tamtej epoki, gdzie wata cukrowa, beczka śmierci, mecz w Chorzowie z Rosjanami oraz 

przeszmuglowana płyta gramofonowa stanowiły źródło rozrywki dla ludzi tkwiących w odczłowieczonym 

systemie politycznym. Czy to kryminał retro? Owszem, również. Czy to nostalgiczna książka z elementami 

nadprzyrodzonymi? Jak najbardziej. Czy to powieść sensacyjna wywołująca śmiech i łzy? Ależ tak!  
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13. I sprawisz, że wrócę do prochu / Ambrose Parry ; przełożył Jędrzej Polak.- Poznań 

: Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anestezjologia , Eksperymenty medyczne na ludziach , 

Lekarze , Zabójstwa seryjne , Edynburg (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szkoc.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Edynburg, 1847. Miasto medycyny, mamony i morderstw. Na Starym Mieście giną młode kobiety, które spotyka 

makabryczna śmierć. Na drugim krańcu miasta student medycyny Will Raven rozpoczyna asystenturę u znanego              

i błyskotliwego doktora Simpsona. Pacjenci Simpsona wywodzą się z najbogatszych i najuboższych kręgów 

podzielonego miasta. Dom lekarza jest nietypowy, odwiedzają go luminarze i prowadzi się tam śmiałe 

eksperymenty z nowej dziedziny medycznej, jaką jest anestezja. W domu tym Raven poznaje Sarę Fisher, 

pokojówkę i pielęgniarkę obdarzoną intuicją, która uniemożliwia jej przychylne traktowanie przybysza. Sara jest 

równie inteligentna jak Raven, ale nie cieszy się takimi jak on przywilejami i nie może studiować medycyny. 

Każde z nich ma własne powody, by przyjrzeć się dokładniej podejrzanym zgonom w mieście, więc chcąc nie 

chcąc, zagłębiają się razem w mroczny półświatek Edynburga. Będą musieli pokonać dzielące ich różnice, aby 

wydostać się stamtąd żywi.  

 

 

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

(Mroczna Strona) 

 

 

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

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

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?  

 

 

15. Jeszcze się kiedyś spotkamy / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2019. 

 

 

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

Wybory życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 
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Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina mieli wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze miłości  

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

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

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

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

 

 

16. Jutro zaczyna się dziś / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 

2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Ojcowie i córki , Problemy małżeńskie , Rodzina , 

Zdolności , Kaszuby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Słowa i czyny ranią, lecz zawsze można zawrócić ku prawdziwej miłości… Ksawery przestaje widzieć dokoła 

siebie cokolwiek poza pracą. Nie widzi nawet tego, że jego żona Sonia, rozgoryczona lekceważeniem jej tęsknot             

i marzeń, wikła się w niebezpieczną grę. Kiedy spróbuje o Sonię zawalczyć, jest już za późno. Wkrótce otrzymuje 

od niej list, zawierający wyrok na ich związek… Mężczyzna, odbudowując relacje z córką, Pauliną, przypadkiem 

odkrywa w niej talent, o jakim oboje rodzice nie mieli pojęcia. Ten fakt, a także przeżyty z córką "kaszubski 

Armagedon", dadzą mu nadzieję, że lepsze jutro może zacząć się jeszcze dziś. Wystarczy wyjść mu naprzeciw… 

Bolesny cierń można wyciągnąć także z serca.  

 

 

17. Kastor / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki - Burda Media 

Polska, copyright 2019. 

(Bezlitosna siła / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Ludzie bogaci , 

Mieszane sztuki walki , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

On ma wszystko - pieniądze, władzę i wygrane na ringu. Ona wszystko straciła - dzieciństwo, marzenia i nadzieję. 

Żadne z nich nie wierzy w miłość i jej zbawczą siłę. ON - Konstanty "Kastor" Lombardzki - to mężczyzna 

sukcesu. Prezes sprawnie działającej firmy, uprawiający walki MMA. Skuteczny zarówno w pracy, jak i na ringu. 

Twardy, nieokazujący emocji - do czasu, kiedy poznaje ją. ONA - Anita Sokół - dziewczyna z przeszłością, która 

próbuje się utrzymać na powierzchni. Pracuje w klubie i dodatkowo zatrudnia się do sprzątania w firmie Kastora. 

Kiedy się spotykają, rodzi się między nimi niezwykła więź: mogą sobie zaufać i zdjąć maski. Szczera miłość daje 

siłę, która pozwoli im zostawić mroczną przeszłość za sobą. Czy dzięki temu pokochają zło, które zdeterminowało 

ich los?  
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18. Kiedy zapada mrok / Jaume Cabré ; przełożyła z języka katalońskiego Anna 

Sawicka.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele obyczajowe , Opowiadania i nowele 

psychologiczne 

Sygnatura:  WG-katal. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Nędzny chłopiec, który buntuje się przeciwko tyranii nauczyciela, morderca, który wyznaje swoje winy przed 

kolejną ofiarą, złodziej przygnieciony skrzynią, którą właśnie kradnie, pisarz, który grozi redaktorowi, że popełni 

samobójstwo, staruszek przechadzający się po miejscach, w których wybuchła wojna, ojcowska zemsta dokonana 

na mordercach córki po trzydziestu latach, a także historia tajemniczego obrazu Milleta, którym fascynują się 

kolejni bohaterowie i w dziwnych okolicznościach znikają... Cabré pisze szokujące historie, które zamykają się na 

siebie i przenikają wzajemnie - wszystkie dynamiczne, z werwą, nieraz z humorem i nieokiełznaną fantazją. Kiedy 

zapadnie mrok to zbiór opowiadań, które mienią się jak żagwie w ognisku. Niespokojne duchy, które chcą być 

gdzieś indziej, postacie wyjęte spod prawa, zapachy wywołujące dreszcze, ukłucia ironii, motywy fantastyczne - 

to wszystko, co sprawiło, że Cabré stał się jednym z najważniejszych pisarzy europejskich. Jaume Cabré stworzył 

szkatułkową książkę, w której nie ma zbędnego słowa. To zbiór opowiadań naznaczonych mrokiem i gniewem, 

ale także ironią, fantazją i zabawą.  

 

 

19. Król, który uciekł / Jędrzej Napiecek.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Henryk Walezy (król Polski ; 1551-1589) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Opowieść o najbardziej popieprzonym kryzysie władzy w historii Polski. Prawie prawdziwa. Karzeł, który nie 

uważa się za karła i król, który nie chce być królem. Erotyczne rozpasanie Luwra i bogobojność zaściankowego 

Wawelu. Zniewieściali francuscy arystokraci i ceniący twardą siłę sarmaci. Krwawa Noc Św. Bartłomieja, 

groteskowe kulisy pierwszej wolnej elekcji i dziwaczna obyczajowość renesansu. W jaki sposób francuski 

lekkoduch z fetyszem damskich strojów Henryk Walezy trafił na tron Rzeczypospolitej, a całe życie wyszydzany 

karzeł polskiego pochodzenia Jan Krasowski stał się szarą eminencją? Polska korona jest ostatnim, czego pragnie 

wydelikacony książę andegaweński Henri de Valois, jednak zachodzi on za skórę niewłaściwej osobie. Jan 

Krasowski, zresztą postać historyczna, kilka miesięcy wcześniej był erotyczną zabawką na dworze Katarzyny 

Medycejskiej. Korzystając ze swej bystrości i dawnych koneksji uknuje on intrygę, dzięki której jednocześnie 

zemści się na znienawidzonym Henryku oraz na ojczyźnie, która sprzedała go w niewolę. Wystarczy, że 

doprowadzi do największego politycznego przekrętu XVI wieku. Król, który uciekł to napisana współczesnym 

językiem komediowa powieść kostiumowa. Jędrzej Napiecek odczarowuje i wyśmiewa narodowe mity – polskie, 

francuskie. Bez wyjątku i taryfy ulgowej.  
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20. Krwawy las / 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-ang. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W 9 r. n.e. w Lesie Teutoburskim rzymskie orły zostały rozniesione na germańskich włóczniach. To była jedna                 

z największych militarnych klęsk w dziejach. Nazywają go Feliksem, "szczęśliwym", bo jako jedyny ocalał                   

z krwawej jatki w lasach Germanii. Stracił pamięć, nie wie, kim jest, ale na pewno jest żołnierzem. Wcielony do 

legionu wraz z towarzyszami z drużyny stawia czoło brutalnym germańskim wojownikom. W leśnej gęstwinie 

zwycięski marsz dumnych legionistów Warusa przeradza się w desperacki odwrót zdziesiątkowanych żołnierzy. 

Czy Feliks przypomni sobie, skąd się wziął w tamtym krwawym lesie? 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.  

 

 

21. Księga M / Peng Shepherd ; z języka angielskiego przełożyła Izabella Mazurek.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Epidemie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Światem nie wstrząsnęła wojna. Nie było inwazji z kosmosu. Wody nie wystąpiły z brzegów, a rzeki nie spłynęły 

krwią. Hemu Joshi po prostu stracił cień. A z nim wspomnienia. Indie. Brazylia. Boston. Apokalipsa zaczyna się 

subtelnie: wraz z utratą cienia łatwiej się zapomina. Nie tylko o kluczach na kuchennym blacie, ale też o tym, że 

ogień parzy, a człowiek żeby przeżyć, musi jeść. Ory i Maxine świętują ślub przyjaciół, gdy klęska Zapomnienia 

uderza w Boston. W opuszczonym hotelu gdzieś w Wirginii znajdują azyl do czasu, aż i Max traci cień. Wiedząc, 

że z każdym utraconym wspomnieniem stanowi coraz większe zagrożenie dla Ory’ego, Max znika. Zrozpaczony, 

podąża tropem żony. Po drodze musi zmierzyć się z niebezpiecznym światem, w którym prawo przestało 

obowiązywać. Ci którzy utracili cień zmierzają w jednym kierunku: na Południe, gdzie mają nadzieję znaleźć 

ratunek. Czy Oriemu uda się ją odnaleźć Max, zanim jej pamięć zniknie całkowicie?  

 

 

22. Księżniczka i tajny agent / Nora Roberts ; tłumaczenie Magdalena Nagórska.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Książęta i księżne , Pracownicy ochrony mienia i 

osób , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 
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Księżniczka Gabriella de Cordina zostaje porwana pomimo stałej ochrony. Cudem ucieka porywaczom, ale pod 

wpływem dramatycznych wydarzeń traci pamięć. Nie wiadomo, kto i dlaczego ją uprowadził. Nadal jednak 

zagraża jej niebezpieczeństwo, dlatego rodzina angażuje wysokiej klasy specjalistę. Nonszalancki Amerykanin 

Reeve MacGee to były tajny agent. Doskonale radzi sobie ze wszystkim, ale staje się bezbronny wobec uczucia do 

zachwycającej i wrażliwej kobiety, którą ochrania.  

 

 

23. 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:  2019-09 

 

 

 

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.  

 

 

24. 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:  2019-09 

 

 

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?  

 

 

25. Mister / E L James ; z języka angielskiego przełożyły Violetta Dobosz, Daria 

Kuczyńska-Szymala, Katarzyna Petecka-Jurek.- Katowice : Wydawnictwo Sonia 

Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szlachta , Kornwalia (Wielka Brytania) , Kraje bałkańskie , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-09 
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Londyn, 2019. Dla Maxima Trevelyana życie było niezwykle łaskawe: uroda, arystokratyczne koneksje                          

i pieniądze sprawiły, że nigdy nie musiał pracować, a noce rzadko spędza samotnie. To idylliczne życie przerywa 

jednak coś, na co mężczyzna nie jest gotowy: Maxim dziedziczy rodzinny tytuł szlachecki, cały majątek                         

i gigantyczne posiadłości... a także wszelkie wiążące się z nimi obowiązki. To rola, z którą nie umie się zmierzyć. 

Największym wyzwaniem będzie jednak walka z pożądaniem pewnej tajemniczej młodej kobiety, która niedawno 

pojawiła się w Anglii. Ta dziewczyna ma w sobie coś więcej niż niebezpieczna, skomplikowana przeszłość. 

Małomówna, piękna i z ogromnym talentem muzycznym, nęci Maxima swoim sekretem, wzbudzając w nim 

namiętność, jakiej dotąd nie doświadczył. Kim jest Alessia Demachi? Czy Maxim obroni ją przed zagrażającymi 

jej wrogami? I co uczyni dziewczyna, gdy dowie się, że jej kochanek również skrywa mroczne tajemnice? Od 

serca wielkomiejskiego Londynu przez dzikie wrzosowiska Kornwalii aż do zimnych, budzących grozę 

bałkańskich krajobrazów, Mister to pełna niebezpieczeństw i pożądania podróż zapierająca dech w piersiach aż do 

samego końca. 

 

 

26. Moje przyjaciółki z Ravensbrück / Magda Knedler.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) , Holokaust , 

Kobieta , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Przyjaźń , Więźniowie 

obozów , Niemcy , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Wolsztyn (woj. wielkopolskie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

W świecie, gdzie śmierć wydaje się nadzieją, ocalić może tylko przyjaźń. W otoczonym drutem kolczastym 

obozie zagłady zawiązuje się kobieca więź. Trwalsza od obozowych murów. Silniejsza od brutalnych uderzeń. 

Maria, Sabina, Bente i Helga – każda z nich trafiła do KL Ravensbrück z innego powodu. Każda była inna. 

Powieść inspirowana prawdziwymi świadectwami byłych więźniarek. Młoda pisarka znajduje przed drzwiami 

swojego domu rękopis, który zupełnie zmienia jej życie. Za wszelką cenę postanawia się dowiedzieć, kim były 

przyjaciółki z Ravensbrük. Książka zawiera wiersze Grażyny Chrostowskiej – polskiej poetki, która 18 kwietnia 

1942 roku została rozstrzelana w Ravensbrück razem z dwunastoma innymi kobietami.  

 

 

27. Motyw X / Stefan Ahnhem ; przełożyła Ewa Wojciechwska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fabian Risk (postać fikcyjna) , Rasizm , Zabójstwa seryjne , 

Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Ogarnięty obezwładniającym poczuciem winy Fabian Risk udaje się na zasłużony urlop, by zająć się rodziną,                   

a szczególnie leżącą w śpiączce Matildą. Tymczasem miasto pogrąża się w chaosie: zaczyna się od wyjątkowo 

brutalnego morderstwa małego chłopczyka z Syrii, później ginie pracownik supermarketu, a kolejne zbrodnie 

wskazują, że jedyny możliwy motyw mordercy – lub morderców – ma podłoże rasowe. Skomplikowane śledztwa 

przerastają policjantów, dlatego Fabian musi wrócić na posterunek, a jego szefowa, Astrid, przerwać dopiero co 

rozpoczętą kurację odwykową. Tylko jak złapać seryjnego mordercę, który za każdym razem zabija inaczej? Na 

dodatek Fabian nieoficjalnie prowadzi śledztwo związane z tajemniczymi dokumentami, które odnalazł po śmierci 

Hugo Elvina. Jego wyniki mogą na zawsze zmienić relacje w zespole. Motyw X to czwarta odsłona serii                        

o zmaganiach Fabiana Riska ze szwedzką przestępczością. Poprzednie tomy rozeszły się na świecie w ponad 
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milionie egzemplarzy, a Stefan Ahnhem uważany jest za jednego z najlepszych, najbardziej ambitnych                             

i mrocznych twórców skandynawskich kryminałów. Seria o Fabianie Risku ukazuje się w kilkunastu krajach, 

trwają także prace nad jej adaptacją filmową.  

 

 

28. 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:  2019-09 

 

 

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...  

 

 

29. My fajnopolacy / Piotr Stankiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Brawurowy (i wciąż bezlitosny) portret III RP. Jest tu wszystko, co istotne, a także to, co z pozoru nieistotne. Jest  

i Jan Paweł II, i Zbigniew Stonoga. Jest i Smoleńsk, i Sullenberger (to ten od awaryjnego lądowania na rzece 

Hudson). Są (to znaczy nie ma) Żydzi z Nasielska, jest życie przedmieść i zmiana klimatu. Kim są tytułowi 

fajnopolacy? Po trochu jesteśmy nimi my wszyscy, a po trochu - nikt. Bycie fajnopolakiem wcale nie jest takie 

fajne, jak się z pozoru może wydawać. [Wydawnictwo Bellona, 2019]. "Dlaczego Polacy uwielbiają podgryzać się 

wzajemnie? Co mówi o nas wielkie przemówienie do narodu wygłoszone przez Zbigniewa Stonogę? Dlaczego               

w Polsce nie jest możliwy late night show? Piotr Stankiewicz po raz kolejny podejmuje ryzykowną próbę zejścia 

w otchłanie duszy polskiej i polskiego charakteru. Polacy często narzekają, że w Polsce trudno jest żyć -                           

i narzekali na to od stuleci. Stankiewicz tłumaczy dlaczego". Adam Leszczyński 

 

30. Nie ma / Mariusz Szczygieł.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody na Istnienie - 

Fundacja Instytut Reportażu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie straty , Reportaż 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2019-09 
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Mariusz Szczygieł - laureat Europejskiej Nagrody Literackiej i Dziennikarz Roku 2013 - opowiada prawdzie 

historie o nie ma. Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma pamięci. Nie ma widelców do sera. 

Nie ma miłości. Nie ma życia. Nie ma fikcji. Nie ma właściwego koloru. Nie ma komisji. Nie ma grobu. Nie ma 

siostry. Nie ma klamek. Nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma nie ma. Rozmówcami Szczygła są ludzie z różnych 

światów: czeska poetka, ukraiński żołnierz, polska księgowa, albański malarz, izraelska pisarka, a także jego 

ojciec, z którym autor wybiera się ostatni raz w życiu do Pragi. Nad książką unosi się rada, którą dała autorowi 

Hanna Krall: „Wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, panie Mariuszu. Zwłaszcza nieobecność”.  

 

 

31. Nie pora na łzy / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2018. 

(Nowe czasy / E. Świętek ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitalizm , Rodzina , Życie codzienne , Nowa Huta (Kraków ; 

część miasta) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Edyta Świętek zaprasza czytelników do Nowej Huty i Krakowa lat dziewięćdziesiątych, gdzie raczkujący 

kapitalizm, bezrobocie, kradzieże samochodów i różnorodne afery gospodarcze mocno dają się we znaki szarym 

obywatelom. W trudach dnia codziennego zakwitają uczucia, wyrastają fortuny, pojawiają się pierwsze gwiazdy 

muzyki chodnikowej. Paweł Szymczak, drobny przedsiębiorca bazarowy na wszelkie sposoby próbuje zbić 

majątek. Kilkakrotnie wchodzi w ryzykowne i nielegalne interesy. Jego żona, Andzia, otwiera pracownię 

krawiecką, w której nieprzyzwoicie wyzyskuje robotnice. Małżonkowie pochłonięci zarabianiem pieniędzy 

zaniedbują potrzeby swojej córki Małgosi. Osamotniona dziewczynka wikła się w kłopoty. Rodzeństwo Wioletta  

i Adrian Pawłowscy wraz z kolegami zakładają zespół wykonujący muzykę dyskotekową. Ich kariera nabiera 

tempa, gdy wokalistka zaczyna otrzymywać anonimy z pogróżkami.  

 

 

32. Niedostępny spadek / Elizabeth Camden ; tłumaczenie Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2019 

(Nowojorskie kobiety / Elizabeth Camden ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agencje prasowe , Rodzina , Spadek , Tajemnica , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Telegrafistka Lucy Drake biegle włada alfabetem Morse’a i jest cenioną pracownicą agencji informacyjnej 

Associated Press. Jednak gdy w konkurencyjnej Agencji Reutera niespodziewanie pojawia się sir Colin Beckwith, 

jej kariera staje pod znakiem zapytania. Ten zdolny, przystojny i nieznośnie uroczy mężczyzna skrywa tajemnicę, 

która może zagrozić jego reputacji. Mimo rywalizacji pomiędzy nimi Lucy nie może zaprzeczyć, że Colin posiada 

znajomości, które mogą się okazać pomocne w zakończeniu wieloletniego procesu, jaki jej rodzina toczy                       

w sprawie należnego im spadku. Lucy i Colin z trudem zaczynają odnajdywać porozumienie, lecz zdrady                        

i oszustwa, które napotykają na swej drodze, niosą ze sobą znaczne niebezpieczeństwo.  
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33. Nóż / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Wrocław ; Poznań : 

Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

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

Oslo (Norwegia) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2019-09 

 

 

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

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

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

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

swoim osobistym piekłem.  

 

 

34. 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:  2019-09 

 

 

 

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. 

 

 

35. Ostra jazda / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Muza - Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Kobieta , Policjanci , Prostytucja , Żołnierze , 

Poznań (woj. wielkopolskie) , Szamotuły (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Jest rok 2015. Cały kraj szykuje się do wyborów parlamentarnych, a Europą wstrząsa kryzys uchodźczy.              

W Poznaniu niedaleko szkoły oficerskiej żołnierze znajdują zwłoki swojego kolegi. Podoficer został zastrzelony. 

Żandarmeria Wojskowa rozpoczyna śledztwo, ale jest ono prowadzone tak nieudolnie, że większość śladów, które 

mogłyby pomóc w odnalezieniu mordercy, zostaje zatarta i dosłownie zadeptana. Kilka tygodni później pewien 
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grzybiarz natrafia w lesie na zwłoki młodej kobiety. Dziewczyna została zabita strzałem w głowę z bliskiej 

odległości. Wkrótce okazuje się, że była jedną z prostytutek pracujących przy drodze. Śledztwo w sprawie 

prowadzą policjanci z komendy w pobliskich Szamotułach, a Komenda Wojewódzka w Poznaniu przysyła im do 

pomocy młodą policjantkę. Dziewczyna z zapałem bierze się do pracy i wkrótce odkrywa, że z tą zbrodnią 

powiązani są handlarze żywym towarem. Czy te trzy sprawy mają ze sobą coś wspólnego? Tego właśnie będzie 

musiała się dowiedzieć sierżant Aneta Nowak, policjantka i jednocześnie studentka prawa. Nie będzie 

osamotniona. W tym trudnym śledztwie pomogą jej starzy znajomi: Mirosław Brodziak (obecnie dyrektor Banku 

Ziemskiego, którego właścicielem jest Ryszard Grubiński, przyjaciel z dzieciństwa), podinspektor Mariusz 

Blaszkowski (zastępca Marcinkowskiego), a także dawny milicjant Teofil Olkiewicz (teraz właściciel pijalni Świat 

Wódek).  

 

 

36. Oszukana / Magda Stachula.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Tajemnica , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Jestem Lena, mam dwadzieścia trzy lata, interesuję się fotografią, mieszkam w uroczej willi nad jeziorem.                   

W wielkim domu, otoczonym lasem, tylko ja, mój chłopak i nasz pies. Jednym wyda się to romantyczne, innym 

mroczne, a dla mnie to po prostu idealna kryjówka. Musiałam uciekać, musiałam się gdzieś schować, nie chciałam 

umrzeć. Żyję chwilą, stronię od ludzi, codziennie przekonuję siebie, że moje wcześniejsze życie nie istniało. Tak 

jest prościej. Gdy się w kółko powtarza kłamstwa, w końcu zaczyna się w nie wierzyć. Ale to tylko część prawdy 

o mnie. Tak jak każdy z nas mam swoje tajemnice i lęki. Najbardziej boję się, że jeśli przeszłość mnie odnajdzie, 

zginę! To co mi się przydarzyło, równie dobrze mogło spotkać Ciebie. Uważaj na siebie i pamiętaj, niektórzy 

ludzie kłamią.  

 

 

37. 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:  2019-09 

 

 

 

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 Prawdowo-

dobieństwu, 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... 
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38. Pchła / Anna Potyra.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografie , Profilerzy kryminalni , Psycholodzy policyjni , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Wigilia Bożego Narodzenia. Ulice Warszawy pustoszeją, mieszkańcy zaszywają się w zaciszu swych domów, by 

zasiąść przy świątecznych stołach. Jednak nie wszyscy. Adam Lorenz, komisarz Wydziału Zabójstw, dostaje 

wezwanie. W jednym z mieszkań zostaje zastrzelony młody mężczyzna. Miejsce zbrodni nie przypomina niczego, 

z czym Lorenz spotkał się podczas wieloletniej pracy w policji. Morderstwo wydaje się bardzo szczegółowo 

zaplanowane. Nie ma żadnych śladów. Nie ma podejrzanych. Nie ma motywu. Jedynym punktem zaczepienia jest 

stara fotografia pozostawiona przez zabójcę. Do pomocy w śledztwie zostaje przydzielona profilerka Iza Rawska. 

Wspólnie z Lorenzem usiłuje odgadnąć, jaka historia kryje się za popełnioną zbrodnią. Nie mogą przypuszczać, że 

to dopiero jej początek…  

 

 

39. Perfekcyjne kłamstwo / Minka Kent ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Osoby zaginione , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Zaginięcie pewnej kobiety odsłania sieć tajemnic w pozornie spokojnym miasteczku, w którym wszyscy wiedzą                

o sobie wszystko. Meredith Price wiedzie niemal idealne życie. Jej mąż – Andrew – to niezwykle przystojny                   

i spełniony makler giełdowy. Oboje żyją w słynącym z bezpieczeństwa kurorcie wypoczynkowym. Po trzech 

latach małżeństwa życie Meredith jest doskonale przewidywalne. Aż do dnia, w którym znika. Jej samochód,                  

z kluczykami w stacyjce, torebką i telefonem na siedzeniu, znaleziono na pustym parkingu przy galerii handlowej. 

Brak śladów walki sugeruje, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Meredith była powszechnie lubiana i nie miała 

żadnych powodów, by opuszczać najbliższych. Kiedy przybywa jej zdesperowana siostra – Greer – na 

powierzchnię wypływają głęboko ukryte sekrety. Bardzo, bardzo mroczne sekrety. Co, jeśli okaże się, że nikt tak 

naprawdę jej nie znał?  

 

 

40. Perfumiarka / Margit Walsø ; z języka norweskiego przełożyła Maria Gołębiewska-

Bijak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Laboratoria , Ojcowie i córki , Perfumy i wody toaletowe , 

Sekrety rodzinne , Grasse (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2019-09 
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Słoneczna opowieść w nurcie feel-good. Historia skomponowana niczym perfumy! Na własnej skórze poczuj 

uwodzicielskie nuty: głowy, serca oraz głębi… Ingrid nienawidzi swojej pracy. Pewnego dnia w rodzinnym domu 

dziewczyna odnajduje wśród rzeczy taty rysunek tajemniczego flakonu perfum. Wiedziona przeczuciem 

postanawia udać się do malowniczej miejscowości Grasse w Prowansji, by dowiedzieć się, czym właściwie 

zajmował się jej ojciec podczas długich wyjazdów służbowych. Szereg tropów prowadzi ją do Sonji Richard, 

tajemniczej właścicielki fabryki perfum, u której Ingrid postanawia się zatrudnić. Nie zdradza jednak przełożonej 

prawdziwego powodu swojej przeprowadzki. Czy Ingrid rozwikła rodzinny sekret? W tym samym czasie zostaje 

ogłoszony konkurs na nowy zapach dla Chanel, a jakby tego było mało, w życiu dziewczyny pojawia się 

przystojny Jean, pochodzący z rodziny, która od pokoleń zajmuje się produkcją perfum… Miłość wśród róż, 

lawendy i jaśminu. Opowieść o zmysłowych sekretach sztuki perfumiarskiej w krajobrazie słonecznej Prowansji. 

Tej powieści się nie czyta, tę powieść się czuje!  

 

 

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

Media, 2019. 

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Szaleńcza miłość nawet za cenę śmierci? Znana z "Perskiej zazdrości" Joanna, podejrzewając swojego męża, 

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

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

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

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

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

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

 

 

42. Pęknięta korona / Grzegorz Wielgus.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rycerze , Kraków (woj. małopolskie ; okolice) , Powieść , 

Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Kraków, rok 1273. Na brzegu Wisły zostaje odnalezione ciało brutalnie zamordowanego mężczyzny. W śledztwo 

angażuje się brat Gotfryd, doświadczony inkwizytor, mający za sobą dochodzenia w Prowansji oraz Italii 

przeciwko katarom i waldensom. U boku mnicha staje dwóch rycerzy z Małopolski - Jaksa, pogrążony                          

w dekadencji członek zasłużonego rodu Gryfitów, oraz Lambert z Myślenic, szlachcic drobnego znaku, a zarazem 

wybitny fechmistrz. Dawni kompani szybko natrafiają na ślady wiodące do ruin owianego złą sławą zamku 

Lemiesz. Poszukiwania zabójcy zostają jednak przerwane przez doniesienie o kolejnym zgonie. W zgorzałym 

dworze pewnego magnata zostaje odkryte ciało zwęglonego rycerza - zginął w czasie odprawiania pogańskiego 

rytuału przed obrazem, którego nawet ogień nie odważył się tknąć. Rozpoczyna się awanturnicza przygoda, 

prowadząca towarzyszy prosto w cień doliny mieczy. Teraz mogą ufać już tylko sobie nawzajem.  
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43. Piekielna miłość : nienawiść, namiętność, poświęcenie / K. N. Haner.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Editio Red) 

(Seria Mafijna / K. N. Haner ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Nicole - Czasami jedna chwila już na zawsze odmienia nasze życie. Kto powiedział jednak, że powinniśmy 

poddawać się temu, co przyniósł nam los? Dlaczego nie możemy się zbuntować, powiedzieć dość i zrobić 

wszystko po swojemu? Może dlatego, że nie mamy na to sił? Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że nie 

poznaję samej siebie. W lustrze widzę zupełnie obcą kobietę. Jedynie czego pragnę, to zapomnieć o tym, co mnie 

spotkało. Niestety każdy dzień przypomina mi, że tak naprawdę nic nie znaczę. Nie mam nic. Nie mam serca. 

Duszy. Przyszłości. Teraz jestem przecież po prostu zwykłą dziwką. Marcus - Dojdę do samych bram piekieł, by 

ją odnaleźć, i wyrwę ją ze szponów tego, który chce nas zniszczyć. Poświęcę wszystko, co mam. Oddam duszę, 

która znowu żyje właśnie dzięki niej. Zmieniłem się. Kiedyś wszystko, co robiłem, robiłem ze złości i poczucia 

niesprawiedliwości. Żyłem nienawiścią, pragnąłem zemsty na tych, którzy tak naprawdę nie powinni mnie 

obchodzić. Dobiłem do dna, a wtedy poznałem Nicole i to ona sprawiła, że zacząłem piąć się w kierunku światła. 

Teraz robię wszystko z miłości do tej jedynej. Nicole to moja miłość. Piekielna miłość.  

 

 

44. Po drugiej stronie. T. 1 / Agnieszka Janiszewska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Osoby po rozwodzie , Przeprowadzka , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Z końcem sierpnia 1996 roku Blanka Miller staje w progach swojej dawnej szkoły. Jej małżeństwo zakończyło się 

rozwodem i kobieta powróciła z Poznania do rodzinnej Warszawy. Przywiozła ze sobą dwoje dzieci, Piotra                     

i Majkę, a oprócz tego przeświadczenie, że zwrócenie wolności mężowi było najlepszym, co mogła dla niego 

zrobić. Teraz chce na nowo zorganizować sobie życie. Problem w tym, że otaczają ją wspomnienia, od których 

przez lata starała się uciec. Tymczasem przeszłość nie ma zamiaru jej opuścić. Wręcz przeciwnie – zjawia się pod 

postacią córki jej nieżyjącej przyjaciółki, a także pamiętnika, który oddaje Blance dziadek dziewczyny.  

 

 

45. Po drugiej stronie. T. 2 / Agnieszka Janiszewska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Osoby po rozwodzie , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 
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Drugi tom pasjonującej powieści o losach zawiedzionej przyjaźni i nieodwzajemnionej miłości. A także o tym, czy 

można, na przekór wszystkiemu, a przede wszystkim wbrew sobie, naprawić błędy, które popełniło się                          

w przeszłości. Czy da się uchronić dzieci od konsekwencji złych decyzji, podjętych przed laty? I czy na pewno 

warto to robić? To tylko jedno z pytań, jakie zadaje sobie Blanka, nauczycielka języka polskiego w liceum. 

Pamiętnik jej przyjaciółki Justyny odkrywa przed nią kolejne elementy układanki, a w głowie Blanki powoli 

tworzy się pełny obraz przeszłości. W tle opowieści zmagania zwykłych ludzi z dramatyczną historią drugiej 

połowy lat siedemdziesiątych i stanu wojennego w Polsce.  

 

 

46. Podaruj mi jutro / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2019. 

(Dwór na Lipowym Wzgórzu / Ilona Gołębiewska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Malarze , Rodzina , Tajemnica , Podlasie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Dwór na Lipowym Wzgórzu należy do rodziny Horczyńskich niemal od dwustu lat. Stanowi także wielką atrakcję 

dla turystów odwiedzających Podlasie. Jego właścicielką jest Aniela, słynna malarka. Zmęczona światowym 

życiem postanawia osiąść w rodzinnych stronach. Zakłada na Lipowym Wzgórzu Akademię Sztuk Anielskich, 

której pomysł narodził się dzięki lokalnej legendzie o aniołach. Czy zyska poparcie kobiet z rodziny 

Horczyńskich, czyli Sabiny, Klary i Lilianny? Przyjazd redaktora prowadzącego program „Maluchem przez 

Polskę”, niesforna przyjaciółka podbijająca internet motywującymi filmikami, odkrycie podziemnych korytarzy 

we dworze, poszukiwanie przez Anielę ukochanego Witka, który przed laty zniknął bez wieści… Wszystko to 

sprawia, że życie mieszkańców dworu pełne jest atrakcji, humoru, ale czasem także trosk. Zmartwieniem Anieli 

jest również konflikt Horczyńskich i ich sąsiadów Gajowiczów. W czasie wojny na Czarnym Szańcu doszło do 

pogromu oddziału partyzantki, w którym zginęli członkowie obydwu rodzin. Czy odnalezienie dzienników            

z czasów wojny pozwoli Anieli oczyścić dobre imię ojca, którego podejrzewano o zdradę?  

 

 

47. Polluks / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki - Burda 

Media Polska, copyright 2019. 

(Bezlitosna siła / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Mieszane sztuki walki , Polska , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

Ma czarną duszę, demony pod skórą i wściekłość w sercu. Jest przekleństwem każdej kobiety, do której się zbliży. 

Zamiast przynieść ci kwiaty, prędzej z ciebie zakpi. Zamiast czułości woli szybki, ostry seks. A gdy na ringu                

z Patryka Rottera zmienia się w Polluksa, staje się prawdziwą bestią. Przez niego Martyna nie może znaleźć sobie 

miejsca. I przez niego płacze, gdy on kolejny raz zachowuje się wobec niej jak zupełny psychol. Ale... jest też jej 

miłością, z którą Martyna nie umie sobie poradzić od trzech lat. On do tej pory w sercu miał miejsce tylko dla 

swoich diabłów. I po tym, co przeszedł w swoim trudnym życiu, nie ma pojęcia, czym jest miłość. Wie tylko, że 

cały czas myśli o tej dziewczynie. I że pragnie jej do szaleństwa. Są jak dwa żywioły. Od miesięcy na przemian się 

odpychają i przyciągają. Obojgu zależy na uczuciu, które ich łączy. Ale boją się go, jak niczego w swoim życiu.  
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48. Polowanie na mordercę / Rachel Caine ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Prześladowanie , Rodzina , Seryjni zabójcy , Zemsta 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Gwen Proctor nie potrafi zignorować błagania o pomoc. Ale w tym miasteczku na odludziu właśnie rozpoczyna 

się sezon na polowanie. Gwen zdołała uciec od męża - seryjnego mordercy - i ocalić swoją rodzinę, nie potrafi 

jednak uwolnić się od jego złej sławy ani zwyrodniałych internetowych mścicieli, którzy wciąż pragną odwetu za 

jego zbrodnie. Ukrywanie się w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie w sytuacji, kiedy jej jedynym celem jest 

zapewnienie normalnego życia swoim dzieciom. Tym razem kontaktuje się z nią będąca w niebezpieczeństwie 

kobieta. Marlene Crockett z położonego na odludziu miasteczka Wolfhunter jest sparaliżowana strachem o siebie       

i swoją córkę. Kiedy Gwen przybywa do małej, odizolowanej społeczności, Marlene jest już martwa, a o mor-

derstwo zostaje obwiniona jej córka. Ale to nie jej tak panicznie bała się Marlene, a Gwen nie zamierza 

wyjeżdżać, dopóki nie pozna całej prawdy. Może już jednak być za późno. Pułapka została zastawiona, a pętla ma 

zacisnąć się na wszystkich najbliższych Gwen osobach. Jej prześladowcy nadchodzą, a w tak mrocznym miejscu 

jak Wolfhunter bardzo łatwo jest im zasadzić się na swoje ofiary… 

 

 

49. Połączyły ich gwiazdy / Minnie Darke ; przełożył Jacek Spólny.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Horoskopy , Przyjaźń , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Gdy przyjaciele z dzieciństwa, Justine (sceptyczny Strzelec) i Nick (wierzący Wodnik), wpadają na siebie                        

w dorosłym życiu, romantyczna odmiana ich losów wydaje się nieunikniona. Przynajmniej tak sądzi Justine. 

Zwłaszcza gdy dowiaduje się, że Nick jest wyznawcą astrologii, którego decyzjami kierują gwiazdy, a dokładnie 

horoskopy w ulubionej gazecie. Do której, tak się akurat składa, pisuje też Justine. Gdy Nick uparcie się w niej nie 

zakochuje, Justine postanawia wziąć horoskop Nicka, i samo Fatum, w swoje ręce. Ale Nick nie jest oczywiście 

jedynym Wodnikiem dokonującym ważnych wyborów na podstawie tego, co napisano w horoskopie...  

 

 

50. Powrót / Stefan Darda.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 2019. 

(Przebudzenie zmarłego czasu / Stefan Darda ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej , Amulety , 

Samobójstwo , Tajemnica , Przemyśl (woj. podkarpackie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 
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Znany przemyski fryzjer, Olgierd Lang, popełnia samobójstwo w dniu, w którym jego niesłusznie skazany na 

długoletnią odsiadkę siostrzeniec opuszcza zakład karny. Jakub Domaradzki nie może uwierzyć, że jego wuj 

dobrowolnie targnął się na własne życie, a tajemniczy list pożegnalny pozostawiony przez Langa tylko mnoży 

znaki zapytania. Tropy prowadzą do najcenniejszego zabytku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Czy 

tysiącletnia bizantyńska gemma określana mianem amuletu magicznego skrywa znane tylko nielicznym 

tajemnice? Czy w połączeniu ze swoją zaginioną bliźniaczką jest w stanie ożywić zmarły czas? Świadom 

niebezpieczeństwa, jakie zaczyna mu grozić, Domaradzki postanawia znaleźć odpowiedzi na te pytania. Pewien 

chłopiec, który kilka lat wcześniej uległ koszmarnemu wypadkowi, bardzo potrzebuje pomocy, a gemma zmarłego 

czasu może być dla niego jedyną deską ratunku…  

 

 

51. Przeminą smutne dni / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2019. 

(Nowe czasy / E. Świętek ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitalizm , Rodzina , Życie codzienne , Nowa Huta (Kraków ; 

część miasta) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Nowa Huta lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczyna podupadać gospodarczo. Coraz trudniej o stabilne 

zatrudnienie, prywatni przedsiębiorcy wyzyskują pracowników, w obywateli uderzają zarówno wielkie afery 

gospodarcze, jak i drobni oszuści poszukujący łatwego zarobku. W tym chaotycznym otoczeniu bohaterowie 

powieści Nowe czasy szybko dorośleją i tracą młodzieńcze złudzenia. Rodzeństwo Pawłowskich zmaga się                     

z coraz liczniejszymi przeciwnościami losu i konsekwencjami ich własnych życiowych wyborów. Tymczasem 

Paweł Szymczak i jego żona, próbując wzbogacić się dzięki kapitalistycznej gospodarce, nie dostrzegają coraz 

poważniejszych problemów zdrowotnych swojej córki.  

 

 

52. Róża wiatrów / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Przylądek wichrów / Agnieszka Krawczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Miłość , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , 

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

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W życiu nie zawsze układa się tak, jak sobie wyśniliśmy w marzeniach. Matylda Radwan wraca nad morze pełna 

nadziei na nowy związek. Pomiędzy nią a archeologiem Łukaszem Rokickim coś się jednak psuje. Kobieta gubi 

się w domysłach, co może być tego powodem. Nie ma pojęcia, że ukochany ukrywa przed nią pewien sekret… 

Także we dworze w Drozdowie wszystko się nagle komplikuje. Pojawia się zagadkowy człowiek, którego zamiary 

nie są do końca jasne dla właścicielki, Anity Orontowicz. Trudno rozstrzygnąć, czy przybysz chce jej pomóc, czy 

wręcz przeciwnie - bardzo zaszkodzić. Spokoju nie może znaleźć też Ola, wciąż czekająca na matkę. Czy jej 

nadzieje nie zostaną zawiedzione?  
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53. Różany eter / Julia Gambrot.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkoły wyższe , Studenci , Kobieta , Emancypacja kobiet , 

Wychowankowie domów dziecka , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Róża Zimmerman, wychowanka sierocińca, dostaje się na pierwszy rok studiów medycznych, a jednocześnie musi 

rozwikłać tajemnicę związaną ze swoim pochodzeniem. W mieście dochodzi do serii tajemniczych zabójstw, 

narasta atmosfera strachu, a gazety rozpisują się o zagadkowym człowieku w masce? Kim jest? Co łączy go                     

z Różą? Czy bohaterce uda się odkryć prawdę o własnej przeszłości? Oprócz Róży rok akademicki zaczynają dwie 

inne studentki. Dziewczęta rozpoczynają niełatwą walkę o przetrwanie w męskim świecie, przeżywają pierwsze 

miłosne uniesienia i mierzą się z własnymi słabościami.  

 

 

54. Sekret listu / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyli Paweł Lipszyc, Anna Esden-

Tempska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Listy miłosne , Miłość , Śledztwo i dochodzenie 

, Londyn (Wielka Brytania) , Meksyk , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Zakazana miłość, niebezpieczny list i historia, która się powtarza. Śmierć znanego aktora Jamesa Harrisona 

wywołuje poruszenie nie tylko w Wielkiej Brytanii. Dziennikarka Joanna Haslam, idąc na nabożeństwo żałobne, 

w którym ma uczestniczyć wiele słynnych osób, liczy na smakowite kąski mogące poprawić jej pozycję                       

w redakcji. Tymczasem uwagę dziennikarki odciąga pewna staruszka, uniemożliwiając jej polowanie na sensację. 

Rozczarowana Joanna nie ma pojęcia, że dzięki nieznajomej otwiera się przed nią szansa na odsłonięcie długo 

skrywanej tajemnicy, która może wstrząsnąć monarchią. I nie wie, że są ludzie, którzy nie cofną się przed niczym, 

żeby tylko nie dopuścić, aby pewien napisany przed laty list miłosny wpadł w niepowołane ręce.  

 

 

55. Szlif / Jeffery Deaver ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

(Lincoln Rhyme / Jeffery Deaver) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amelia Sachs (postać fikcyjna) , Lincoln Rhyme (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Seryjni zabójcy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

W sobotnie południe w salonie jubilera i szlifierza diamentów na Manhattanie zostaje dokonane potrójne 

morderstwo, którego ofiarami padają właściciel i jego dwoje klientów. Sprawca z niewiadomego powodu zostawia 

na miejscu zdarzenia kamienie warte pół miliona dolarów. Pozostawia przy życiu świadka - młodego, 

utalentowanego szlifierza diamentów, Vimala Lahoriego, który zawiadamia policję o zbrodni, po czym znika. 
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Śledztwo przejmują Lincoln Rhyme i Amelia Sachs, którzy muszą odnaleźć Vimala, zanim sprawca zdąży 

naprawić swój błąd. Kiedy dochodzi do następnych przestępstw, staje się jasne, że zabójcy nie chodzi o diamenty, 

ale o narzeczonych, którzy giną z jego ręki w radosnych dla siebie chwilach - podczas zakupu pierścionka 

zaręczynowego, planowania wesela, po przymiarce sukni ślubnej. "Przyrzeczennik", jak przedstawia się morderca, 

pojawia się niespodziewanie, uzbrojony w pistolet lub nóż, błyskawicznie zmieniając szczęście dwojga ludzi               

w tragedię. Nagle w mieście dochodzi do serii tajemniczych katastrof. Czy to nieszczęśliwy splot okoliczności, 

czy starannie zaplanowana intryga, która ma pomóc szaleńcowi zmylić tropy i umknąć przed policją?  

 

 

56. Szwindel / Jakub Ćwiek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszustwo , Przestępczość zorganizowana , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

 

Jeśli myślisz, że uśmiechnęło się do ciebie szczęście, to znaczy, że wzięli cię na cel. W zakładzie opiekuńczym 

umiera jeden z przywódców legendarnej grupy oszustów. Synowi, którego opuścił, zostawia w spadku zeszyt. Są 

w nim nie tylko spowiedź, ale również pieniądze i obietnica fortuny. Tyle że aby ją zdobyć, musi wejść                         

w konszachty z byłym wspólnikiem ojca w niechlubnym fachu i jego wciąż działającą grupą. Krąg to artyści 

przekrętu. Wiedzą, jak za pomocą darmowej kawy wyłudzić z konta kilka tysięcy, jak zgarnąć czynsz i kaucję za 

wynajęcie nieswojego mieszkania, a także jak ugrać grube pieniądze na lęku przed uchodźcami. Numer, który ma 

im wszystkim zapewnić pieniądze, to życiowa okazja. Każdy będzie musiał dać z siebie wszystko. Jak zwykle 

dobrzy ludzie staną się narzędziami, marzyciele ofiarami, a cała akcja odbędzie się w świetle reflektorów. Rzecz  

w tym, że robiąc ten numer, oszuści nie wiedzą wszystkiego... "Szwindel" to inspirowana prawdziwymi 

wydarzeniami historia, która uświadamia, jak działają oszuści i jak łatwo paść ich ofiarą. I że znajomość trików 

wcale przed niczym nie chroni.  

 

 

57. Teraz zaśniesz / C. L. Taylor ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Hotelarze , Rum (Szkocja ; wyspa) , Szkocja 

(Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Anna marzy o tym, by zasnąć. Ale wyniszczająca bezsenność, lęki i prześladujące ją wspomnienia tamtej 

straszliwej nocy sprawiają, że to niemożliwe. Gdyby tylko nie czuła się tak winna... Aby uciec od dręczącej ją 

przeszłości, Anna przyjmuje posadę w hotelu na odległej szkockiej wyspie Rum. Kiedy jednak dołącza do niej 

siedmioro gości, to, co zdawało się ratunkiem przed światem, zamienia się w śmiertelnie przerażający koszmar. 

Każdy z gości, którzy zatrzymali się w hotelu Bay View, skrywa jakąś tajemnicę. Nikt nie mówi prawdy o tym, 

kim jest i dlaczego znalazł się w tym miejscu. Wśród siedmiorga nieznajomych jest morderca. Ma innych na oku. 

Ktoś położy się spać i nigdy więcej się nie obudzi...  
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58. Testament życia / Jagna Rolska.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2019. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

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?  

 

 

59. To nie przypadek / Przemysław Semczuk.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemytnictwo , Przestępczość zorganizowana , Karkonosze 

(góry) , Zgorzelec (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W Karkonoszach Straż Graniczna znajduje ciało zamarzniętego studenta. Zawartość jego plecaka nie pozostawia 

wątpliwości: chłopak nie był pechowym turystą, tylko przemytnikiem. Tymczasem w Zgorzelcu znika nastolatka   

i wiele wskazuje na to, że została uprowadzona. I w jednej, i w drugiej sprawie tropy prowadzą do mafii 

zgorzeleckiej, która walczy o wpływy na przejściu granicznym. Śledztwo prowadzą znani z powieści "Tak będzie 

prościej" komisarz Paweł Ciszewski i komisarz Albin Plesiński. Świetnie oddane realia drugiej połowy lat 

dziewięćdziesiątych, pracy granicznych „mrówek” oraz ówczesnych przemytniczych metod i interesów, barwne 

postacie i humor, niespodziewane zwroty akcji - wszystko to jest obecne w najnowszej powieści Przemysława 

Semczuka.  

 

 

60. Tryumf postprawdy / Tom Clancy, Mark Greaney ; przełożył Leszek Karnas.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , Spisek , Terroryzm , Powieść , Political fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Agent Dominic Caruso, siostrzeniec Jacka Ryana, bierze udział w szkoleniu pod okiem byłego izraelskiego 

komandosa. Ćwiczenia przerywa niespodziewany atak na rodzinę Izraelczyka. Jedynym ocalałym z masakry jest 
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Caruso. Gdy wiadomość dociera do Waszyngtonu, wychodzi na jaw, że dramatyczne wydarzenia zapoczątkował 

wyciek szokującej informacji rządowej.  

 

 

61. Turysta polski w ZSRR / Juliusz Strachota.- Kraków : Korporacja Ha!art, 2018. 

(Seria Prozatorska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Uzależnieni , Kraje byłego ZSRR , ZSRR , Powieść 

obyczajowa , Powieść podróżnicza 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

To książka o wycieczkach - niby śladami starego przewodnika po ZSRR, ale tak naprawdę w poszukiwaniu tego 

samego uczucia, które daje przebywanie w obecności budynku typu Lipsk. Napisana do tego tak bezpreten-

sjonalnie i uczciwie, jak tylko Juliusz Strachota umie. Olga Drenda 

 

 

62. Twoja kolej na śmierć / Peter James ; z angielskiego przełożył Paweł Lipszyc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roy Grace (postać fikcyjna) , Kobieta , Zaginięcia , Brighton 

(Wielka Brytania, hrabstwo East Sussex) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Ostatnie słowa, które wypowiedziała narzeczona do Jamiego Balla, padły w trakcie przerażającej rozmowy 

telefonicznej. Chwilę wcześniej Logan Somerville wjechała na znienawidzony przez siebie parking podziemny 

pod budynkiem, w którym mieszkali. Bała się tego miejsca. Kilka sekund po tym, jak Jamie usłyszał w słuchawce 

krzyk ukochanej, połączenie zostało przerwane. Policja błyskawicznie przyjechała na miejsce, ale Logan już tam 

nie było. Samochód stał jak gdyby nigdy nic, zaparkowany na swoim miejscu. W środku leżał telefon. Tego 

samego popołudnia robotnik pracujący w parku w innej części miasta wykopał zwłoki dwudziestokilkuletniej 

kobiety. Jak się okazało, nie żyła od 30 lat. Komisarz Roy Grace nie pomyślał nawet, że te dwa zdarzenia mogło 

coś łączyć. Jednak niedługo później kolejna kobieta mieszkająca w Brighton zaginęła, a w innej części miasta 

ponownie znaleziono ciało.  W tym samym czasie do drzwi znanego londyńskiego psychiatry zapukał człowiek, 

który twierdził, że ma informacje o Logan. Od tego wydarzenia Roy Grace nie mógł spać spokojnie. Coś 

podpowiadało mu, że w słowach nieznajomego tkwi klucz do rozwiązania zagadki przestępstw z Brighton – 

teraźniejszych i przeszłych…  

 

 

63. Tylko niewinni / Rachel Abbott ; przełożyła Joanna Dziubińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Douglas (postać fikcyjna) , Działalność charytatywna , 

Kobieta , Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-09 

 



26 
 

Kobiety rzadko zabijają z zimną krwią. Kiedy znany filantrop zostaje znaleziony martwy, nikt nie ma wątpliwości, 

że mordercą jest kobieta. Precyzja, z jaką wszystko zostało zaplanowane wskazuje, że nie było w tym ani pasji, ani 

przypadku. To była egzekucja. Ofiara była powszechnie szanowana za charytatywną pracę i pomoc przemycanym 

z Europy Środkowej prostytutkom. Kiedy jedna z nich znika, detektyw Tom Douglas jest przekonany, że obie 

sprawy się ze sobą łączą. Śledztwo jednak nie przynosi żadnych rezultatów, a presja środowiska jest coraz 

silniejsza. Dopiero kiedy na jaw wychodzi przerażający sekret, detektyw uświadamia sobie, że to coś więcej niż 

zwykła sprawa morderstwa. Niezależnie od zakończenia, musi zmierzyć się z trudnym dylematem. Czy ukarać 

winnego, czy chronić niewinnych. 

 

 

64. Ulotna radość / Bonnie Leon ; tłumaczenie Beata Hrycak-Domke.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2019. 

(Niebo nad Alaską / Bonnie Leon ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kate Evans (postać fikcyjna) , Kobieta , Lotnicy , Rodzina , 

Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Tęskni za niebem, lecz życie wciąż sprowadza ją na ziemię. Czy przyszłość Kate w końcu przyniesie jej 

spełnienie? Kate Evans i Paul Anderson w końcu się pobierają i zakładają dom. Gdy Kate zachodzi w ciążę, nie 

posiadają się z radości, wkrótce jednak na horyzoncie pojawiają się ciemne chmury. Czy powinna nadal 

wykonywać swój jakże niebezpieczny zawód alaskiej pilotki? A może wcale nie nadaje się do roli żony? Kiedy 

dochodzi do tragedii, życie zaczyna się komplikować, a Kate boi się, że straci Paula na zawsze. Ulotna radość to 

kolejna pasjonująca powieść Bonnie Leon, pełna podniebnych przygód, w której wątek miłosny splata się                     

z życiowymi dramatami. 

 

 

65. Vera / Anne Swärd ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Ginekolodzy , Ludzie bogaci , 

Małżeństwo , Matki i córki , Sekrety rodzinne , Szwecja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Opowieść o matkach i córkach, miłości i zdradzie, poczuciu winy i woli przetrwania. Kiedy gorset zaciska się na 

żebrach, ubierana do ślubu Sandrine myśli o dziwnym życiu, jakie czeka ją w arystokratycznej szwedzkiej 

rodzinie u boku przystojnego ginekologa, Ivana Cedera. Kiedy gorset nieznacznie się rozluźnia, Sandrine 

wspomina przeszłość: dzieciństwo na południu Francji, skąd pochodziła jej matka, i wojnę na podhalańskiej wsi, 

skąd wywodził się jej ojciec marynarz. Lodołamacz toruje drogę na wyspę. Tam ma odbyć się wesele, rozgrzani 

alkoholem goście nie zorientują się, że w izbie za ścianą pan młody odbiera poród. W noc poślubną na świat 

przyjdzie niebieskooka Vera - jedna z wielu tajemnic Sandrine. Znakomita, trzymająca w napięciu powieść,                    

w której nic nie jest tym, czym się wydaje.  
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66. Wdowy / Lynda La Plante ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Wdowieństwo , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Przez dwadzieścia lat Harry Rawlins i jego wspólnicy znakomicie prosperowali jako przestępcy. Kolejne zlecenie 

- porwanie furgonetki wypełnionej pieniędzmi - miało przynieść gigantyczne zyski. Okazało się jednak pechowe. 

Trzech złodziei zginęło, czwartemu udało się zbiec. Dolly, wdowa po Harrym, dotąd nieświadoma działalności 

męża, odkrywa w skrytce bankowej szczegółowe zapiski dotyczące planowanego skoku. Ma do wyboru: 

przekazać je policji lub nachodzącym ją zbirom z konkurencyjnej szajki. Jest jeszcze trzecie, najbardziej szalone 

wyjście - przejąć działalność szefa gangu. Z pomocą pozostałych wdów Lindy i Shirley oraz striptizerki Belli, 

Dolly postanawia dokonać zuchwałego przestępstwa. Silne, zdeterminowane, sprytne. Takie właśnie są Wdowy!  

 

 

67. Wiersze powstają nocami / Barbara Śnieżek.- Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Regionalia:  Autor regionalny - Rzeszów 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

68. Wspomnij Phlebasa / Ian M. Banks ; przełożył Arkadiusz Nakoniecznik.- Wydanie 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Podróże międzyplanetarne , Wojna , 

Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Pasjonująca wizja science fiction, w której rasy ludzkie i obce w obliczu nieuchronnego konfliktu odkrywają 

oszałamiającą prawdę o swoim wszechświecie. W galaktyce szaleje wojna. Miliardy zginęły, dalsze miliardy 

skazano na zagładę. Księżyce, planety, nawet same gwiazdy czeka brutalne unicestwienie, co gorsza - 

przypadkowe. Idirianie walczyli za swą Wiarę, Kultura - za swoje moralne prawo do istnienia. Zasady zostały 

zagrożone. Kapitulacja nie wchodziła w grę. Wewnątrz kosmicznego konfliktu trwa indywidualna krucjata. 

Głęboko w legendarnym labiryncie na jałowym świecie - Planecie Martwych - niedostępnym dla śmiertelników 

spoczywa zbiegły Umysł. Poszukują go zarówno Kultura, jak i Idirianie. Los sprawił, że metamorf Horza              

z barwnym zespołem nieprzewidywalnych najemników, ludzi i maszyn, znalazł Umysł, a z nim własną zagładę…  
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69. Wybór Julianny / Anna J. Szepielak.- Poznań : Wydawnictwo Filia, copyright 

2019. 

(Dziedzictwo Rodu / Anna J. Szepielak ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarzewscy (rodzina fikcyjna) , Rodzina , Tajemnica , Wielkie 

Księstwo Litewskie , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Julianna przez wiele lat starała się z godnością i oddaniem wypełniać obowiązki pani domu. Nie umiała jednak 

nazwać domem zimnej rezydencji w odległym Wielkim Księstwie Litewskim. Choć jej małżeństwo nie należało 

do udanych, nie skarżyła się, znajdując pociechę w roześmianych oczach ukochanej córki Felicji. Gdy pewnego 

dnia zrozumiała, że dla jej porywczego męża szczęście jedynaczki nie ma żadnego znaczenia, postawiła wszystko 

na jedną kartę… Po przeszło stu trzydziestu latach, dzięki skrzyni pełnej starych dokumentów, potomkini 

Julianny, Barbara Laskowic odkrywa, że przeszłość rodu Zarzewskich kryje znacznie więcej dramatów niż się jej 

wydawało. Czy uda się jej dokończyć opowieść o przodkach? Kogo mogłaby poprosić o pomoc w odkrywaniu 

rodowych sekretów? Pochłoniętą pracą i macierzyństwem Julię, zakochaną i bujającą w obłokach Aurelię, czy 

ciekawską i niepokorną Krysię Natejko, która po swoich przodkach odziedziczyła skłonność do łamania zasad…  

 

 

70. Wyśniłam cię, córeczko / Diane Chamberlain ; przełożyła Anna Kłosiewicz.- 

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

 

 

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

czasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opowieść.  

 

71. Z każdym oddechem / Mary Higgins Clark i Alafair Burke ; przełożyła Teresa 

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

(W cieniu podejrzenia / Mary Higgins Clark i Alafair Burke) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Laurie Moran (postać fikcyjna) , Metropolitan Museum of Art 

(Nowy Jork) , Ludzie bogaci , Mecenat , Producenci telewizyjni , Trenerzy personalni 

, Wdowieństwo , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 
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Nowości:  2019-09 

 

Producentka telewizyjna Laurie Moran tym razem bada sprawę śmierci bogatej wdowy, która spadła… lub została 

zrzucona z dachu słynnego muzeum podczas odbywającej się tam dorocznej gali. Kariera zawodowa Laurie 

kwitnie: jej program przyczynia się do wykrywania sprawców niewyjaśnionych zbrodni sprzed lat i do tego 

szybuje w rankingach oglądalności. Niestety, rozstanie z wcześniejszym prowadzącym show Alexem Buckleyem 

sprawia, że Laurie musi się zmagać z niechęcią do jego następcy Ryana Nicholsa i poczuciem samotności, które 

dotyka ją boleśnie mimo wsparcia ukochanej rodziny - synka i ojca. Temat najnowszego odcinka zaproponował 

Ryan. Trzy lata wcześniej Virginię Wakeling, należącą do rady nadzorczej Metropolitan Museum of Art i jego 

najhojniejszych sponsorów, znaleziono martwą na śniegu obok gmachu muzeum. Od czasu śledztwa wdrożonego 

po morderstwie głównym podejrzanym jest jej znacznie młodszy partner i zarazem osobisty trener Ivan Gray. Ivan 

prowadzi modny, cieszący się popularnością klub sportowy "Cios", założony z dużą pomocą finansową Virginii. 

Właśnie tam Ryan pobiera lekcje boksu. Początkowo sceptycznie nastawiona Laurie dzięki kontaktom ojca 

uzyskuje cenne informacje i odkrywa, że w istocie podejrzanych jest więcej… również w najbliższym otoczeniu 

ofiary. Gdy zespół programu "W cieniu podejrzenia" zaczyna stawiać coraz bardziej dociekliwe pytania krewnym 

Virginii, robi się niebezpiecznie dla kilku świadków… i dla samej Laurie.  

 

 

72. Zacznijmy jeszcze raz / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Jagodowa miłość / Natalia Sońska ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Wnętrze „Słodkiej” nadal wypełnia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w życiu Jagody nadchodzą 

zmiany, które wpłyną na atmosferę jej ukochanej cukierni… Kłopoty finansowe i przedłużająca się nieobecność 

właściciela stawiają pod znakiem zapytania dalsze losy „Słodkiej”. Wsparciem dla Jagody w trudnych chwilach 

jest Teodor - ich znajomość wykracza poza ramy przyjaźni i mężczyzna staje się dla Jagody bardzo ważny…  Gdy 

niespodziewanie, po kilku tygodniach nieobecności, w życiu Jagody znów pojawia się Tomasz, okazuje się, że jej 

uczucia wcale nie wygasły. Czy szczera rozmowa oraz kawałek sernika mogą nagle zmienić całe życie?  Natalia 

Sońska po raz kolejny udowadnia, że w relacjach damsko-męskich zdarzają się gorzkie chwile, ale można je 

przezwyciężyć dzięki sile uczuć, bo prawdziwa miłość musi być słodka!  

 

 

73. Zaproszenie do Rzeszowa / wiersze Barbara Śnieżek ; akwarele Wioletta 

Cielecka ; Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, [2019]. 

(Seria Resoviana) 

 

 

     Hasła przedmiotowe:  Cielecka, Wioletta (1973- ) , Akwarela , Malarstwo polskie    

, Tematy i motywy , Rzeszów (woj. podkarpackie) , Album , Wiersze 

     Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

                       Nowości:  2019-09 

 

[Ze "Słowa o albumie"]: Połączenie poezji Barbary Śnieżek z malarstwem Wioletty Cieleckiej w albumie                        

o Rzeszowie to bardzo wartościowy mariaż. Dość rzadko spotykane dziś cechy ich twórczości sprawiają, że darzę 

ten album autentyczną sympatią. [...]. Oba rodzaje twórczości komponują się świetnie nie tylko tematycznie na 
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poszczególnych stronach, ale i duchowo przez sposób twórczej wypowiedzi. To rzeczywistość zatrzymana                      

w kadrze słów i wizji, a równocześnie sięgająca wstecz. Jerzy Stefan Nawrocki 

 

 

74. Zastępcza miłość / Beata Majewska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Studenci , Luksus , Milionerzy , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Julia, skromna studentka z Polski, przyjmuje nietypowe zlecenie od amerykańskiego milionera, które całkowicie 

odmienia jej życie... Przed Julią otwiera się inny świat, w którym luksus, wielkie pieniądze i zdradzieckie intrygi 

są na porządku dziennym. Pośrednikiem w transakcji jest czarnoskóry Diamond King. Jednocześnie między nim             

a Julią rodzi się uczucie. Jest to jednak miłość niemożliwa, która nie powinna się zdarzyć.  

 

 

75. Zdarzyło się naprawdę : opowieści reporterskie / Hanna Bogoryja-Zakrzewska, 

Katarzyna Błaszczyk.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Antologia , Reportaż radiowy 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W 2005 roku nagrano ukrytym mikrofonem i kamerą 53-letniego dziennikarza, który proponował 16-latce zakup 

telefonu w zamian za seks. Zgodziła się bez zastanowienia. Niedługo po tym kilka dziewczyn z przerażającą 

szczerością opowiedziało, dlaczego to robią i co z tego mają. Reportaż radiowy stał się inspiracją filmu pt. 

Galerianki. Artur został napadnięty, wywieziony i porzucony w przydrożnym lesie. Na skutek uderzenia w głowę, 

stracił pamięć. Został bezdomnym. Tylko żona nie wierzyła, że mógł tak prostu zniknąć, i nie przestała go szukać.  

Kiedy Jacek przekazał Agnieszce wszystkie oszczędności i wziął dla niej kredyt, by ta rzekomo mogła uwolnić się 

od swoich sutenerów, kobieta zniknęła. Jacek postanowił, że tak tej sprawy nie zostawi. Jak bardzo trzeba pragnąć 

miłości, by zakochać się w prostytutce i dać się jej oszukać? Dwie uznane dziennikarki, Hanna Bogoryja-

Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk, powróciły do bohaterów najciekawszych, wielokrotnie nagradzanych 

reportaży i sprawdziły, jak potoczyły się dalsze losy tych osób. Czy reportaż znacząco wpłynął na ich życie? Jak 

zmienił same reporterki?  

 

76. Zew nicości / Maxime Chattam ; z języka francuskiego przełożyła Elżbieta 

Janota.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludivine Vancker (postać fikcyjna) , Libańczycy , Narkotyki , 

Policjanci , Seryjni zabójcy , Tajemnica państwowa , Terroryści , Więźniowie , 

Francja , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2019-09 
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Ludivine Vancker i jej koledzy z paryskiego wydziału śledczego prowadzą dochodzenie w sprawie nieuchwytnego 

mordercy, który nie pozostawia po sobie żadnych śladów umożliwiających identyfikację. Kiedy francuskie tajne 

służby postanawiają pomóc w rozwiązaniu zagadki, padają słowa „seryjny morderca” oraz „terroryzm”. Ludivine 

Vancker, porucznik żandarmerii, z trudem dochodzi do siebie po traumie, której doznała w toku poprzedniego 

śledztwa, a tymczasem na torach kolejowych znalezione zostają niezidentyfikowane zwłoki. Obok ciała 

mężczyzny stróże prawa odkrywają dużą torbę narkotyków, zbyt cennych, by mogło chodzić o porachunki między 

handlarzami, którzy za nic nie porzuciliby takiej ilości towaru. Dzięki FAED (automatycznemu systemowi 

identyfikacji daktyloskopijnej) szybko udaje się ustalić tożsamość ofiary – Laurent Brach popełnił serię 

wykroczeń, ale wygląda na to, że po pobycie w więzieniu wyszedł na prostą. Śledczy podejrzewają jednak, że 

podczas odsiadki nabrał radykalnych poglądów. Dziwne zabójstwa nie ustają. Zbrodnie częściowo wpisują się      

w model działania seryjnego mordercy, a częściowo wskazują na islamskiego terrorystę. Do zespołu dołącza Marc 

Tallec, agent DGSI, Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas dochodzenia śledczy zmierzą 

się z kwestiami takimi jak tajemnica państwowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, żądza śmierci, upadek wolnej woli 

i zdolność rozróżniania dobra od zła.  

 

 

77. 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:  2019-09 

 

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.  

 

 

78. Zobaczyć gdzie indziej / Danuta Noszczyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Kobieta , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Niepewna siebie, zdominowana przez wszystkich dookoła bohaterka, rozwydrzony synalek, toksyczna matka, 

ojciec pantoflarz, brat egoista, który zawsze miał "z górki", wredna szefowa - jednym słowem mnóstwo powodów 

do nieustającej złości na nieciekawą rzeczywistość i nieciekawych ludzi. Ale czy zawsze jest tak, jak się nam 

wydaje, a otaczający nas ludzie są tacy, jakimi ich postrzegamy? Powieść o tym, że czasem po prostu trzeba 

"zobaczyć gdzie indziej" czyli spojrzeć na wydarzenia i osoby pojawiające się w naszym życiu z innej 

perspektywy, a wówczas wszystko może zyskać zupełnie nieznany dotąd wymiar, a bezładnie rozsypane okruchy 

przeszłości nagle zaczną doskonale do siebie pasować i życie stanie się o wiele szczęśliwsze. A także o tym, że 
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dążenie do zemsty za doznane krzywdy najdotkliwiej uderza w nas samych, przesłaniając z czasem to co 

naprawdę ważne.  

 

 

79. Zostań w domu / Agnieszka Pietrzyk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blokowisko , Uprowadzenie , Zakładnicy , Elbląg (woj. 

warmińsko-mazurskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Blok z wielkiej płyty, jedenaście kondygnacji, sześćdziesiąt cztery mieszkania, prawie dwustu lokatorów.                      

W wigilijny wieczór wszyscy oni dowiadują się, że są zakładnikami, a próba wyjścia z wieżowca oznaczać będzie 

śmierć. Zwyczajni ludzie stają w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia, wielopokoleniowe rodziny zostają 

uwięzione w czterech ścianach. Jakie tajemnice rodzinne wyjdą na jaw pod presją strachu i terroru? Na zewnątrz 

trwa mroźna i śnieżna zima. Przed komisarzem Kamilem Soroką stoi trudne zadanie, musi bowiem ustalić, kim są 

bezwzględni sprawcy, oraz uwolnić zakładników. Czeka go przy tym rywalizacja z inspektorem Semeniukiem 

przysłanym z Wrocławia wraz z oddziałem antyterrorystycznym. Obaj spróbują poradzić sobie z zamachem, 

jakiego jeszcze nie było. Oni oraz mieszkańcy elbląskiego wieżowca, których życie nigdy już nie będzie takie 

samo. 

 

 

80. Życie za wszelką cenę / Lisa Genova ; przełożyła Joanna Dziubińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy ze stwardnieniem zanikowym bocznym , Małżeństwo 

, Pianiści , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Richard to wybitny pianista. Jego błyskotliwa kariera i świetny wygląd sprawiły, że stał się egocentrykiem, który 

nie widzi nic, poza czubkiem własnego nosa. Każdy jego koncert na całym świecie kończą długie owacje na 

stojąco. Tylko on tak mistrzowsko potrafi łączyć emocje z bezbłędną techniką. Tak było jeszcze osiem miesięcy 

temu. Teraz Richard zmaga się z ALS (stwardnienie zanikowe boczne). Jego prawe ramię jest sparaliżowane,                    

a palce pozbawione możliwości gry. Utrata ręki jest dla pianisty jak śmierć. A wie, że za chwilę to samo stanie się 

z lewą ręką. I na tym się nie skończy. Choroba Richarda postępuje i nie jest on już w stanie samodzielnie żyć. 

Trochę wbrew sobie, to Karina staje się jego opiekunką. Gdy mięśnie, głos i oddech Richarda zanikają, zarówno 

on, jak i ona próbują naprawić swoją przeszłość, zanim będzie za późno.  
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Chłopak, który wiedział o mnie wszystko / Kristy Moseley ; tłumaczenie Danuta 

Fryzowska.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Uczniowie , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

O Boże, chyba zwymiotuję! Nie wierzę, że muszę iść do tej głupiej nowej szkoły, i to od razu po beznadziejnie 

nudnych wakacjach. Wtem za plecami usłyszałam najcudowniejszy głos na świecie. To przecież Clay Preston, mój 

najlepszy przyjaciel, któremu zwierzałam się z każdej tajemnicy, i który znał mnie na wylot. Wtuliłam twarz                    

w jego szyję. Ależ za nim tęskniłam! Od razu poczułam, że odzyskałam utraconą cząstkę siebie. Ale zaraz, jest 

jakoś inaczej. Dlaczego wszyscy się na nas gapią i szepczą? I dlaczego oboje jesteśmy tacy zmieszani? Przecież 

łączy nas tylko przyjaźń, prawda?  

 

 

2. Hobbit czyli Tam i z powrotem / John Ronald Reuel Tolkien ; przełożyła Maria 

Skibniewska.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hobbici , Krasnoludy , Magia , Walka dobra ze złem , 

Śródziemie (kraina fikcyjna) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Światowej sławy pisarz angielski John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) był profesorem filologii angielskiej na 

uniwersytecie w Leeds oraz profesorem literatury średniowiecznej w Oksfordzie, znawcą literatury i języka 

staroangielskiego, staronordyckiego, starogermańskiego oraz gockiego. Jako powieściopisarz dał się poznać 

dopiero w 1937 roku, publikując Hobbita, który przyniósł mu rozgłos na całym świecie.W samej Anglii książka ta 

miała dziesiątki wydań. Zachęcony powodzeniemi prośbami oczarowanych czytelników, Tolkien powrócił do 

historii Bilbo Bagginsa, pisząc Trylogię Władca Pierścieni, kontynuację Hobbita. Zarówno Hobbit, jak i Władca 

Pierścieni powstały pod wpływem dobrze znanych autorowi skandynawskich mitów i staroangielskich legend, 

pełnych czarodziejów, smoków i przedmiotów o nadprzyrodzonej mocy. Fantastyczny, przemyślany do 

najdrobniejszych szczegółów świat powieści niezmiennie zachwyca kolejne pokolenia czytelników. 
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3. Oddać serce / Lindsay Harrel ; tłumaczyła Renata Czernik.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliżnięta , Choroby serca , Marzenia , Nastolatki , Osoby po 

transplantacji , Podróże , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Megan Jacobs od zawsze marzyła o zdrowym sercu. Całe dzieciństwo spędziła w szpitalach, podczas gdy jej 

siostra bliźniaczka, Crystal, uprawiała sporty, podrywała chłopaków i dobrze się bawiła. Niestety nawet 

przeszczep nie pomógł Megan czerpać z życia garściami. Teraz pracuje jako pomocnik biblioteczny i mieszka                

z rodzicami, marząc o przygodzie, którą przeżyje, „gdy tylko poczuje się lepiej”. Kiedy otrzymuje pamiętnik 

swojej dawczyni serca - wraz z listą rzeczy do zrobienia przed śmiercią - postanawia zdobyć się na odwagę                     

i spełnić marzenia nastolatki. Crystal chce dołączyć do niej z własnych powodów, ale Megan z radością przyjmuje 

jej propozycję jako okazję do naprawienia ich wątłej relacji. Zwiedzając niezwykłe miejsca rozsiane po całym 

świecie, siostry wyruszają jednocześnie w głąb siebie, a „żyć naprawdę” może się okazać o wiele większym 

wyzwaniem niż trudy podróży.  

 

 

4. Syn wiedźmy / Kelly Barnhill ; przełożył Łukasz Małecki ; [ilustracja Jon 

Klassen].- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Czarownice i czarownicy , Magia , Przyjaźń , 

Rozbój , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Syn wiedźmy to piękna klasyczna baśń, z elementami fantasy, opowiadająca o potędze przyjaźni i sile ducha. 

Wypełniony magią Ned, któremu matka czarownica wszyła duszę tragicznie zmarłego brata bliźniaka, ucieka 

przed zbójecką szajką. Áine jest córką Króla Zbójców. Prześladuje ją przepowiednia wypowiedziana przez matkę 

na łożu śmierci: „Uratujesz życie niewłaściwemu chłopcu, a on uratuje życie tobie”. Czy Ned i Áine zaufają sobie 

nawzajem, gdy przetną się ich drogi? Czy będą umieli współpracować, by zapobiec wojnie dwóch królestw, która 

właśnie się rozpoczyna? Czy Áine, rozdarta między ojcem a Nedem, dokona słusznego wyboru?  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. 1939 : jak rozpętała się II wojna światowa / [Autorzy Rafał Białkowski, Tomasz 

Chinciński, Sławomir Dębski, Andrzej Garlicki, Jerzy Holzer, Marek Jabłonowski, 

Zdzisław Jagiełło, Jerzy Kochanowski, Szymon Kucharski, Wojciech Mazur, Marcin 

Mikiel, Jakub Polit, Łukasz Przybyło, Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Łukasz 

Ulatowski, Stanisław Żerko oraz Leszek Będkowski, Iwona Kochanowska, Zdzisław 

Pietrasik, Tadeusz Zawadzki ; redaktor wydania Leszek Będkowski ; współpraca 

Tadeusz Zawadzki].- Wydanie 2.- Warszawa : Polityka, 2019. 

(Pomocnik Historyczny ; 2019 nr 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Geneza , Europa , Polska , 

Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

  Sygnatura:  WG-94(4) 

  Nowości:  2019-09 

 

Kalendarium wydarzeń z lat 1919-1939 ; EUROPA. (NIE)POKÓJ: Nie taki Wersal, Iluzje dyplomacji, Jak 

upadały demokracje, Hitler idzie na wojnę, Stalin nie potrzebuje pokoju ; POLSKA. (NIE)POKÓJ: Po śmierci 

Marszałka, Sojusznicy i wrogowie, Potencjał Odrodzonej, Zbrojne państwo, Jak żyli Polacy? ; KU WOJNIE: 

Polska na celowniku, Dylematy Józefa Becka, Najście smoka, Jeśli jutro wojna ; MILITARIA: Wojsko Polskie, 

Piechota i artyleria, Kawaleria i broń pancerna, Saperzy i fortyfikacje, Lotnictwo i obrona przeciwlotnicza, 

Marynarka Wojenna, Wywiad, Dozbrojenie last minute, Plany mobilizacji, Gry wojenne, Porównanie sił ; 

ODLICZANIE: Piąta kolumna, Ta ostatnia niedziela, 1 września, Koniec pewnego rozdziału ; DETALE: Plany 

Dawesa i Younga, Odrodzona Rzeczpospolita, Legion Czechosłowacki, Sojusze Polski, Monopole państwowe, 

Piękna Helena i Lux-Torpeda, Wolne Miasto Gdańsk, Słynne wypowiedzi, Historia alternatywna: Polska u boku 

Rzeszy, Mundury piechoty, Korpus Ochrony Pogranicza, Warszawa prezydenta Starzyńskiego, Ankieta 1934 r. 

 

 

2. Amantka z pieprzem / Grażyna Barszczewska w rozmowie z Grzegorzem 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barszczewska, Grażyna (1947- ) , Aktorzy polscy , Film polski 

, Teatr polski , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Barszczewska G. 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Najważniejsze dla niej jest - życie, spotkanie z drugim człowiekiem. No i poczucie humoru. Twierdzi, że                       
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w miłości - trzeba się jeszcze… lubić. A najpiękniejszym słowem po słowie kochać jest słowo - pomagać. Na 

scenie czy w filmie - skraca niepotrzebne, przegadane dialogi, ucieka przed sieczką myślową i znaczeniową. Nie 

akceptuje - publicznego epatowania swoimi problemami, bólem czy stratą najbliższych. To jej i tylko jej, ale 

zgodziła się uchylić drzwi do swojego świata i wpuścić tam Grzegorza Ćwiertniewicza. Powstała szczera                        

i pasjonująca rozmowa o życiu i grze, pełna codzienności i… niecodzienności z amantką z pieprzem - jak nazwał 

ją jeden z wybitnych reżyserów filmowych.  

 

 

3. Aplikacja od ogółu do szczegółu : ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na 

aplikację komorniczą i notarialną / Aneta Heliosz, Radosław Bulejak.- 5. wydanie, stan 

prawny luty 2019 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 

(Aplikacje Prawnicze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzaminy zawodowe , Komornicy sądowi , Notariusze , Prawo 

, Polska , Kompendia i repetytoria 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2019-09 

 

I. PRAWO USTROJOWE; II. PRAWO CYWILNE; III. PRAWO GOSPODARCZE; IV. PRAWO ADMINI-

STRACYJNE; V. PRAWO PODATKOWE. 

 

 

4. Aplikacje 2019 / [autor Bogusław Gąszcz].- Wydanie 2., stan prawny 15.05.2019 

r.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2019. 

(Last Minute) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzaminy zawodowe , Prawo , Polska , Kompendia i 

repetytoria 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2019-09 

 

 

[Ze "Wstępu"]: "Aplikacje. Last Minute" to nowatorska propozycja wydawnictwa Od. Nowa, pomagająca                      

w uporządkowaniu i utrwaleniu wiedzy wymaganej podczas egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką. 

Opracowanie zostało skonstruowane na bazie schematu pytań stosowanych na egzaminach w latach 2009-2018.  

W związku z tym nie przytoczono tu pełnego brzmienia ustaw, lecz wybrano i szczegółowo przedstawiono 

wyłącznie te ich części, których dotyczyły pytania. Innowacyjna koncepcja polegająca na skondensowaniu treści 

ustaw oraz uwidocznieniu elementów, z których są lub mogą być formułowane pytania, z pewnością ułatwi 

przygotowanie do egzaminu. Prawo unijne ; Prawo konstytucyjne ; Prawo cywilne ; Prawo karne ; Prawo 

administracyjne ; Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ; Prawo gospodarcze ; Prawo nieruchomości ; 

Samorządy prawnicze. 

 

 

5. Balet który niszczy : traumatyczne historie ze szkół baletowych / Monika 

Sławecka.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkoły baletowe , Trauma , Uczniowie , Antologia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-792.2/.8 

Nowości:  2019-09 
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Perfekcja, delikatność, artyzm - to określenia najczęściej kojarzone z baletem. Lekkie, eteryczne ruchy i niewin-

ność emanująca ze sceny kłócą się z przemocą, wyzwiskami i nadużyciami seksualnymi, którymi bywa okupiona 

nauka baletu. Nikt nie zastanawia się, co dzieje się za kulisami... Jakie sekrety skrywają ściany polskich szkół 

baletowych? Jaką cenę ich uczniowie płacą za to, by zaistnieć na scenie? "Balet, który niszczy" to przejmujący 

manifest wychowanków szkół baletowych, którzy przerywają milczenie. Odarci z pasji, radości z tańca,                      

pozbawieni godności i poczucia własnej wartości, opowiadają swoje historie pełne smutku i cierpienia. Monika 

Sławecka w rozmowach z nimi próbuje dociec, skąd w tym hermetycznym środowisku jest tyle przemocy                        

i zawiści… I to nie ze strony rówieśników.  

 

 

6. Broad Peak : niebo i piekło / Bartek Dobroch, Przemysław Wilczyński.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berbeka, Maciej (1954-2013) , Hajzer, Artur (1962-2013) , 

Kowalski, Tomasz (1985-2013) , Alpiniści , Alpinizm , Wypadki w górach , Broad 

Peak (góra) , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2019-09 

 

 

Książka, która weszła do kanonu literatury o polskim himalaizmie. Przemysław Wilczyński i Bartek Dobroch 

wracają do tragicznych wydarzeń z 2013 roku i starają się odpowiedzieć na pytanie, czy tragedia na Broad Peak 

kładzie kres polskiemu himalaizmowi w takiej formie, w jakiej go dotąd znaliśmy. Analizują je krok po kroku,                 

a także przeprowadzają poruszające rozmowy ze świadkami wydarzeń oraz przyjaciółmi i rodzinami uczestników 

wyprawy. Zgłębiają etykę polskiego himalaizmu i zastanawiają się nad granicami pasji. Próbują także 

odpowiedzieć na pytanie, czy wspinaczka w najwyższych górach jest hymnem wolności czy raczej "Himalajami 

egoizmu"?  

 

 

7. Brygada śmierci : pamiętnik więźnia Sonderkommando 1005 / Leon Weliczker.- 

Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Mireki ; copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wells, Leon Weliczker (1925-2009) , Obóz Janowski we 

Lwowie (niemiecki obóz koncentracyjny) , Holokaust , Żydzi , Obozy koncentracyjne 

, Lwów (Ukraina ; okolice) , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2019-09 

 

 

Aby trupy się nie zsuwały, kładzie się grubsze trupy na krańcach. Gdy już gotowa jest jedna warstwa, o równej 

powierzchni, wówczas kładzie się znowu pod sznur szpaltowane drzewo w odstępach półmetrowych i w tym 

samym kierunku, w którym kładziono trupy. Teraz następuje druga warstwa trupów, ale już ułożonych w kierunku 

poprzecznym w stosunku do poprzedniej warstwy.  I tak coraz wyżej i wyżej wciągamy warstwę za warstwą 

równomiernie, tak że stos z boku widziany wygląda jak trapez wyrysowany linijką na papierze. Z początku 

układamy stosy liczące po pięćset, a później po siedemset pięćdziesiąt trupów. Gdy wprawiliśmy się, liczba 

trupów na stosie doszła do dwóch tysięcy i więcej. Na stos wchodzą tragarze po dylach z nabitymi listewkami, jak 

na budowie. Tragarze, będąc na stosie, zrzucają z noszy trupy i wracają po dalsze. Na górze znajdują się dwaj tzw. 

układacze i oni każdego trupa kładą na odpowiednie miejsce, wedle jego wagi i wielkości.  Trupów wyciąga się tu 

mało, bo trzeba nieraz kopać przez cały dzień, aż się natrafi na trzydzieści-czterdzieści trupów. W ten sposób              

w ciągu całego tygodnia układa się stos, zaś w sobotę się go podpala. Podpalanie stosu wygląda następująco: całą 

płaszczyznę stosu i boki oblewa się kilkoma wiadrami benzyny. Następnie obwija się szmatą pal półmetrowej 
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długości, podpala się szmatę i wrzuca się ją na stos. Powstaje taki wybuch, że aż niebo robi się czarne od dymu. 

[Fragment książki] 

 

 

8. Czarni / Paweł Reszka.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Grzechy główne , Kapłani , 

Postawy , Życie codzienne , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Rozmawiałem z wikarymi, proboszczami, zakonnikami. Księżmi naukowcami z wielkich miast i prostymi 

prowincjonalnymi klechami. O pieniądzach, grzechu, seksie. A najczęściej o codzienności. W końcu w ramach 

reporterskiego eksperymentu sam założyłem sutannę. Chciałem popatrzeć na świat oczami duchownego. Poczuć, 

jaką reakcję wywołuje koloratka w czasach, gdy kościół coraz częściej jest synonimem grzechu.  

 

 

9. Droga Kasiu, jak żyć lepiej? / Katarzyna Miller.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Praca , Przyjaźń , Rodzina , Relacje międzyludzkie , 

Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Katarzyna Miller, najsłynniejsza polska psycholog, zawsze uśmiechnięta, pogodna i szczera aż do bólu, 

odpowiada na listy kobiet i mężczyzn, którzy szukają u niej pomocy i rady w najróżniejszych sytuacjach 

życiowych. Pytają o związki, miłość, samotność, relacje z samym sobą. Proszą o wskazówki w momentach 

trudnych, wyjątkowych, czasem po prostu chcą się komuś wygadać. Ufają autorce, bo nigdy nie owija w bawełnę. 

Potrafi zganić, doradzić, powiedzieć, że coś jest ślepą uliczką. Pisze prostym, żywym, autentycznym językiem. To 

książka, nad którą się zamyślimy, nieraz roześmiejemy i nierzadko też wzruszymy. Potrzebna każdemu i każdej              

z nas. A zamykając ją, będziemy trochę lepsi dla samych siebie.  

 

 

10. Dzieci rewolucji przemysłowej : kto naprawdę zbudował współczesny świat / 

Katarzyna Nowak.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2019. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Praca osób niepełnoletnich , Praca w szczególnych 

warunkach , Rewolucja przemysłowa , Ubóstwo , Wielka Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2019-09 

 

Dzieci. Nie mają prawa głosu. Nie mają wyboru. Dorośli posyłają je do najcięższych prac. Nikogo to nie dziwi.  

W kominie jest ciemno, duszno i gorąco. George jest mały, a tylko takie dzieci mogą pracować jako czyściciele 
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kominów. Pod sobą ma czarną otchłań. Zapiera się gołymi piętami o cegły. Pełznie w górę. Do światła. Wyciąga 

rękę ze skrobaczką… Nagle wszystko znika. Nie słyszy własnego krzyku. Nie słyszy głuchego odgłosu, z którym 

jego ciało uderza o palenisko. Łysa Patience pcha swój wózek kopalnianym tunelem. Dziewczynka boi się bicia,              

a daje radę szybko przesuwać wagonik z węglem, tylko jeśli wciśnie w niego obie ręce i czubek głowy. Włosy 

wytarły się tam zupełnie i została tylko goła skóra. Ośmioletni William już czeka przy swoich drzwiczkach. 

Przepuści wózek i zamknie je najszybciej, jak potrafi. W tych prymitywnych warunkach wentylacja jest kluczowa. 

Inaczej trujące gazy zabiją wszystkich w kopalni. Po pracy będzie chciał wrócić na górę. Zabłądzi. Świat, jaki 

znamy, wymyślili wizjonerzy, inżynierowie, genialni naukowcy. Ale zbudowały go małe dzieci. Od Londynu, 

przez pełną fabryk Łódź, aż po ludne miasta Indii maluchom odbierano dzieciństwo, szansę na edukację                           

i normalny dom. Ich praca była tania, a groźba utraty zdrowia i życia – akceptowalna.  

 

 

11. Dzieje Śląska czyli Historia na pograniczu / [autorzy Aleksandra Dziadul, 

Bogusław Gediga, Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, Andrzej Krajewski, 

Teresa Kulak, Maja Mozga-Górecka, Wojciech Mrozowicz, Dariusz Nawrot, Bartosz 

Nowacki, Rafał Riedel, Małgorzata Ruchniewicz, Tomasz Słupik, Tomasz 

Targański, Jakub Tyszkiewicz oraz Jan Dziadul, Agnieszka Krzemińska, Marek 

Sobczak ; redaktor wydania Leszek Będkowski ; współpraca Tomasz Targański].- 

Warszawa : Polityka, 2019. 

(Pomocnik Historyczny ; 2019 nr 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śląsk , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , 

Czasopismo popularnonaukowe 

  Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Śląsk 

  Nowości:  2019-09 

 

Prolog: Powstańcza wojna ; W dorzeczu Odry ; Pradzieje ; Znikający punkt ; Śląska dzielnica Piastów ; W orbicie 

Pragi ; Wojny husyckie ; Śląski gotyk ; Kraina polichromii ; Pod berłem Habsburgów ; Wyznaniowa mozaika ; 

Niepamiętani potomkowie Piasta ; Odkrywanie regionu ; Śląski barok ; W państwie Fryderyków ; Mit 

niemieckiego Śląska ; Szachownica miast ; Wrocław w pięciu smakach ; Struktura potęgi ; Giszowiec                             

i Nikiszowiec ; Śląskie Elizjum ; W niemieckiej Rzeszy ; W poszukiwaniu tożsamości ; Malarze dwaj ; 

Trójpodział ; Po stronie Warszawy ; Po stronie Pragi ; Po stronie Berlina ; Śląski modernizm ; Ślązacy starzy                      

i nowi ; Na Książu i Pszczynie ; W Polsce zwanej ludową ; Uczeni tej ziemi ; Mapa zasobności ; Topografia 

śląskości. DETALE: Plebiscyt ; Bitwa o Górę św. Anny ; Ślęża ; Skąd ta nazwa ; Walonowie ; Zbójcerze ; Św. 

Jadwiga Śląska ; Skarb średzki ; Kościoły pokoju i łaski ; Anhalt/Hołdunów ; Karl Georg von Hoym ; 

Schaffgotschowie ; Kulturkampf ; Trójkąt Trzech Cesarzy ; W Katowicach o Palestynie ; Wilamowice ; 

Biedaszyby ; Sprawa Potępy ; Gliwice we władzy nazistów ; Volkslista ; Zniemczanie Katowic ; Tragedia 

górnośląska ; Nowa ojczyzna polskich Żydów ; Górniczy bunt ; Śląski etnolekt ; Ślunska godka. 

 

 

12. Ewolucja w miejskiej dżungli / Menno Schilthuizen ; przekład Jerzy Wołk-

Łaniewski.- Łódź : Feeria - Wydawnictwo JK, 2019. 

(Feeria Science) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucja , Miasta , Rośliny , Zwierzęta , Środowisko 

człowieka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2019-09 

 

 

W japońskim mieście Sendai czarnowrony nauczyły się wykorzystywać ruch uliczny do rozłupywania orzechów, - 

Populacje londyńskich podziemnych komarów w wyniku mutacji dostosowały się do zróżnicowanych środowisk 
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linii metra, - U jaskółek zmienił się kształt skrzydeł, by ptaki te miały większe szanse na przeżycie przy 

autostradach, - Miejskie ćmy, poznawszy zagrożenia, jakie rodzi kontakt ze światłem, starają się go unikać, - 

Słynne zięby Darwina z Wysp Galapagos zaczynają dostosowywać długość dzioba do… korzystania z fast 

foodów? Ewolucja nie jest tylko kwestią dinozaurów i odległych epok. Możemy ją obserwować tu i teraz!                   

W dodatku człowiek wcale nie musi odgrywać w tej historii roli czarnego charakteru. W ślad za ludźmi pojawia 

się bowiem ogromna obfitość żywności, dogodne schronienia oraz stanowiska nadające się do lęgów i ogólnie 

nowe możliwości bytowe. Wszędzie w mieście - przy krawężnikach, na poboczach dróg i na dzikich tarasach 

dachowych - społeczności roślin współewoluują w kontakcie z sobą nawzajem, z mikroorganizmami w glebie i w 

powietrzu, z owadami i innymi bezkręgowcami, które je zjadają i zapylają, a także ze środowiskiem miasta. 

Menno Schilthuizen w swej fascynującej książce pokazuje nam, że ewolucja może postępować znacznie szybciej, 

niż Darwin ośmielił się marzyć.  

 

 

13. Historia archeologii : podstawowy przewodnik po przeszłości człowieka / 

redaktor Paul Bahn ; przedmowa Brian Fagan ; [tłumaczenie Kamil Kuraszkiewicz].- 

Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeologia , Opracowanie , Praca zbiorowa , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-902/904  

Nowości:  2019-09 

 

 

Ten wyczerpujący przewodnik po dziejach ludzkości zabiera czytelnika w podróż w czasie, która zaczyna się 4 

miliony lat temu i prowadzi przez setki najważniejszych stanowisk archeologicznych. Od prehistorycznych 

malowideł jaskiniowych w Lascaux przez grobowiec Tutanchamona i pogrzebane miasto Pompeje, po terakotową 

armię chińskiego cesarza. "Historia archeologii", napisana przez międzynarodowy zespół wybitnych archeologów 

i bogato ilustrowana, daje wyjątkowy obraz rozwoju człowieka, a także poznawania przeszłości przez współczesne 

społeczeństwa. Po mistrzowsku łącząc wnikliwe analizy historii naszego gatunku z porywającą opowieścią, szuka 

też odpowiedzi na najważniejsze pytania: Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? W książce znajdziesz: Szczegółowe 

opisy najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie, z obszernymi komentarzami najwybitniejszych 

uczonych, którzy przedstawiają te znaleziska na tle najważniejszych wydarzeń w historii kultury i społeczeństwa, 

Wspaniałe ilustracje przedstawiające największe odkrycia archeologiczne, od spektakularnych budowli                           

w dżunglach i na pustyniach po fascynujące dzieła sztuki i artefakty, Linie czasu prezentujące historię ludzkości.  

 

 

14. J. R. R. Tolkien - pisarz stulecia / T. A. Shippey ; przekład Joanna Kokot.- 

Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tolkien, J. R. R. (1892-1973) , Fantasy , Literatura angielska , 

Proza , Monografia 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Fascynujący przewodnik po najsłynniejszych w historii utworach fantasy, który przybliża ich ponadczasowe 

przesłanie. Zgodnie z wynikami najnowszych plebiscytów, J.R.R. Tolkien wciąż pozostaje "najbardziej 

wpływowym pisarzem stulecia", a Władca Pierścieni "książką stulecia". Na poparcie tych ocen profesor Tom 

Shippey, wybitny mediewista i badacz literatury fantasy, daje nam fascynujący przewodnik po dziełach Tolkiena, 

koncentrując się szczególnie na "Hobbicie", "Władcy Pierścieni" i "Silmarillionie". Główną część książki stanowią 

trzy rozdziały poświęcone analizie "Władcy Pierścieni" jako językowej i kulturowej mapie, jako skomplikowanej 
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sieci opowieści i jako odpowiedzi na znaczenie mitu. Profesor Shippey analizuje naturę zła we "Władcy 

Pierścieni", omawia także skomplikowane przeplatanie się wielu wątków, gdy narracja koncentruje się na losach 

kolejnych postaci, które tworzą bogatą i złożoną opowieść, świadczącą o talencie twórcy.  Książka wyjaśnia, co 

czyni wszystkie te utwory ponadczasowymi. Nie zgadzając się z krytykami, którzy często bywają uprzedzeni do 

Tolkiena i fantastyki w ogóle, profesor Shippey proponuje nowe podejście do Tolkiena i fantasy, ujawnia wagę 

języka w literaturze, a także pokazuje jak "Hobbit", "Władca Pierścieni" i "Silmarillion" stały się częścią żywej 

tradycji snucia opowieści, której korzenie sięgają poprzez baśnie braci Grimm aż do Eddy Starszej i Beowulfa.  

 

 

15. Jak naprawić sprzęt elektroniczny : poradnik dla nieelektronika / Michael Jay 

Geier ; [tłumaczenie Marcin Machnik].- Wydanie 2. [poszerzone i uzupełnione].- 

Gliwice : Helion, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektronika , Urządzenia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Rozdział 1. PRZYGOTUJ SIĘ, BO NAPRAWIANIE TO NIEZŁA ZABAWA!; Rozdział 2. ZAKŁADANIE 

WARSZTATU, CZYLI NIEZBĘDNE NARZĘDZIA; Rozdział 3. UWAGA, NAPIĘCIE, CZYLI JAK 

ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO; Rozdział 4. NAPRAWIAM, WIĘC JESTEM, CZYLI FILOZOFIA 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW; Rozdział 5. Z CZYM TO SIĘ JE, CZYLI WAŻNE TERMINY, TEORIE  

I BLOKI UKŁADÓW; Rozdział 6. OPANUJ SWOJĄ BROŃ, CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z PRZYRZĄDÓW 

SERWISOWYCH; Rozdział 7. Z CZEGO ZROBIONE SĄ TE CUDEŃKA, CZYLI OPOWIEŚĆ                                  

O ELEMENTACH ELEKTRONICZNYCH; Rozdział 8. MAPY I ZNAKI DROGOWE, CZYLI SCHEMATY ; 

Rozdział 9. WEJŚĆ I NIE ZNISZCZYĆ, CZYLI JAK DOSTAĆ SIĘ DO ŚRODKA; Rozdział 10. CÓŻ TO DO 

LICHA JEST, CZYLI ROZPOZNAWANIE GŁÓWNYCH SEKCJI ; Rozdział 11. POLOWANIE CZAS 

ZACZĄĆ, CZYLI ŚLEDZENIE ŚCIEŻEK I DIAGNOZOWANIE ; Rozdział 12. CZAS NA ZMIANY, CZYLI 

PŁYTKI MONTAŻOWE I WYMIANA ELEMENTÓW; Rozdział 13. UWAGA, OPAKOWANIE, CZYLI 

MONTAŻ W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI ; Rozdział 14. WRAŻLIWE ELEMENTY I UPORCZYWE 

PROBLEMY; Rozdział 15. ASY W RĘKAWIE, CZYLI TRIKI I PORADY DOTYCZĄCE KONKRETNYCH 

PRODUKTÓW. 

 

 

16. Kultura studencka okresu PRL : media i działalność artystyczna / redakcja 

naukowa Sławomir Rogowski, Michał Rauszer ; Katedra Antropologii Mediów. 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Zakład Interdyscyplinarnych Badan 

[!] nad Kulturą. Wydział Pedagogiczny - Uniwersytet Warszawski.- Warszawa : 

Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskusyjne kluby filmowe , Kluby studenckie , Plakat , PRL , 

Studenci , Środki masowego przekazu , Teatr studencki , Życie kulturalne , Polska , 

Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-373/378 

Nowości:  2019-09 

 

Michał Rauszer, Sławomir Rogowski - Od spontanicznej do instytucjonalnej kultury studenckiej ; Mirosław 

Pęczak - Kontrkulturowość kultury studenckiej ; Zapis dyskusji: Oficjalna prasa studencka - próby i możliwości 

obiektywnego dziennikarstwa w warunkach systemu politycznego PRL / opracowanie Sławomir Rogowski ; 

Magdalena Żmijkowska - Problematyka kultury studenckiej na łamach " itd" na przełomie lat 70. i 80. XX wieku ; 

Krzysztof Flasiński - Akademickie radio "Pomorze" w okresie PRL ; Anna Sieradzan - Od sceny do studia. 
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Instytucjonalizacja kultury studenckiej na przykładzie Programu III Polskiego Radia ; Lech Śliwonik - Dowódcy 

trzech batalii. Rzecz o studenckim ruchu teatralnym lat 1954-1989 ; Barbara Świąder-Puchowska - Dzieci 

Chaplina. Filmowe tropy w działalności gdańskich teatrów studenckich lat 50. i 60. XX wieku ; Katarzyna 

Nowicka - Student to ma klawe życie - o mitologizacji teatralnego ruchu studenckiego ; Zapis dyskusji: Studenccy 

twórcy, kluby i festiwale w czasach zlodowaceń i odwilży / opracowanie Wojciech S. Kaczorowski ; Krzysztof 

Szamałek - Przyczynek do historii odrodzenia Hybryd ; Jarosław Ważny - "Muszę zawieźć wódkę tatowi" - strajk 

studencki z 1981 roku oczami Kazimierza Staszewskiego i Janusza Grudzińskiego z grupy Kult ; Konrad J. 

Zarębski - Kiedy "dyskusja" znaczyła dyskusja: studenckie DKF-y jako okno na świat ; Zuzanna Woźniak - 

Działalność Międzyuczelnianego DKF-u jako przykład funkcjonowania łódzkiego środowiska Dyskusyjnych 

Klubów Filmowych ; Andrzej Kotecki - Plakat studencki ; Ladislav Volko - Słowackie spojrzenie na kulturę 

studencką PRL ; Noty o autorach i uczestnikach dyskusji ; Załącznik - plakaty z kolekcji Muzeum Niepodległości 

wzmiankowane w tekście Andrzeja Koteckiego. 

 

 

17. Lwów / autor przewodnika: Aleksander Strojny.- Wydanie 2.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lwów (Ukraina) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(477) 

Nowości:  2019-09 

 

 

Przewodnik turystyczny. Lwów to miasto pogranicza. W jego wyglądzie odbijają się bogata kultura, trudna 

historia i tradycje kilku religii. Trzy katedry - łacińska, ormiańska i greckokatolicka, a także prawosławna cerkiew 

Wołoska są najbardziej czytelnymi dowodami współżycia kilku narodów zamieszkujących to miasto. Zwiedzanie 

stolicy Ukrainy zachodniej to wędrówka przez liczne epoki i style architektoniczne - od pozostałości staroruskich 

do budowli nowoczesnych, od gotyku po socrealizm. Dla Polaków największe znaczenie mają cmentarze: 

Łyczakowski i Orląt, na których spoczywają wybitni obywatele Rzeczypospolitej.  

 

 

18. Marsz, marsz Batory / [opracowały] Barbara Caillot, Aleksandra Karkowska.- 

[Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Oryginały, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Batory (statek pasażerski) , Emigracja , Podróżnictwo morskie 

, Polacy za granicą , Kanada , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i 

wspomnienia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2019-09 

 

 

Oczarował nas M/S Batory. Legendarny transatlantyk, ambasador polskiej kultury, szczęśliwy statek, jedyny                 

w swoim rodzaju salon towarzyski. 33 lata pływał pod polską banderą, odbył 222 regularne rejsy oceaniczne, 

przewożąc podczas nich ponad 270 tysięcy pasażerów. Dla wielu z tych osób to była podróż w jedną stronę - 

podróż na emigrację, podróż życia... [...]. Każdy miał inny powód, każdy miał swoją historię. [...]. Udało nam się 

porozmawiać z ponad 50 pasażerami "Batorego" oraz członkami załogi. Mieszkają dzisiaj w Warszawie, Gdyni, 

Sopocie, na Podhalu, ale też w Montrealu, Ottawie, Toronto, Nowym Jorku, Chicago, Kalifornii czy na Florydzie. 

Podzielili się z nami swoimi wspomnieniami, wrażeniami, tajemnicami i fotografiami. Barbara Caillot, Aleksandra 

Karkowska 
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19. Medyceusze : tajemna historia dynastii / Mary Hollingsworth ; przekład Paulina 

Maksymowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medici (ród) , Bankierzy , Dynastie , Mecenat , Przywódcy i 

głowy państw , Florencja (Włochy) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(450) 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Medyceusze - fundatorzy najpotężniejszego europejskiego domu bankowego w XV wieku - władali Florencją od 

1434 roku. Pod ich rządami miasto rozkwitło, stając się wiodącym ośrodkiem artystycznym i kolebką renesansu. 

Wtedy tworzyli Leonardo da Vinci, Botticelli, Donatello, Fra Angelico czy Michał Anioł. Ten znakomity ród 

wydał trzech papieży (Leon X, Leon XI, Klemens VII) oraz dwie królowe francuskie (Katarzyna Medycejska                 

i Maria Medycejska). Czy ten utrwalony przez wieki wizerunek florenckiego rodu jest prawdziwy, czy może jest 

to fikcja powtarzana tak wiele razy, że zyskała status faktu? Czy Medyceusze faktycznie byli szlachetnymi 

mecenasami sztuki i humanizmu? A może, zupełnie jak Borgiowie, byli w rzeczywistości przebiegłymi, 

niemoralnymi tyranami, nienawidzonymi w mieście, w którym siłą przejęli władzę?  

 

 

20. Mistrz manewru : generał broni Stanisław Maczek (1892-1994) / Jerzy Majka.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maczek, Stanisław (1892-1994) , Generałowie , Wojsko , 

Wojska pancerne , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

I. Młodość ; II. "O niepodległość i granice" ; III. Służba pokojowa ; IV. Kampania wrześniowa 1939 roku ; V. 

Francja ; VI. Na Wyspach Brytyjskich ; VII. Kampania w Europie Zachodniej (1944-1945) ; VIII. Dowództwo                 

I Korpusu Polskiego ; IX. Emigracja. 

 

 

21. Moment zwrotny : jak kobiety rosną w siłę i zmieniają świat / Melinda Gates ; 

przelożył Janusz Ochab.- Poznan : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gates, Melinda (1964- ) , Gates Learning Foundation , Kobieta 

, Prawo do nauki , Prawa kobiet , Seksizm , Solidarność (postawa) , Wykluczenie 

społeczne , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-341 

Nowości:  2019-09 

 

 

Od dwudziestu lat Melinda Gates prowadzi misję, której celem jest znajdowanie rozwiązań dla ludzi pilnie 

potrzebujących pomocy, bez względu na to, gdzie żyją i kim są. Podczas swoich podróży coraz wyraźniej zaczęła 

zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy: Jeśli chcesz, by całe społeczeństwo dążyło ku lepszemu, nie możesz źle 

traktować kobiet. W tej poruszającej książce dzieli się mądrością zdobytą dzięki spotkaniom z inspirującymi 

ludźmi, których poznała podczas swej pracy i podróży po całym świecie. Melinda wspiera swą narrację 

alarmującymi danymi, prezentując kwestie, które w największym stopniu wymagają naszej uwagi. Opowiada też  
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o swoim życiu osobistym oraz o drodze do równouprawnienia w małżeństwie. Pisząc z pasją, szczerością                          

i wdziękiem, przedstawia nam niezwykłe kobiety i pokazuje, jaką moc daje wspólne działanie.  

 

 

22. Na podbój Księżyca / Norman Mailer ; tłumaczyli Ewa i Lesław Adamscy.- 

Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apollo 11 , Astronauci , Loty kosmiczne , Program Apollo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-629.7  

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Dla wielu lądowanie na Księżycu było decydującym wydarzeniem XX wieku. Nie dziwi więc, że to właśnie 

Norman Mailer – literacki prowokator, który zmienił krajobraz amerykańskiej literatury faktu – napisał kronikę 

misji Apollo 11. "Na podbój Księżyca" ukazuje fascynację autora samymi astronautami oraz jego własne obawy  

w kwestii tego, co próbowali osiągnąć. Mailer jest pełen zarówno podziwu, jak i trwogi. Doskonale oddaje nastrój 

ekscytacji, lęków i zwątpienia. Jego relacja jest porywającą opowieścią, jak również genialnym przedstawieniem 

zapomnianych obecnie problemów technicznych i niepewności związanych z misją. "Na podbój Księżyca" to 

także niezrównany portret Ameryki w czasach przemian - kraju rozdartego przez wojnę wietnamską. Przez jeden 

niezwykły tydzień latem 1969 roku uwaga wszystkich była skupiona na trzech męźczyznach na pokładzie statku, 

oddalonego tysiące kilometrów od Ziemi.  

 

 

23. Niegodziwi śmiertelnicy / Aaron Mahnke ; przełożył Zbigniew A. Królicki ; 

[ilustracje M. S. Corley].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

(The world of Lore / Aaron Mahnke) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okultyzm , Przestępcy , Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu 

, Spirytyzm , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2019-09 

 

 

Mrożąca krew w żyłach, zabawnie ilustrowana książka o najgorszych ludziach, którzy chodzili po świecie. 

Niektóre potwory są tylko wytworami naszej wyobraźni, jednak wiele z nich jest równie realnych jak ciało i krew. 

Gospodarz bestsellorowego podcastu opisał niesławne postacie, których przerażające zbrodnie przypominają, że 

prawda bywa bardziej przerażająca od fikcji. Aaron Mahnke przedstawia nam Williama Brodie, szanowanego 

szkockiego meblarza, wykorzystującego swój fach do żerowania na obywatelach Edynburga i skrywającego swoją 

zbrodniczą naturę pod maską szacownego obywatela, którego Robert Louis Stevenson opisał w swojej słynnej 

powieści jako doktora Jekylla i pana Hyde'a. Poznamy również H.H. Holmesa, nieuchwytnego oszusta, lepiej 

znanego jako postrach wystawy światowej w Chicago w roku 1893, podczas której przyjmował niczego nie 

podejrzewających gości do swojego koszmarnego "hotelu"... w którym znikali na zawsze. W tej galerii 

zbrodniarzy nie mogło zabraknąć również Beli Kissa, węgierskiego blacharza z upodobaniem do okultyzmu                    

i przechowywania kobiecych zwłok w beczkach z benzyną...  
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24. Ota Pavel : pod powierzchnią / Aleksander Kaczorowski.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pavel, Ota (1930-1973) , Literatura czeska , Pisarze czescy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.3(091)  

Nowości:  2019-09 

 

 

Wszyscy Czesi wiedzą, kim był Ota Pavel. Syn czeskiego Żyda dotknięty traumą Holocaustu, powojenny ideowy 

komunista, najpracowitszy czeski dziennikarz sportowy, obsesyjny perfekcjonista, genialny pisarz dotknięty 

chorobą psychiczną. Życie Oty Pavla to los mieszkańca Europy Środkowej XX wieku, modelowy przykład tego, 

jak wielkie wydarzenia determinują historię człowieka, nawet jeśli on sam nie miał na nie żadnego wpływu. 

Pavlowi najbardziej zależało na tym, by zostać pisarzem. To się udało. I chociaż nie zaznał sławy ani splendorów, 

wpisał się w wielką tradycję środkowoeuropejskiej literatury żydowskiej, której symbolami są Franz Kafka, Egon 

Erwin Kisch czy Max Brod, pozostając jednocześnie pisarzem na wskroś czeskim. Wielu Polaków czytało 

"Śmierć pięknych saren", wielu zakochało się w tej książce od pierwszej lektury, ale teraz mamy okazję 

dowiedzieć się więcej o człowieku, który kiedyś w życiu postanowił: "Najpierw sprawię sobie maszynę do 

pisania, a zaraz potem piękną wędkę na ryby".  

 

 

25. Pierwsze damy III Rzeczpospolitej / Aleksandra Szarłat.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaruzelska, Barbara Halina (1930-2017) , Kaczyńska, Maria 

(1942-2010) , Komorowska, Anna (1953- ) , Kornhauser-Duda, Agata (1972- ) , 

Kwaśniewska, Jolanta (1955- ) , Wałęsa, Danuta (1949- ) , Pierwsze damy , Polska , 

Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2019-09 

 

Być damą w polityce, być sobą w blasku fleszy. Barbara Jaruzelska, Danuta Wałęsa, Jolanta Kwaśniewska, Agata 

Kornhauser-Duda - sławne, wpływowe, podziwiane i... krytykowane. Zawsze w cieniu, nawet w świetle fleszy. 

Tak różne, a jednak świadome swojej siły - małżonki prezydentów III Rzeczpospolitej. Gdyby nie Danuta, nie 

byłoby takiego Lecha" - mówią znajomi Danuty i Lecha Wałęsów. Aleksander Kwaśniewski zapytany, co jego 

prezydentura zawdzięcza żonie, odpowiada: "Mnóstwo", po czym długo wylicza listę zasług Jolanty. Lech 

Kaczyński składał hołd Marii: "Swoje sukcesy zawdzięczam żonie". Bronisław Komorowski przyznaje, że nie 

mógłby oddawać się polityce, gdyby nie Anna - wspierająca, organizująca życie licznej rodziny. Andrzej Duda 

mówi o Agacie: "Mam wspaniałą, mądrą, bardzo dobrą żonę". Pierwsza dama to status społeczny, zaszczyt, który 

wymaga przyswojenia zasady protokołu dyplomatycznego oraz wyrzeczeń: rezygnacji z kariery zawodowej                     

i podporządkowania kalendarzowi oficjalnych wizyt prezydenta. W PRL-u życie prywatne dostojników owiane 

było tajemnicą: nie znało się ich żon, choć krążyły o nich mniej lub bardziej niesamowite plotki. Teraz życie 

prywatne polityków jest sprawą publiczną, a wizerunek małżonki prezydenta to sprawa polityczna. Kim są 

prezydentowe III Rzeczpospolitej? Jak je wychowano? Co w pełnieniu funkcji pierwszej damy było dla nich 

najtrudniejsze? Czy tajniki protokołu dyplomatycznego trzeba mieć we krwi, czy można się ich nauczyć? Oto 

tylko kilka pytań spośród wielu, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w tej książce.  
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26. Pokolenie '89 : młodzi o polskiej transformacji / Jakub Sawulski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka , Polityka gospodarcza , Polityka społeczna , 

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , Młodzi dorośli , Osoby w wieku 

średnim , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2019-09 

 

 

Między rokiem 1989 a 1995, w czasie gdy w Polsce dokonywała się transformacja, rodzili się ludzie. To my - 

pierwsze pokolenie, które nie zna czasów PRL-u. Słabo pamiętamy też przemiany gospodarcze z lat 90.                        

A członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, otwarte granice i dostęp do internetu to dla nas coś oczywistego. 

Mamy kilka lat doświadczeń na rynku pracy, próbę wynajęcia lub kupna mieszkania i pierwsze zapłacone składki 

na emeryturę. Niektórzy z nas właśnie zakładają rodziny. I wiemy już, jakie są owoce polskiej transformacji, choć 

ani nie przeżyliśmy świadomie jej przebiegu, ani nie za bardzo interesuje nas to, co było wcześniej. Ale to, co 

zastaliśmy, wchodząc w dorosłe życie, odbiega często od tego, czego oczekiwaliśmy. Ta książka oddaje głos 

naszemu pokoleniu. Pokoleniu'89, które do tej pory było anonimowe, ale teraz zaczyna coraz głośniej mówić                  

o tym, co trzeba w Polsce zmienić.  

 

 

27. Policjanci i gangsterzy : kulisy śledztw i tajemnice CBŚ / Krzysztof Wójcik.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centralne Biuro Śledcze , Czynności operacyjne , Policja , 

Przestępcy , Przestępczość zorganizowana , Śledztwo i dochodzenie , Tajni 

współpracownicy policji , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-09 

 

 

Pieniądze, miłość i śmierć - książka "Policjanci i gangsterzy" jak w soczewce skupia brutalne poczynania 

półświatka przełomu wieków, brzemienne w skutki romanse i płynne przenikanie się struktur mafii i policji. 

"Willy", polski Al Capone, bezwzględny morderca i autor "skoku stulecia" na konwój pocztowy w Gdańsku                 

w 1999 roku. Czy operacje plastyczne pomogły mu zmienić tożsamość i uniknąć odpowiedzialności? Porwanie 

nastolatki w Gdyni w 2002 roku po mistrzowsku zaplanował policjant. Czy kret w CBŚ pomagający porywaczom 

mógł prowadzić śledztwo we własnej sprawie? Dlaczego w 2000 roku zginął król narkobiznesu na Pomorzu? Jak 

"pruszkowscy" przejmował Sopot i legalne interesy trójmiejskich biznesmenów? Jak pracowało się w CBŚ na 

początku jego działalności i jak sami funkcjonariusze rozwijali ten skrót? To tylko niektóre wątki najnowszej 

książki Krzysztofa Wójcika opisującej kulisy śledztw CBŚ i codzienną pracę tajniaków. 

 

 

28. Polityka i kultura / Rafał Grupiński ; rozmawia Łukasz Perzyna.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupiński, Rafał (1952- ) , Kultura , Polityka wewnętrzna , 

Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(438).084  

Nowości:  2019-09 
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Zaskakująca w nieznanych szczegółach z najnowszej historii i niezwykła w interpretacjach znanych wydarzeń 

opowieść o Polsce ostatniego półwiecza. Rafał Grupiński - polityk, a zarazem historyk kultury, krytyk literacki                

i wydawca, w latach 80. współpracownik paryskiej "Kultury" i założyciel podziemnego czasopisma "Czas 

Kultury" - opowiada o czasach opozycji demokratycznej, stanie wojennym z poznańskiej perspektywy, by chwilę 

potem odsłaniać kulisy sejmowej i rządowej polityki po 1989 roku. Sekretarz stanu w rządzie premiera Donalda 

Tuska, doradca polityczny i szef największego klubu parlamentarnego Sejmu VII kadencji, a chwilę wcześniej 

wydawca takich pisarzy jak Andrzej Stasiuk, Marcin Świetlicki czy Natasza Goerke, łączył zawsze dwa światy, 

które wydają się przy obecnej brutalizacji polityki nie do pogodzenia: politykę i kulturę. O tym jest także ta 

książka ważnego świadka epoki, który angażując się w PRL w walkę o niepodległość czy późniejsze przemiany 

polityczne kraju, nigdy nie porzucił kultury i świata jej nieprzemijających wartości. 

 

 

29. Potworne istoty / Aaron Mahnke ; przełożył Zbigniew A. Królicki ; [ilustracje M. 

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

(The world of Lore / Aaron Mahnke) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Okultyzm , Potwory , Spirytyzm , Stworzenia 

fantastyczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2019-09 

 

 

Mieszkają w cieniu - w głębi lasu, w mroku nocy, w ciemnych zakamarkach naszych umysłów. Mówią o nich 

legendy i przesądy, średniowieczne zabobony i bajania przekazywane z pokolenia na pokolenie: o wilkołakach                 

i wendigo, poltergeistach i wampirach, goblinach i mściwych duchach. W tej pięknie ilustrowanej książce 

gospodarz bestsellerowego podcastu „Lore” i serialu jest naszym przewodnikiem w fascynującej podróży po 

historii tych przerażających stworów, badającym nie tylko legendy, ale także to, co one mówią o nas samych. 

Odwiedza słabo oświetlone pokoje, w których odbywają się seanse spirytystyczne, europejskie wioski nękane 

przez gremliny, a nawet Key West na Florydzie, siedzibę demonicznej lalki imieniem Robert. Aaron Mahnke 

uświadamia nam, że czasem prawda bywa bardziej przerażająca niż najbardziej wyszukane fantazje...  

 

 

30. Powstańcy : ostatni świadkowie walczącej Warszawy / Magda Łucyan.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

(Prawdziwe Historie / Społeczny Instytut Wydawniczy Znak) 

 

 

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

warszawskie (1944) , Powstańcy warszawscy , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Biografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2019-09 

 

Sanitariuszka z Mokotowa. Hanna Stadnik z domu Sikorska ps. "Hanka" ; Osiemnastka na barykadzie. Andrzej 

Wiczyński ps. "Antek" ; Łączniczka z Czerniakowa. Eleonora Galica-Zarembina ps. "Maja" ; W piekle Woli. 

Edmund Baranowski ps. "Jur" ; Miłość i śmierć. Anna Jakubowska z domu Swierczewska ps. "Paulinka" ; 

Żołnierz z powołania. Juliusz Kulesza ps. "Julek" ; Dziewczyna z błyskawicą. Wanda Traczyk-Stawska ps. 

"Pączek" ; Urodzony dowódca. Pułkownik Kazimierz Klimczak ps. "Szron" ; Ostatni generał. Generał Zbigniew 

Ścibor-Rylski ps. "Motyl". 
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31. Prawo celne / Ewa Gwardzińska, Mirosława Laszuk, Małgorzata Masłowska, 

Robert Michalski.- Stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.- Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2017. 

(Prawo w Praktyce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo celne , Prawo wspólnotowe europejskie , Polska , 

Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2019-09 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: PRZYWÓZ TOWARU NA OBSZAR CELNY UNII EUROPEJSKIEJ. CZĘŚĆ DRUGA: 

WYWÓZ TOWARÓW Z OBSZARU CELNEGO UNII EUROPEJSKIEJ. 

 

 

32. Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn.- Stan 

prawny na 1 stycznia 2016 r.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 

(Monografie,  ISSN 1897-4392) 

(Biblioteka Przeglądu Podatkowego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akcyza , Prawo celne , Polska , Materiały konferencyjne , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2019-09 

 

CZĘŚĆ I. PODATEK AKCYZOWY. CZĘŚĆ II. PRAWO CELNE. CZĘŚĆ III. ZAGADNIENIA PROCEDU-

RALNE. 

 

 

33. Profesor Dębski : lekarz od cudu życia / Edyta Brzozowska.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dębski, Romuald (1956-2018) , Szpital Bielański im. ks. 

Jerzego Popiełuszki (Warszawa) , Ciąża wysokiego ryzyka , Ginekolodzy , 

Ginekologia , Kobieta ciężarna , Lekarze a pacjenci , Niepłodność , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2019-09 

 

Profesor Romuald Dębski nie był zwyczajnym ginekologiem-położnikiem. Raczej ostatnią szansą na 

macierzyństwo. Kobiety, które przez lata bez powodzenia starały się zajść w ciążę, leczyły się właśnie u niego.               

I rodziły dzieci. Mimo swoich chorób: endometriozy, raka, bezowulacyjnych cyklów, chorób tarczycy, wad serca 

czy niepełnosprawności. Ta książka to zbiór opowieści kobiet, których inni specjaliści bali się leczyć. Pod 

prostymi słowami kryją lata oczekiwań, niepewności, braku nadziei. To także zapis czasów, w których pacjentki 

niejednokrotnie musiały walczyć, aby zajść w ciążę i urodzić dziecko. Dla nich warszawski lekarz był cudotwórcą 

i to one mają prawo postawić pytanie - kto tak naprawdę jest pro-life?  
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34. Resortowe dzieci : biznes / Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz.- 

Warszawa : Fronda PL, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorcy , Służby specjalne , Tajni współpracownicy 

służb specjalnych , Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , Polska , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2019-09 

 

 

1. Wywiad cywilny przygotowuje demontaż gospodarki socjalistycznej (Krzysztof Krowacki) ; 2. FOZZ - "matka 

wszystkich afer" ; 3. Batax buduje kapitalizm z Zarządem II sztabu Generalnego (Wiktor Kubiak) ; 4. "Pan 

Cygaro" - symbol uwłaszczonej nomenklatury (Ireneusz Sekuła) ; 5. "Szpica polskiej gospodarki" (Aleksander 

Gawronik) ; 6. Jak zostać miliarderem w III RP (Jan Kulczyk) ; 7. "Zeg" buduje imperium (Zygmunt Krok-

Podgórski-Solorz-Żak) ; 8. Na granicy wywiadów (Zbigniew Niemczycki) ; 9. Jak TW "Ernest" sprawdził się                

w biznesie (Leszek Czarnecki) ; 10. Farmaceutyczny potentat z papierami bezpieki (Jerzy Starak) ; 11. Biznes                

w cieniu służb ("Gang przebierańców") ; 12. Kurczak i jego król (Kazimierz Pazgan) ; 13. Forsy jak lodu 

(Zbigniew Grycan) ; 14. "Zwyczajny" elektorat premier Kopacz (Mieczysław Skołożyński) ; 15. Specjalista od 

luksusu (Jerzy Mazgaj) ; 16. Jak rozkręcić biznes rodzinny w III RP (Teresa Mokrysz) ; 17. Syn ubeka twórcą 

potęgi Comarchu (Janusz Filipiak). 

 

 

35. Rozmowa z Górą : o drodze, o poszukiwaniu siebie / Rafał Fronia.- Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua Non, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fronia, Rafał (1971- ) , Alpiniści , Alpinizm , Himalaje (góry) 

, Manaslu , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Poetyckie spojrzenie na Nepal i Himalaje. O wyprawowych wzlotach, ale przede wszystkim o dylematach, 

odwrotach i niepowodzeniach. Opowieść o Manaslu w zderzeniu z komercyjną machiną, pędzącą z bazy na 

szczyt. Pokazuje nieznane kulisy polskiej wyprawy z jesieni 2018 roku, próbuje wyjaśnić decyzje jej lidera. 

Relacja z próby ataku szczytowego trzyma w napięciu – upór członków wyprawy, mimo potęgi góry i pędzących 

lawin, zderza się z rozterkami kierownika. Esencja to anegdoty z wyprawowej przeszłości, o Klemensie, kruku, 

„telewizyjnym” wietrze zimą pod Broad Peakiem i kamieniu w prezencie od Szerpy. Michał Rodak, RMF FM ; 

Rafał to nie tylko wojownik gór, ale też samuraj słowa. Potrafi przelać na papier to, co góry przelewają do jego 

myśli. Wędrówka górska jest tu jedynie przyczynkiem do pokazania wędrówki w głąb siebie. Rafał zabiera 

czytelnika w świat, w którym trzeba oddać kawałek siebie, żeby zdobyć kawałek góry. Michał Leksiński, „7 

Happy Summits” ; "Rozmowa z Górą" to nie tylko relacja z wyprawy na Manaslu. To też oryginalna książka                

o podejmowaniu ryzyka i ocieraniu się o śmierć. Jakub Radomski, „Przegląd Sportowy” 
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36. Śmierć przy myciu zębów : chemia dla zabieganych / Mai Thi Nguyen-Kim.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chemia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-54 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

Dlaczego pobudka budzikiem szkodzi? Jak tańczą cząsteczki w porannej kawie? Czy smażąc jajecznicę na 

śniadanie, wzbogacamy ją o fluor? Tyle pytań, a jeszcze nawet nie wyszliśmy z domu! Popularyzatorka chemii              

z Harvardu, Mai Thi Nguyen-Kim zabiera nas w 24-godzinną podróż po fascynującym i wcale nie nudnym (tak, to 

możliwe!) świecie chemii. Dowiadujemy się więc, kiedy jest najlepszy moment na wypicie pierwszej kawy, 

dlaczego pasta do zębów powinna zawierać fluorki i czemu chaos panujący na naszym biurku jest zgodny z wolą 

Wszechświata. Poznajemy skład szkła w ekranach naszych smartfonów i zasady rządzące ich bateriami. Autorka 

zdradza nam też, co zrobić, aby działały one dłużej, i dlaczego czasami eksplodują. Podczas wędrówki po świecie 

chemii lądujemy też w supermarkecie, gdzie Mai uczy nas, jak bronić się przed trikami marketingowymi, które 

czyhają na nas nawet na półce z butelkami wody. Wybierzemy się również do działu chemicznego, gdzie 

dowiemy się na przykład, jak działają dezodoranty i dlaczego w ogóle pot śmierdzi. A wieczorem towarzyszymy 

autorce w przygotowaniu perfekcyjnego czekoladowego fondanta, a także zgłębiamy temat miłości, wszak i ją 

można rozpatrywać jako… chemię!  Jeśli w szkole uważaliście, że chemia to nudny przedmiot, to najlepsza okazja 

na odczarowanie jej. A jeśli nie chcesz, by to samo spotkało twoje dziecko, wystarczy, że dasz mu książkę Mai 

Thi Nguyen-Kim, która w dowcipny i przystępny sposób wyjaśnia, jakie reakcje zachodzą wokół nas oraz w nas 

samych. Dzięki lekturze będziemy nie tylko mądrzejsi, ale przede wszystkim zaciekawieni chemią.  

 

 

37. Świat na głowie : rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia / Krzysztof 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie sukcesu , Ojcostwo , Ojcowie i córki , Ojcowie i 

synowie , Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Bartek Królik ; Michał Koterski ; Adam Nowak ; Cezary Nowak "Cezik" ; Przemysław Saleta. 

 

 

38. 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:  2019-09 

 

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

 

 

39. Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943-1944 / redaktorzy Łukasz 

Adamski, Grzegorz Hryciuk ; [przekład z języka rosyjskiego i ukraińskiego Łukasz 

Adamski, Tomasz Ambroziak, Bartłomiej Gajos, Bartosz Gralicki, Dagmara Moskwa, 

Jan Zdanowski].- Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 

2019. 

 

 

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

narodowościowa , Polskie Państwo Podziemne , Ruch oporu , Iwano-Frankiwsk 

(Ukraina, obw. iwanofrankiwski ; okolice) , Lwów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice) , 

Tarnopol (Ukraina, obw. tarnopolski ; okolice) , Wołyń (Ukraina) , ZSRR ,   

Wydawnictwo źródłowe 

   Sygnatura:  WG-94(438).082 

   Nowości:  2019-09 

 

Przedstawiany Czytelnikom tom źródeł to obszerny wybór sowieckiej dokumentacji dotyczącej Polaków                      

i polskiego podziemia w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. Materiały te nie były 

edytowane po polsku, a źródła pochodzące z mało dostępnego do niedawna archiwum Służby Bezpieczeństwa 

Ukrainy w ogóle nie były znane badaczom. Tom ten oraz jego kontynuacja: Wołyń i Galicja Wschodnia „za 

drugiego Sowieta” odsłaniają wiele nieznanych dotychczas badaczom aspektów polityki ZSRS wobec Polaków.  

Publikacja zawiera dokumenty ukazujące stosunek władz sowieckiej Ukrainy, w tym Nikity Chruszczowa, do 

Polaków, informacje o polskojęzycznych oddziałach sowieckiej partyzantki, raporty o nastrojach polskiej ludności 

zamieszkującej Wołyń i Galicję Wschodnią, czy też materiały ilustrujące stosunek Sowietów do Rzezi Wołyńskiej 

oraz początki zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego przez NKWD i NKGB. Publikacja jest 

wynikiem prac w ramach projektu badawczego Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem 

Podziemnym: 1943-1946.  

 

 

40. Wszechświat jako nadmiar / Marek Oramus.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizyka , Futurologia , Kolonizacja kosmosu , Koniec świata , 

Księżyc , Wszechświat , Życie pozaziemskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Książka składa się z „małych opowieści o wielkim kosmosie”, a także z tekstów o końcu świata, o naszych 

wyobrażeniach na temat kosmitów oraz o udanych i chybionych próbach przewidywania przyszłości. Przy okazji 

50-lecia lądowania na Księżycu autor zastanawia się, jak wyglądałaby ziemska astronautyka bez tego ciała 

niebieskiego, jak przedstawiano Księżyc w literaturze SF i czy dojdzie wkrótce do nowego wyścigu na Srebrny 

Glob. Nie obawia się dywagować o sensie Wszechświata oraz o pomyśle, że jest to gigantyczny komputer, który 

coś oblicza. Tytułowy tekst stawia tezę, że potrzeba było tak ogromnego nadmiaru masy, energii i przestrzeni, by 

w jednym miejscu kosmosu powstała cywilizacja istot rozumnych.  
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41. Wyspa potępionych : prawdziwa historia wyspy Blackwell / Stacy Horn ; 

tłumaczenie Tomasz Bieroń.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Praca przymusowa , Szpitale 

psychiatryczne , Ubóstwo , Więziennictwo , Wykluczenie społeczne , Roosevelt 

Island (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2019-09 

 

Aby Nowy Jork mógł stać się miastem snów, część mieszkańców skazano na koszmar. Przyprawiająca o dreszcze 

prawdziwa historia wyspy Blackwell – jednego z najbardziej ponurych eksperymentów społecznych w dziejach 

Ameryki. W XIX wieku Nowy Jork rozbłysnął – Thomas Edison oświetlił Manhattan elektrycznymi latarniami. 

Ale nie wszyscy mogli cieszyć się ich blaskiem. Na wyspie Blackwell stworzono szpital i przytułek dla 

„niewygodnych” mieszkańców – sierot, biednych, zniedołężniałych, chorych psychicznie oraz przestępców. Mieli 

tam otrzymać opiekę i szansę na resocjalizację, ale trafili do prawdziwego piekła na ziemi, z którego nie było 

ucieczki. Prawdę o nim ujawniła reporterka Nellie Bly, która spędziła na wyspie dziesięć upiornych dni. Udając 

obłąkaną, pozwoliła zamknąć się w szpitalu, by móc opisać warunki na wyspie. Jej relacja wstrząsnęła opinią 

publiczną i postawiła pod znakiem zapytania moralność rządzących miastem. Stała się także jednym z epokowych 

dokonań reportażu. Więźniowie przebywali w wykutych w skale celach, które bardziej przypominały rowy niż 

pomieszczenia. Nie dbano o ogrzewanie i wentylację, wierząc, że osoby obłąkane są niewrażliwe na temperaturę. 

Sami nadzorcy przyznawali, że wobec przywożonych na wyspę sierot najbardziej humanitarnym rozwiązaniem 

byłoby podanie śmiertelnej dawki opium. Na pacjentach szpitala przeprowadzano eksperymenty – gruźlicę 

leczono lewatywą z siarkowodoru lub wstrzykiwaniem mleka do krwi. Stacy Horn pokazuje, co się dzieje, gdy 

bezwzględna i cyniczna władza spotka się z problemami społecznymi. Wyspa potępionych to wstrząsająca 

opowieść o tym, jak w demokratycznym społeczeństwie zgodnie z prawem można stworzyć instytucję niosącą 

cierpienie i śmierć.  

 

 

42. XYZ : prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy / Dermot Turing ; przełożył Jan 

Szkudliński.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Enigma (maszyna szyfrująca) , Matematycy , Wywiad 

wojskowy , Francja , Niemcy , Polska , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-003 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Gdy pod koniec 1932 r. oficer francuskiego wywiadu fotografował w łazience belgijskiego hotelu wykradzione 

instrukcje Enigmy, nie wiedział, że już kilka tygodni później polscy matematycy będą odczytywali tajne depesze 

III Rzeszy. I że położą fundament pod przyszłą działalność ośrodka Bletchley Park oraz oznaczoną kryptonimem 

„X, Y, Z” współpracę Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. "X, Y, Z" pokazuje, jak wywiady państw alianckich 

współdziałały przy złamaniu szyfrów Enigmy, jak pod nosem Niemców polscy kryptoanalitycy kontynuowali swą 

pracę na terenach kontrolowanych przez rząd Vichy, a potem w Wielkiej Brytanii, i jak później wspierali tajne 

służby Jego Królewskiej Mości, przyglądając się pierwszym krokom Związku Radzieckiego w zimnej wojnie. 

Ludzie tworzący X, Y, Z byli oryginałami i ekscentrykami, którzy dostali się w potężne tryby historii. Oto 

opowieść o nich.  
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43. Zastrzelić, zadźgać i otruć czyli Historia morderstwa / Jonathan J. Moore ; 

[translation by Mikołaj Kluza].- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabójstwo , Zamach stanu , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W historii doszło do tysięcy ataków skrytobójczych, w tej książce jednak opiszemy wyłącznie najciekawsze, 

najbardziej przerażające i mające największy wpływ na losy świata. Opowieści o najbardziej szokujących 

zabójstwach oraz ich sprawcach przyprawią Cię o dreszcz. Odkryjesz historie śmiałych i zdeterminowanych 

zamachowców, nie zawsze skutecznych, ale niesamowicie pomysłowych. Poznasz ich sławne ofiary - królów i ich 

rodziny, przywódców państw, celebrytów - oraz narzędzia zbrodni, którymi się posłużyli.  

 

 

44. Żubryd : bieszczadzki "Ogień" / Artur Bata.- Warszawa ; Kraków : Oficyna 

Wydawnicza Mireki, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żubryd, Antoni (1918-1946) , Narodowe Siły Zbrojne , 

Samodzielny Batalion Operacyjny "Zuch" (Narodowe Siły Zbrojne) , Podziemie 

polityczne i zbrojne (1944-1956) , Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) , Sanok 

(woj. podkarpackie ; okolice) , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2019-09 

 

[Ze "Wstępu"]: Po przeszło 70 latach od śmierci Antoniego Żubryda postać ta nadal budzi skrajne emocje                        

i wywołuje namiętne dyskusje. Przez jednych uwielbiany, przez innych potępiany, wciąż szuka swego miejsca              

w historii regionu. Poczucie odpowiedzialności i rzetelności skłania badaczy biografii Żubryda do odkrywania 

tzw. prawdy obiektywnej, jednak jest to zadanie praktycznie niewykonalne. Mamy do dyspozycji wszystkie 

wytworzone w tamtych latach dokumenty i inne źródła wiedzy, np. relacje i wspomnienia świadków dotyczące 

Żubryda, ale są też poważne, niedające się wypełnić, luki w ich zawartości. Nie można ich zastąpić interpretacją 

znanych faktów czy odwoływaniem się do wyobraźni. Należy przyjąć, że niczego nowego, istotnego już się                   

o Żubrydzie nie dowiemy, pozostaje zatem skupić się na dostępnych materiałach i ich krytycznej analizie. Poza 

tym każdy, kto podejmuje ten temat, musi stawić czoła powstałej wówczas, a w późniejszych latach utrwalanej, 

tzw. legendzie Żubryda, sugestywniejszej niż fakty, ale także kreującej dwie zupełnie odmienne osobowości 

naszego bohatera. Na podstawie powyższych przesłanek powstała niniejsza publikacja. 

 

 

45. Życie średniowiecznej kobiety / Frances Gies, Joseph Gies ; przekład Grzegorz 

Siwek.- Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Historia średniowieczna , Życie codzienne , Europa , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2019-09 

 

 

Chcesz wiedzieć, jak wyglądało życie kobiet w średniowieczu? Musiały walczyć o swoje prawa, dbać o ognisko 
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domowe, a na temat ich ciała najwięcej do powiedzenia mieli… księża. Brzmi znajomo? Codzienność 

średniowiecznych niewiast w pewnych aspektach niewiele się różniła od realiów znanych współczesnym 

kobietom. Dwoje cenionych historyków zabiera nas w fascynującą podróż śladami średniowiecznych kobiet. 

Przedstawia nam sylwetki niewiast spełniających się w roli matek, sprawujących z mężami władzę i tych 

uciekających przed zalotnikami do zakonów. Królowe i służące. Mniszki i morderczynie. Żony i kochanki. 

Femme fatale wykorzystujące swoje ciało do zdobywania tytułów i majątku. Niektóre z nich nie cofały się przed 

najpodlejszymi intrygami i po trupach dążyły do celu. Inne wykazywały się nieprzeciętnymi zdolnościami, 

wpływały na decyzje polityczne swoich mężów albo spełniały się jako opiekunki ogniska domowego. Historia 

tych kobiet to porywająca wyprawa w świat średniowiecznych układów. Oglądasz Grę o tron?  Czy Daenerys lub 

Cersei mogły istnieć w rzeczywistości? Tworząc fascynujące i silne kobiece charaktery, George R.R. Martin 

czerpał garściami z historii średniowiecza. Opisy dworskich intryg, walki o władzę i nieposkromionych kobiecych 

ambicji zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach. Życie średniowiecznej kobiety to kolejna książka 

wybitnych badaczy, których pozycje inspirowały Georga R.R. Martina przy tworzeniu Pieśni lodu i ognia. Jest to 

lektura obowiązkowa dla jego fanów oraz miłośników historii średniowiecza.  

 

 

 

Audiobook 

 

 
1. Agent Fundacji / Isaac Asimov ; [przekład Andrzej Jankowski].- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, copyright 2018. 

(Fundacja / Isaac Asimov ; cz. 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hari Seldon (postać fikcyjna) , Galaktyki , Imperializm , 

Władza , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1123/F 

 Nowości:  2019-09 

 

Pięćset lat od założenia jej przez Hariego Seldona Pierwsza Fundacja jest największą potęgą w Galaktyce. Na 

rządzonym twardą ręką przez burmistrz Branno monolicie pojawia się jednak rysa. Golan Trevize, członek Rady 

Wykonawczej na Terminusie, głosi pogląd, że zniszczona rzekomo Druga Fundacja nadal decyduje o losie 

Pierwszej. Tymczasem mentalista Stor Gendibal, jeden z trantorskich Mówców, podejrzewa istnienie organizacji 

kontrolującej z ukrycia obie Fundacje. Zarówno Trevize, jak i Gendibal wyruszają w przestrzeń, by dowieść 

swoich racji. Do ostatecznej rozgrywki, której stawką jest przyszłość Galaktyki, dochodzi w pobliżu rodzinnej 

planety Muła, tyle że do ścierających się sił dołącza jeszcze jedna...  
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2. Arystokracja : romanse i miłości w XX stuleciu / Iwona Kienzler.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Lira, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Miłość , Relacje międzyludzkie , Skandale , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1131/316 

Nowości:  2019-09 

 

Zapraszamy do świata polskich arystokratów XX wieku! Bohaterowie tej książki to barwne postaci, które w imię 

uczucia gotowe były wzniecać skandale i burzyć konwenanse. Czy wiesz, kto przed stu laty wzbudzał sensację 

swoimi sercowymi podbojami? Kto w tamtych czasach popełnił mezalians lub porzucił partnera przed ślubem? 

Jakie były miłosne powiązania polskich i amerykańskich wyższych sfer? Czym cechowało się życie uczuciowe 

poety Jarosława Iwaszkiewicza? Na te i inne pytania odpowiada Iwona Kienzler w swojej najnowszej książce 

„Arystokracja. Romanse i miłości w XX stuleciu”. Znana popularyzatorka historii i autorka bestsellerów 

biograficznych z pasją pisze o nietypowych związkach, bulwersujących w swoim czasie opinię publiczną, oraz               

o ludziach, którzy rzucali się w wir miłosnego życia, nie bacząc na obowiązujące normy społeczne.  

 

 

3. Autobus energii : zatankuj swój bak paliwem radości / Jon Gordon ; [przekład 

Tomasz Rzychoń ; przedmowa Ken Blanchard].- Warszawa : MT Biznes, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Rozwój osobowości , Samorealizacja , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1129/159.9 

Nowości:  2019-09 

 

Proste lekcje motywacji, które zapamiętasz na całe życie. "Autobus energii" sprawi, że: odnajdziesz w sobie nowe 

pokłady życiowej energii i większą chęć do pracy, przerwiesz lekturę raz albo dwa razy tylko po to, żeby 

zadzwonić do swoich bliskich i powiedzieć, jak bardzo ich kochasz, pozbędziesz się odruchów, które hamują cię 

na drodze osiągnięć, przestaniesz narzekać, bo uświadomisz sobie, jak wiele już masz, polubisz 

współpracowników, których wcześniej nie znosiłeś. Autobus energii uczyni cię silniejszym człowiekiem. Naładuje 

cię pozytywną energią, która uniesie cię w górę i wygra z trudnościami, bo kiedy płoniesz entuzjazmem, wszystko 

idzie łatwiej i lepiej. Ta magiczna książka zmieni fundamenty twojego myślenia. Jeśli wcześniej czułeś się ofiarą, 

to po tej lekturze poczujesz się zwycięzcą. A jeśli przedtem czułeś, że nie jesteś panem swojego życia, znajdziesz 

w sobie moc, by samemu kształtować świat, w jakim chcesz żyć i pracować. Poczujesz, że jeśli czegoś chcesz, to 

masz też moc potrzebną, aby to urzeczywistnić. Wsiądź do Autobusu energii, zapnij pasy i przeżyj podróż 

swojego życia.  

 

 

4. Bieguni / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróżnicy , Tożsamość osobista , Ucieczki , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1145/P 

Nowości:  2019-09 

 

Jedna z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych powieści ostatnich lat. Pierwsza polska książka 

uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Bookera, otrzymała również Literacką Nagrodę Nike 2008 i nominację 

do National Book Award 2018. Co mamy wspólnego z biegunami - prawosławnym odłamem starowierców, 

ludźmi, którzy zło oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów? Od dawnych sułtańskich pałaców przez 
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siedemnastowieczne gabinety osobliwości po współczesne hale odlotów - Olga Tokarczuk zabiera czytelników               

w niezwykłą podróż przez różne miejsca i czasy. Zaprasza do wspólnego oswajania migotliwej, fragmentarycznej 

rzeczywistości, do porzucania utartych szlaków. Ta powieść nie ma granic - dzieje się na całym świecie. "Czym 

jest powieść? Książkę zdobywczyni Międzynarodowej Nagrody Bookera czyta się jak wnikliwą odpowiedź na to 

właśnie pytanie (…). Biegunów cechuje charakterystyczna dla intymnego dziennika fragmentaryczność i mariaż 

magii z atmosferą cudowności. To zaskakująca, zabawna podróż do najbardziej nieuchwytnego z miejsc - istoty 

człowieczeństwa".  

 

 

5. Bluszcz prowincjonalny / Renata Kosin.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozczarowanie , Rozwód , Samotne matki , 

Szczęście , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1132/O 

Nowości:  2019-09 

 

Anna po stracie męża, wraca do rodzinnego miasteczka na urokliwym Podlasiu, by zacząć wszystko od nowa. Na 

oplecionej bluszczem werandzie starego domu ma nadzieję odzyskać spokój i równowagę. Przychodzi jej to                  

z trudem, więc desperacko szuka oparcia w rodzicach i dawnych przyjaciołach. To dzięki nim ma nadzieję 

zbudować dla siebie i swoich dzieci nową stabilną rzeczywistość. Nie wierzy, że umiałaby to zrobić sama, bez 

niczyjej pomocy. Zupełnie jak bluszcz, który nie może istnieć bez podpory. Na szczęście, w porę uświadamia 

sobie, że dotąd tak właśnie wyglądało jej życie i postanawia je zmienić. Za sprawą mieszkańców Bujan, ich 

codziennych radości i również trosk, których wcześniej nie była świadoma, oraz dzięki pokrzywdzonym przez los 

zwierzętom ze schroniska, odnajduje prawdziwą siebie. Staje się silna, niezależna i dzięki temu szczęśliwa.  

 

 

6. Brzydki, zły i szczery / OSTR Adam Ostrowski.- [Warszawa] : Asfalt Records, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  O.S.T.R. (1980- ) , Muzyka polska , Rap , Raperzy , 

Autobiografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1140/929-051 

Nowości:  2019-09 

 

Pierwsza autobiografia legendy polskiego rapu. "Cała rodzina mocno wierzyła, że zostanę skrzypkiem." Został 

ikoną polskiego rapu, a rymowane opowieści do zapętlonych bitów uczynił sposobem na życie. Od początku lat 

dziewięćdziesiątych konsekwentnie utrzymuje, że nie wyobraża sobie, by mógł robić coś innego. O.S.T.R., czyli 

Adam Ostrowski - "Rocznik osiemdziesiąty, bez Insta, Facebooka, smartfona" nadal "robi to z serca". Liczba 

zagranych koncertów i sprzedanych płyt są tego niezbitym dowodem. Ale Ostry umie bawić się słowem nie tylko 

przed mikrofonem. Brzydki, zły i szczery zaczyna się w mieszkaniu na trzecim piętrze bałuckiego wieżowca,                  

w którym powstały pierwsze hip-hopowe kawałki. To napisana przejrzystym językiem opowieść o bohaterach              

z dzieciństwa, przyjaźniach, rodzinie, dniach spędzanych na boisku do kosza, kłopotach w szkole, muzycznych 

idolach i długich rozmowach o życiu. Jednak przede wszystkim to historia wielkiego idealisty, niezwykle 

zdeterminowanego i wytrwałego człowieka, który miał cel i konsekwentnie dążył do jego realizacji. Rapera, dla 

którego muzyka i trwające okrągły rok trasy koncertowe były całym światem. Aż do dramatycznego koncertu               

w Bielsku-Białej, kiedy ten świat się zatrzymał. 
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7. Charles Lindbergh : samotny orzeł / Danuta Uhl-Herkoperec, Przemysław 

Słowiński.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lindbergh, Charles A. (1902-1974) , Lotnictwo sportowe , 

Lotnicy , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1133/929-052 

Nowości:  2019-09 

 

Dzisiejsza młodzież wariuje na punkcie długowłosych śpiewaków albo mistrzów piłki kopanej, ale w latach 

dwudziestych i trzydziestych XX wieku największym wzięciem cieszyli się lotnicy. A jeśli w dodatku byli tak 

przystojni, wytworni i inteligentni jak Charles Augustus Lindbergh... Nie mówiąc już o podniebnych wyczynach, 

których dokonywał - zasłynął pierwszym w historii samotnym przelotem z Ameryki do Europy bez 

międzylądowań. Niezwykle popularny był nie tylko w USA, ale na całym świecie. Nazywany przez ówczesne 

media "Idolem XX stulecia", rozpalał wyobraźnię głodnych podniebnych przygód fanów. Niestety, Lindbergh 

wyjątkowo boleśnie odczuł także negatywne następstwa popularności. Sprawa porwania jego syna, nazwana 

później "najbardziej szokującą zbrodnią dekady", przeszła do historii kryminalistyki. Przez długie lata nikt nie 

zdawał sobie również sprawy, że legendarny lotnik, wzór wszelakich cnót obywatelskich, wierny mąż i wzorowy 

ojciec szóstki dzieci, ma jeszcze drugie, zupełnie odmienne oblicze. Skrzętnie skrywana prawda wyszła na jaw 

prawie trzydzieści lat po jego śmierci. Krytykowany nieustannie za swoje prawicowe poglądy i przyjęcie orderu 

od Hermanna Göringa, został z czasem skazany na wieczne zapomnienie. W rzeczywistości pracował dla 

amerykańskiego wywiadu. Przypadająca w maju 2017 roku dziewięćdziesiąta rocznica jego samotnego przelotu 

przez Atlantyk jest znakomitą okazją do przypomnienia niezwykle barwnego życia tego wielkiego, lecz zarazem 

kontrowersyjnego człowieka. A kiedy narracje snuje para wytrawnych pisarzy, Przemysław Słowiński i Danuta 

Uhl-Herkoperec (autorzy m.in. biografii Ulrike Meinhof, braci Kliczków, Roberta Maxwella i Erika Hanussena), 

kilka godzin wspaniałej lektury jest nie mniej pewne niż podatki czy śmierć.  

 

 

8. Chór zapomnianych głosów / Remigiusz Mróz.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl : we współpracy z Wydawnictwem Genius Creations, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Loty kosmiczne , Rzeczywistość alternatywna , Sztuka 

przetrwania , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1139/F 

Nowości:  2019-09 

 

Okręt badawczy "Accipiter" przemierza bezkres kosmicznej próżni, a jego załoga pogrążona jest w głębokiej 

kriostazie. Nieliczni świadomi są dramatu, który rozgrywa się na pokładzie. Astrochemik Hakon Lindberg budzi 

się przedwcześnie z kriogenicznego snu i widzi, jak ginie jeden z ostatnich członków załogi. Prócz niego rzeź 

przetrwał tylko nawigator, Dija Udin Alhassan. Czy to on jest odpowiedzialny za fiasko misji? A może stoi za tym 

jakaś niewypowiedziana siła? Obca cywilizacja? Nieokreślony byt? Ludzkość podróżuje między gwiazdami, 

odkrywa miriady światów, ale nigdy nie napotkała żadnych oznak życia. Chór zapomnianych głosów to SF                      

z tempem właściwym powieściom sensacyjnym, intrygą iście kryminalną i klimatem rodem z horrorów. 

Zakończenie powinno zaskoczyć nawet najbardziej przewidującego czytelnika.  
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9. Cisza białego miasta / Eva García Sáenz de Urturi ; [polish translation by Joanna 

Ostrowska].- Warszawa : Muza, 2019. 

(Trylogia białego miasta/ Eva García Sáenz de Urturi ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profilerzy kryminalni , Seryjni zabójcy , Kraj Basków 

(Hiszpania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1128/K 

Nowości:  2019-09 

 

Mieszkańcami hiszpańskiej Vitorii wstrząsa wiadomość o podwójnym morderstwie, łudząco podobnym do 

brutalnych seryjnych zbrodni sprzed dwudziestu lat. W tym samym czasie na swoją pierwszą przepustkę                            

z więzienia ma wyjść skazany za tamte zabójstwa Tasio Ortiz de Zárate. Wracają stare obawy i strach, ludzi 

zaczyna ogarniać przerażenie. Unai López de Ayala, "Kraken", śledczy specjalizujący się w profilowaniu 

kryminalnym, stara się zapobiec kolejnym zabójstwom. Jego metody pracy nie podobają się Albie, podkomisarz,  

z którą utrzymuje dwuznaczne relacje… Rozpoczyna się wyścig z czasem, niebezpieczeństwo czai się za każdym 

rogiem, a każdy dzień przynosi kolejny zwrot w śledztwie. Seryjny morderca dbający o każdy szczegół 

makabrycznych zbrodni i profiler, który potrafi dotrzeć do najmroczniejszych zakamarków ludzkiego umysłu. 

Który z nich wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko?  

 

 

10. Czarownica / Małgorzata Lisińska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Bydgoszcz] : we współpracy z Wydawnictwem Genius Creations, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krasnoludy , Magia , Podróże , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/1134/F 

Nowości:  2019-09 

 

Sodi, Likal i Yasa zmierzają wprost do paszczy lub łożnicy Smoczycy. Właściwie tylko ten ostatni ma szanse na 

to ostatnie. Krasnoluda i uczennicę Pierwotnego czeka lżejszy los. Nasi bohaterowie umilają sobie drogę, 

popadając w liczne tarapaty, grając w "jakie to przekleństwo", testując wytrzymałość krasnoluda na trunki                        

i wytrzymałość pozostałych na krasnoluda. Słowem - bawią się wyśmienicie, jak to tylko oni potrafią. Wszystko 

do czasu, kiedy na granicy z Itru sprawy nadmiernie się komplikują i przed wędrowcami stają kardynalne pytania. 

Czy Yasa poświęci najskrytsze marzenia dla podopiecznej? Czy Likal okiełzna drzemiącą w niej moc? Czy Sodi               

z pomocą Tropiciela ochroni przyjaciół?  

 

 

11. Czas przeszły / Lee Child ; [przełożył Jan Kraśko].- Warszawa : Wydawnictwo 

Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2019. 

(Jack Reacher / Lee Child) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1125/S 

Nowości:  2019-09 

 

Tym razem Jack Reacher stanie twarzą w twarz z przeszłością. Ale przeciwników z pięściami i bronią, z jaką 

dotąd nie miał do czynienia, również nie zabraknie. To miała być epicka podróż przez całe Stany - z wybrzeża 

Maine do San Diego. Wyprawa, jakiej Jack Reacher nie podejmował od lat. Nie zawędrował jednak daleko. Na 

rozwidleniu dróg zobaczył drogowskaz: Laconia. Nigdy tam nie był, ale nazwę zna dobrze - z rodzinnych 

dokumentów. Decyduje się więc przerwać podróż i zobaczyć miejsce, w którym urodził się jego ojciec. W tym 

samym czasie, parę kilometrów dalej, dwójka młodych Kanadyjczyków z powodu awarii samochodu musi 
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zatrzymać się w motelu na odludziu, gdzie zostają wplątani w dziwną grę, która z każdą godziną staje się coraz 

bardziej dramatyczna. Tak dramatyczna, że Reacher z pewnością przyszedłby z pomocą, gdyby znał ich sytuację. 

Mimo że ma własne kłopoty. Bo tak to już z nim jest: wystarczy, że zatrzyma się gdzieś na dłużej, i mają go 

dosyć. A on, choć lubi być w ruchu, nie cierpi, gdy ktoś próbuje go przepędzić.  

 

 

12. Czekoladki dla prezesa / Sławomir Mrożek.- Warszawa : Oficyna Literacka 

Noir sur Blanc, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Urzędnicy , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-KM/1138/O 

Nowości:  2019-09 

 

Olbrzymia dawka humoru, szczyty urzędniczych absurdów opisanych w mistrzowskim stylu. Zbiór wszystkich 

opowiadań Sławomira Mrożka, których głównym bohaterem jest Prezes, a towarzyszą mu różni skromni 

współpracownicy jak Referent, Księgowy, Magazynier, Kasjer, Radca. Przeczytamy o Kanceliście, który w akcie 

rozpaczy po tym, jak rzuciła go narzeczona, decyduje się na wyprawę w celu Uporządkowania Spraw 

Niezałatwionych, o próbie nawiązania kontaktu ze zmarłym Kancelistą, z którego śmiercią zniknęły wszystkie 

pieniądze, o zatrudnieniu emeryta, żeby udawał na cokole pomnik Mickiewicza, o tym, czy Prezes był już                      

w Starożytności i nazywał się Prezus... Wspaniałe przykłady efektywnego współdziałania ludzi szanujących 

autorytet (Prezesa) i starających się rozwiązywać skutecznie problemy (Prezesa).  

 

 

13. Dar Rzepki / Monika Rzepiela.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, 

[2019]. 

(Słowiańskie siedlisko : saga polska / Monika Rzepiela ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Polanie , Rody , Polska , Powieść historyczna , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1142/O 

Nowości:  2019-09 

 

Związek Dziewanny i Dobromira zakończył się tragicznie. Ukąszona przez jadowitą żmiję młoda żona i matka 

przed śmiercią łączy dłonie Rzepki i swego męża, wyrażając pragnienie, by się pobrali i zostali rodzicami małego 

Radosława. W niedługim czasie Rzepka rodzi bliźnięta - Milenę i Ludomira - które wychowują się razem z synem 

Dziewanny. Mijają lata i dzieci dorastają. Każde poznaje miłość i musi wybrać własną drogę, na której szczęście 

przeplata się z bólem, radość ze smutkiem, a nadzieja z rozpaczą. Taki już jest człowieczy los, że raz dobro, raz 

zło rozdaje, a bohaterom nie pozostaje nic innego, jak się podporządkować. Napisana z epickim rozmachem 

powieść ukazuje świt nowych idei będących konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Świat starych 

pogańskich wierzeń z wolna ustępuje miejsca nowej wierze, która na zawsze odmieni oblicze rodzącego się 

Piastowego państwa.  

 

 

14. Droga / Cormac McCarthy ; [przełożył Robert Sudół].- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Powieść , Dystopia , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-KM/1136/F 

Nowości:  2019-09 
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Audiobookowe wydanie arcydzieła jednego z najlepszych pisarzy amerykańskich w znakomitej interpretacji 

Krzysztofa Gosztyły. Opowieść o skazanej na tragiczny koniec wędrówce, podana zaskakująco pięknym językiem, 

w najbardziej ponurych momentach osiągającym lotność poezji ľ jakby cmentarne ballady Nicka Caveĺa czy Toma 

Waitsa przepisać na oszczędną, chirurgiczną prozę. Droga to czarna jak węgiel elegia o tym kolorowym raju,            

w którym żyjemy, nie zdając sobie sprawy z naszego szczęścia. Niewiele znam książek tak silnie grających na 

emocjach. Jacek Dukaj  

 

 

15. Era supernowej / Cixin Liu ; [przekład Andrzej Jankowski].- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Promieniowanie , Supernowa (gwiazda) , Władza , 

Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1135/F 

Nowości:  2019-09 

 

Do Ziemi dociera zabójcze radioaktywne promieniowanie odległej o osiem lat świetlnych supernowej. Naukowcy 

z przerażeniem odkrywają, że w jego wyniku wszyscy ludzie w wieku powyżej trzynastu lat umrą w ciągu roku. 

Rozpoczyna się gorączkowy wyścig z czasem. Dorośli muszą jak najszybciej przekazać dzieciom całą wiedzę               

o zarządzaniu światem, żeby ludzka cywilizacja mogła przetrwać. Dzieci, które bez przerwy myślą tylko                          

o zabawie, nie przejmują się jednak zbytnio dziedzictwem swoich rodziców. Najbardziej cieszy je nieograniczony 

dostęp do technologii i broni - od karabinów do pocisków balistycznych. Przyszłość rodzaju ludzkiego maluje się 

w czarnych barwach... 

 

 

16. Hello world : jak być człowiekiem w epoce maszyn / Hannah Fry ; [przełożył 

Sebastian Musielak].- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postęp techniczny , Sztuczna inteligencja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1127/316 

Nowości:  2019-09 

 

Dlaczego pewien znany sklep internetowy mógł stwierdzić, że jego klientka jest w ciąży, zanim ona sama zdała 

sobie z tego sprawę? Czy chcemy, żeby wyroki w sądzie wydawał pozbawiony empatii ale zawsze obiektywny               

i precyzyjny algorytm? Czy w zamian za lepszą obsługę medyczną będziemy gotowi powierzyć korporacjom 

nasze tajemnice i rodzinne sekrety? Od historycznej rozgrywki szachowej z 1997 roku, w której Garri Kasparow 

przegrał z komputerem Deep Blue, po autonomiczne pojazdy i wpływ nowych technologii na wyniki wyborów - 

Hannah Fry, brytyjska matematyczka, popularyzatorka nauki i niekwestionowana gwiazda wykładów z cyklu 

TED, wprowadza nas w świat, w którym o ludzkich losach coraz częściej decydują maszyny. Nieustannie 

słyszymy o inteligentnych wieżowcach, inteligentnych miastach, inteligentnym transporcie i projektowaniu. 

Urządzenia wokół nas mają być smart: telefon, samochód, zegarek, dom, również lodówka, a nawet pieluchy. 

Mają podpowiadać, zgadywać nasze intencje, wyręczać w każdym zadaniu. Czy wkrótce komputerowe programy   

i sztuczne inteligencje będą podejmować większość decyzji za nas? Czy będą decydować o naszym zdrowiu, 

edukacji i zarządzać naszym czasem? Jak wejść z nimi w możliwie najlepszą symbiozę?  
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17. I tak wygrasz / Jeffrey Archer ; [przekład Danuta Sękalska, Maciej 

Szymański].- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rosjanie za granicą , Ucieczki , Wybory życiowe , Stany 

Zjednoczone (USA) , Wielka Brytania , ZSRR , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1122/S 

Nowości:  2019-09 

 

Powieść niczym Kane i Abel, trzyma czytelnika w szachu od pierwszej do ostatniej strony! Jeffrey Archer 

zakończył sagę o rodzinie Cliftonów i zabrał czytelnika w niezwykłą podróż w poszukiwania przeznaczenia                     

i przeszłości. Leningrad 1968. Aleksandr i Władimir marzą o wielkiej przyszłości - każdy na swoją miarę. Kiedy 

ojciec tego pierwszego zostaje zgładzony przez KGB za to, że próbował utworzyć niezależny związek zawodowy, 

wszystkie marzenia chłopca wydają się stracone. A jednak wraz z matką podejmuje desperacką próbę ucieczki                   

z ZSRR. Czy powinni wsiąść na statek płynący do Stanów Zjednoczonych czy do Wielkiej Brytanii? O tym 

decyduje rzut monetą... W tej niezwykłej opowieści przemierzamy dwa kontynenty, podążając za porażkami                    

i zwycięstwami Aleksandra, który próbuje podbić swój nowy świat. I musi upłynąć trzydzieści lat, by on sam 

odkrył, gdzie leży jego przeznaczenie, i stawił czoło przeszłości, którą pozostawił w Rosji.  

 

 

18. Inny świat / Gustaw Herling-Grudziński.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) , Łagry (ZSRR) 

, Odpowiedzialność moralna , Więźniowie obozów , ZSRR , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1130/94(438) 

Nowości:  2019-09 

 

Jedno z najważniejszych świadectw więźnia łagru i zarazem jeden z najistotniejszych utworów w historii polskiej - 

i światowej - literatury XX wieku. Wstrząsająca wiwisekcja mechanizmów sowieckiego totalitaryzmu i obraz 

ludzkiej natury wystawionej na najcięższą z prób. Słowem: książka, którą - jak stwierdził Albert Camus - 

"powinno się wydawać i czytać we wszystkich krajach świata". "Są to opowieści o niewyobrażalnym zdziczeniu               

i upodleniu ludzi, ale też - o heroicznym poszukiwaniu nadziei i wolności, miłości i przyjaźni, a więc uczuć, które 

obóz miał całkowicie zniszczyć". WŁODZIMIERZ BOLECKI.  

 

 

19. Jadąc do Babadag / Andrzej Stasiuk.- [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne, 

copyright 2004. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczeństwo , Podróżnictwo , Europa Środkowo-

Wschodnia , Szkic literacki 

Sygnatura:  WG-KM/1144/91 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

"Jadąc do Babadag" to książka o podróży przez zapomnianą Europę. Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, 

Słowenia, Albania, Mołdawia - przez te kraje podróżuje autor. Samochodem, autostopem, pociągiem. Ale 

jednocześnie jest to podróż w głąb świadomości mieszkańca tej części Europy, która zawsze była uważana za 

gorszą, zapóźnioną, prymitywną i zacofaną. Jednak autor ogląda te kraje w sposób pozbawiony kompleksów. 

Czasami ma się nawet wrażenie, że to jedyne kraje na ziemi, co pozwala uniknąć nudnych i jałowych porównań              
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z Zachodem bądź Wschodem. "Jadąc..." to książka przygodowa i podróżnicza. Nie tylko w sensie geograficznym, 

ale także - a może przede wszystkim - duchowym.  

 

 

20. Jak być szczęśliwym : 10 sposobów na udane życie / Barbara Berger ; 

[przekład Magda Witkowska].- Warszawa : MT Biznes, copyright 2017. 

(Laurum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1124/159.9 

Nowości:  2019-09 

 

Barbara Berger przygląda się uważnie naszym myślom i działaniom, z powodu których nie możemy cieszyć się 

szczęściem. Nasze doświadczenie rzeczywistości kształtuje się pod wpływem naszych myśli, a pełne zrozumienie 

tego mechanizmu stanowi klucz do szczęśliwego życia. To rewolucyjne spojrzenie na życie. Autorka przedstawia 

też 10 sposobów na to, jak wykorzystać nowo zdobytą wiedzę w codziennym życiu, w naszych związkach,                     

w relacjach z dziećmi, w pracy oraz w celu zapewnienia sobie lepszej kondycji fizycznej i lepszego zdrowia.  

 

 

21. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / 

Adele Faber i Elaine Mazlish ; [tłumaczyły Mariola Więznowska, Beata 

Horosiewicz].- [Poznań] : Media Rodzina, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia dziecka , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1126/37 

Nowości:  2019-09 

 

Bestseller o wychowaniu w wersji audio. Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki 

komunikowania się z dziećmi (i nie tylko z nimi) sprawiają, że audiobook jest przeznaczony dla każdego, kto 

chciałby lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci oraz być przez nie kochanym i rozumianym.  

 

 

22. Jedyne wyjście / Stanisław Ignacy Witkiewicz.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia , Literatura , Sztuka , Powieść 

Sygnatura:  WG-KM/1146/Fil. 

Nowości:  2019-09 

 

 

Przyjaźń dwóch głównych bohaterów, Izydora i Marcelego, zostaje wystawiona na próbę, gdy jeden żeni się z byłą 

partnerką drugiego. Fabuła jest jednak tylko pretekstem do snucia rozważań nad sensem historii, rolą sztuki                   

i filozofii. Witkacy prezentuje tu swój specyficzny system filozoficzny, poddaje krytyce czołowych polskich 

intelektualistów dwudziestolecia międzywojennego, a także realizm w literaturze i sztuce.  
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23. Jestem żoną terrorysty / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Małżeństwo międzyetniczne , Polacy 

za granicą , Terroryści , Zamachy samobójcze , Maroko , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1143/O 

 Nowości:  2019-09 

 

Opowieść o kobiecie, która została rozkochana i uwiedziona, aby urodzić terrorystę samobójcę. Przemilczana 

prawda o rodzinach zaangażowanych w terroryzm. Laila Shukri wysłuchała historii jednej z Polek, aby 

opowiedzieć ją światu. Po rozstaniu z partnerem Klaudia zostaje niespodziewanie wyrzucona z pracy. Podróż do 

Maroka ma jej pomóc odzyskać utraconą równowagę duchową. Poznany w egzotycznym kraju Raszid szybko 

zdobywa jej serce. Kiedy mężczyzna proponuje jej przyjazd do niego do Londynu, Klaudia ma nadzieję na 

znalezienie u jego boku szczęścia. Nie zdaje sobie sprawy, że znajdzie się w mackach niebezpiecznej siatki 

terrorystycznej, której głównym celem jest szkolenie dzieci na terrorystów samobójców. Jak w XXI wieku 

wygląda terroryzm? Jak terroryści wykorzystują dzieci? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych 

przez terrorystów, o której świat woli głośno nie mówić.  

 

 

24. Kameleon / Peter Robinson ; [tłumaczenie Adam Olesiejuk].- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Banks (postać fikcyjna) , Przemoc w rodzinie , Seryjni 

zabójcy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1141/K 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W Yorkshire ma miejsce seria tajemniczych zaginięć młodych dziewcząt. Sprawca nazwany przez media 

Kameleonem, pozostaje nieuchwytny. Kiedy policjanci interweniują w sprawie rodzinnej awantury przy ulicy Hill 

nr 35, na miejscu dokonują przerażającego odkrycia. Seryjny morderca przypadkiem zostaje zdemaskowany, ale 

jego schwytanie okaże się zaledwie początkiem szokującego śledztwa, w trakcie którego wyjdą na jaw mroczne 

tajemnice z przeszłości, a Banks i jego współpracownicy przekonają się, że zło ma bardzo wiele twarzy i nic nie 

jest takie, jakie się wydaje. Inspektor Alan Banks musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w swojej 

dotychczasowej karierze.  

 

 

25. Kirke / Madeline Miller ; [przełożył Paweł Korombel].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kirke (postać mitologiczna) , Konflikt psychiczny , Magia 

, Mitologia grecka , Samotność , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/1137/F 

Nowości:  2019-09 

 

Epicka opowieść oparta na motywach mitologicznych, autorstwa zdobywczyni Nagrody Orange W domu Heliosa, 

boga słońca i najpotężniejszego z tytanów, rodzi się córka. Kirke jest dziwnym dzieckiem - nie tak potężnym jak 

ojciec ani tak bezwzględnym jak matka... Dziewczyna próbuje odnaleźć się w świecie śmiertelników, lecz 

odkrywa w sobie czarnoksięską moc, dzięki której może zagrozić samym bogom… Z tego powodu zostaje 
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wygnana. Nie zamierza jednak przestać kształcić się w czarach. Jej ścieżki skrzyżują się z Minotaurem, Dedalem, 

jego synem Ikarem, morderczą Medeą i, oczywiście, z przebiegłym Odyseuszem. Samotna kobieta zawsze 

narażona jest na niebezpieczeństwo, a Kirke nieświadomie budzi gniew zarówno w ludziach, jak i w mieszkańcach 

Olimpu. Aby ochronić to, co kocha, będzie musiała zebrać wszystkie siły i zdecydować, czy należy do bogów,                   

z których się urodziła, czy do śmiertelników, których pokochała.  

 

 

26. Klucz francuski : o francuskim stylu opowiadają Polacy zakochani we Francji i 

Francuzi zakochani w Polsce / Joanna Nojszewska i jej rozmówcy: Paulina 

Młynarska, Andrzej Chyra, Andrzej Seweryn, Joanna Bojańczyk, Maciej Zień, 

Marek Bieńczyk, Rafael Lewandowski, Justyna Bacz, Stephane Włodarczyk, 

Paulina Plizga, Dorota Wiaderek, Virginie Little oraz Janina Wiatrowska.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Czarno na białym, [2019]. 

 

 

      Hasła przedmiotowe:  Kultura , Styl życia , Życie codzienne , Francja , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-KM/1111/316 

Nowości:  2019-09 

 

W trzynastu ekskluzywnych i jednocześnie zabawnych wywiadach o francuskim stylu opowiadają sławni Polacy 

zakochani we Francji i Francuzi zakochani w Polsce. Autorka tej książki została uwiedziona. Winowajca: słynny 

francuski styl, lecz Joanna Nojszewska znalazła innych "poszkodowanych" i razem rozpracowali, na czym on 

polega. O najważniejszym francuskim towarze eksportowym mówią Polacy zakochani we Francji i - dla 

kontrapunktu - Francuzi zakochani w Polsce. Gośćmi są między innymi: Andrzej Seweryn, Andrzej Chyra, Marek 

Bieńczyk, Paulina Młynarska oraz Maciej Zień. Moda, kino, wino, muzyka, kulinaria, uciechy codzienności, nigdy 

niepublikowane wspomnienia i anegdoty, czyli trzynaście apetycznych wywiadów, w przerwach zaś - frywolitki - 

mniej lub bardziej frywolne skojarzenia, które za bardzo nie odbiegają od tematu głównego (zostanie m.in. 

rozwiązana zagadka słynnych francuskich piżam). A dla praktycznych - praktyczne francuskie adresy.  

 

 

27. Koh-i-noor : historia najsłynniejszego diamentu świata / William Dalrymple, 

Anita Anand ; [przekład Krzysztof Obłucki].- Warszawa : Oficyna Literacka Noir 

Sur Blanc, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diament , Indie , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1100/94 

Nowości:  2019-09 

 

Pierwsza pełna historia najsłynniejszego diamentu świata, Koh-i-Noora, czyli Góry światła. 29 marca 1849 roku 

dziesięcioletni maharadża Pendżabu został wprowadzony do sali tronowej Pałacu Luster we wspaniałym forcie 

Lahaur. Tam w czasie publicznej ceremonii, wystraszony, ale zachowujący godność chłopiec, formalnie przekazał 

prawdziwe skarby najbogatszego państwa Indii prywatnej korporacji - Kompanii Wschodnioindyjskiej. Został 

również zmuszony do podarowania brytyjskiej monarchini, królowej Wiktorii, prawdopodobnie najcenniejszego 

przedmiotu na subkontynencie: słynnego brylantu o nazwie Koh-i-Noor. Na historię klejnotu, będącego przede 

wszystkim symbolem władzy, składały się w tamtym czasie głównie plotki z bazarów Delhi, niemniej uznawane 

za obowiązującą wersję. Dopiero teraz kamień został odmitologizowany. W rezultacie świat może nareszcie 

poznać jego prawdziwe dzieje, pełne chciwości, zbrodni, tortur i morderstw, kolonializmu i grabieży - autorom 

udało się bowiem dotrzeć do wielu, nieznanych wcześniej źródeł, znajdujących się między innymi w południowej 

i środkowej Azji. Historia kończy się na opisie budzącego kontrowersje obecnego miejsca przechowywania 

drogocennego kamienia: londyńskiej Tower, gdzie w muzeum klejnotów królewskich zdobi koronę królowej 

matki.  
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28. Kossakowie : biały mazur / Joanna Jurgała-Jureczka.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kossakowie (rodzina) , Malarze polscy , Pisarze polscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1105/929-052 

Nowości:  2019-09 

 

Romanse, skandale, których nie udało się ukryć, dwie niezawinione śmierci, rodzinne tajemnice, ujawnione po 

latach nigdy dotąd niepublikowane listy, nieznane fakty. Rodzinna Kossaków w innym świetle. Dwa domy: Górki 

Wielkie, w których rozlicza się z mijającym życiem znana pisarka Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska                             

i Kossakówna w Krakowie. Dwie rodziny braci bliźniaków. Ich dramat, upadek, ale i to, co przetrwało ponad 

upadkiem. Zatrzymani w kadrze, kiedy tańczyli białego mazura, ostatni taniec nad ranem.  

 

 

29. Królestwo / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

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

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1119/H 

Nowości:  2019-09 

 

 

Ryfka w swej kryjówce pielęgnuje na wpół przytomnego Jakuba Szapirę. Dawny król Warszawy niczym nie 

przypomina niegdysiejszego postrachu stolicy. Jego dawna kochanka na gruzach nocami zdobywa pożywienie, 

pieniądze wymienia na broń. Żyje jak nocny potwór. Ma jeden cel - przetrwać. Tymczasem syn Jakuba Szapiry, 

Dawid, przejmuje rolę swojego ojca. Robi wszystko, by jego brat Daniel i matka Emilia przeżyli. Upodleni,                   

w głodzie i zimnie, Ryfka i Dawid czują, że jako Żydzi nie mogą liczyć na nikogo, na pewno nie na Polaków.  

 

 

30. Krótka historia czasu : od wielkiego wybuchu do czarnych dziur / Stephen 

Hawking ; przekład Piotr Amsterdamski.- Warszawa : Zysk i Spółka 

Wydawnictwo ; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czasoprzestrzeń , Kosmologia , Mechanika kwantowa , 

Teoria względności , Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1102/52 

Nowości:  2019-09 

 

"Krótka historia czasu" to już klasyczna pozycja literatury popularnonaukowej. Przedstawione w niej idee 

prezentują najnowsze odkrycia w dziedzinie badania wszechświata. Autor wykracza poza teorię względności, 

mechanikę kwantową i wielki wybuch, aby sięgnąć do "tańca geometrii", który doprowadził do powstania 

wszechświata, krainy zjawiskowych zdarzeń fizyki cząstek elementarnych, w której materia zderza się                            

z antymaterią. Ta fascynująca książka umożliwia poznanie ogromu przestrzeni międzygalaktycznej.  
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31. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania / Stephen Hawking ; [przekład Marek 

Krośniak].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Futurologia , Kosmologia , Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1103/52 

Nowości:  2019-09 

 

Światowej sławy kosmolog i autor bestsellera nad bestsellerami "Krótka historia czasu" pozostawił nam swoje 

odpowiedzi na najistotniejsze pytania o nasze miejsce i przyszłość we wszechświecie. Skąd się wzięliśmy? Czy 

ostatecznie przetrwamy? Czy postęp techniki uchroni nas przed zagładą? W jaki sposób moglibyśmy w pełni 

rozwinąć skrzydła?  Stephen Hawking został uznany za jeden z największych umysłów naszych czasów, a jego 

heroiczne zmagania z chorobą, odkąd w wieku dwudziestu jeden lat zdiagnozowano u niego stwardnienie 

zanikowe boczne, stanowią trwałe źródło inspiracji dla nas wszystkich. Zasłynął zarówno z przełomowych 

dokonań w dziedzinie fizyki teoretycznej, jak i z nadzwyczajnej umiejętności objaśniania skomplikowanych pojęć 

w sposób przystępny dla każdego. Uwielbiano go również za szelmowskie poczucie humoru. Bezpośrednio przed 

śmiercią pracował nad swym ostatnim dziełem - zestawieniem odpowiedzi na "wielkie" pytania, które tak często 

stawiał, wykraczając poza granice ściśle akademickich badań.  

 

 

32. Limonow : powieść / Emmanuel Carrère ; [przełożyła Magdalena Kamińska-

Maurugeon].- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Limonov, Èduard (1943- ) , Awanturnictwo , Mężczyzna , 

Pisarze rosyjscy , Polityka , Rosja , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-KM/1099/B 

Nowości:  2019-09 

 

Kim jest Eduard Sawienko, zwany Limonowem, człowiek o wielu obliczach? Powieść biograficzna Emmanuela 

Carrere’a opowiada o: Limonowie - postaci autentycznej - ma teraz ponad siedemdziesiąt lat i mieszka w Rosji; 

Limonowie - politycznym awanturniku, dużym chłopcu, który zawsze marzył by być bohaterem; Limonowie - 

pisarzu i poecie, skandalizującym przedstawicielu rosyjskiej awangardy i literatury emigracyjnej; Limonowie - 

człowieku, który nieustannie ulegał uczuciom i namiętnościom, kochał kobiety, ale też nie gardził mężczyznami. 

Książka o prawdziwych losach mężczyzny, który próbował w życiu wszystkiego. Ale i coś więcej. Opowieść        

o Rosji, z jej totalitarnymi korzeniami oraz nieodgadnioną przyszłością, i o Rosjanach - najmniej przewidywalnym 

i najbardziej tajemniczym narodzie w Europie, zarazem wyśmiewanym i podziwianym.  

 

 

33. Mecz wygrywa się w szatni! : 7 przykazań lidera jak stworzyć zwycięski 

zespół w życiu i biznesie / Jon Gordon, Mike Smith ; [tłumaczenie Aleksandra 

Samson-Banasik].- Warszawa : MT Biznes, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca zespołowa , Przywództwo , Psychologia , Sukces , 

Trenerzy i instruktorzy sportowi , Współdziałanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1101/005 

Nowości:  2019-09 

 

Mecz wygrywa się w szatni! To zapis bezcennych doświadczeń Mike'a Smitha - trenera drużyny NFL Atlanta 

Falcons i Jona Gordona - wybitnego konsultanta wielu uczelnianych i profesjonalnych drużyn sportowych, 

ukazujący siedem fundamentalnych zasad, dzięki którym liderzy każdej instytucji, firmy, jednostki oświatowej czy 
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drużyny sportowej mogą zdopingować swój zespół. Krok po kroku autorzy wprowadzają nas w tajniki budowania 

dobrze prosperującej organizacji, oferując jasną strategię działania oraz praktyczne narzędzia, dzięki którym 

zwierzchnicy mogą stworzyć doskonałą kulturę organizacyjną, inspirować swoją postawą, wzmacniać relacje, 

usprawniać pracę zespołową, osiągać imponujące wyniki oraz unikać błędów, które nazbyt często paraliżują 

organizacje i niweczą działania ich liderów.  

 

 

34. Merhaba : reportaże z tomu "Zabójca miasta moreli" i osobisty słownik 

turecko-polski / Witold Szabłowski.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal : we 

współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Problemy społeczne , Społeczeństwo , Zmiana 

społeczna , Turcja , Antologia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-KM/1116/308 

 Nowości:  2019-09 

 

Nowe wydanie zbioru reportaży o współczesnej Turcji autor wzbogaca subiektywnym słownikiem pojęć, które 

jego zdaniem są nieodzowne dla zrozumienia tego fascynującego kraju. Turcja przemawia wieloma różnorodnymi 

głosami. Z ich barwnych, hipnotyzujących, niekiedy zabawnych, niekiedy przerażających opowieści wyłania się 

obraz narodu w pół kroku między tradycją a nowoczesnością, świeckością a religią, dumą graniczącą z pychą                

a wiecznym poczuciem niższości. Szabłowski sięga jednak głębiej: wydobywa ze swoich rozmówców skrywane 

marzenia, lęki i tęsknoty, tworząc portret jednocześnie egzotyczny i dziwnie znajomy. Książka została 

przetłumaczona na dziesięć języków, autor otrzymał za nią Nagrodę im. Beaty Pawlak, a także nominacje do 

Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus i Nagrody Literackiej NIKE.  

 

 

35. Mitologia : [wierzenia i podania Greków i Rzymian] / Jan Parandowski.- 

Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitologia grecka , Mitologia rzymska , Opowiadania i 

nowele 

Sygnatura:  WG-KM/1113/2 

Nowości:  2019-09 

 

Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach (…) Zawsze patrzono na mitologię jak na jeden z naj-

piękniejszych tworów wyobraźni greckiej i była ona zbiorem nieśmiertelnych tematów, motywów, symbolów, bez 

których i dziś sztuka nie umie się obejść i wciąż do nich wraca. Czyta Wiktor Zborowski.  

 

 

36. Nadzieja / Dorota Schrammek.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, 

[2019]. 

(Winne Wzgórze / Dorota Schrammek ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , Pojezierze 

Drawskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1114/O 

Nowości:  2019-09 

 

Na Winnym Wzgórzu zapanował spokój. Niestety tylko przez chwilę. Dorota niemal całkowicie utraciła zaufanie 

do męża. Gdyby nie dzieci i wspólna restauracja, z pewnością odeszłaby od niego. Liliana wspiera Wiktora po 
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śmierci jego żony. Szybko orientuje się, że kobieta nie do końca odeszła. Obecna jest w każdej minucie ich 

wspólnego życia. Tadeusz nie wie, jak się zachować wobec odnalezionej po latach rodziny. Radość miesza się               

z żalem, że przez tyle lat był oszukiwany. Czy nadzieja pozwoli wyprostować życiowe drogi bohaterów?  

 

 

37. Narkotyki / Stanisław Ignacy Witkiewicz.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narkotyki , Uzależnienie (nałóg) , Esej 

Sygnatura:  WG-KM/1121/61 

Nowości:  2019-09 

 

 

Stanisława Ignacego Witkiewicza - filozofa, prozaika, poetę, dramaturga, malarza i fotografa zapewne zna każdy. 

Prawdopodobnie każdy też doskonale wie o jego eksperymentach ze środkami psychoaktywnymi. "Narkotyki" 

uważa się za jeden z najbardziej interesujących opisów wpływu kilku z nich (m.in. morfiny, peyotlu, kokainy, 

eteru, alkoholu i nikotyny) na percepcję i funkcjonowanie organizmu. I oto przed Państwem zapiski artysty we 

wspaniałej interpretacji Michała Breitenwalda. Witkacy dzieli się w nich osobistymi przeżyciami, jakich 

doświadczał po zażyciu każdego ze specyfików. Co więcej, w swojej rozprawie pokusił się też o akcenty 

dydaktyczne i moralizatorskie. Dzieło ze wszech miar wyjątkowe!  

 

 

38. Niechciany gość / Shari Lapena ; [przekład Piotr Kuś].- [Poznań] : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Klęski elementarne , Zabójstwa seryjne , Powieść 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1106/S 

Nowości:  2019-09 

 

Pełen niespodziewanych zwrotów akcji thriller, napisany przez autorkę bestsellerów Para zza ściany i Nieznajoma 

w domu. W Catskills panuje zima, a Mitchell’s Inn, hotel ukryty wśród górskich lasów, jest miejscem doskonałym 

na niczym niezmącony weekendowy wypoczynek albo na romantyczną schadzkę. Gdy wokół pogarsza się 

pogoda, a burza śnieżna powoduje awarię elektryczności oraz uniemożliwia wszelką komunikację ze światem 

zewnętrznym, gościom nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na możliwość skontaktowania się ze 

światem za murami budynku. Tymczasem jednak niespodziewanie ginie jeden z gości Mitchell’s Inn. Śmierć 

wygląda na efekt wypadku, ale gdy życie traci kolejna osoba, ludzie uwięzieni w hotelu na odludziu zaczynają 

wpadać w panikę. W odciętym od świata luksusowym hotelu coś lub ktoś uśmierca jego mieszkańców, zabijając 

ich w kolejności, której reguł nikt nie jest w stanie odgadnąć. Przerażonym ludziom pozostaje czekać na śmierć 

lub na cudowne wybawienie, które wydaje się jednak bardzo odległe.  

 

 

39. Niezwykłe historie zwykłych ludzi : sekrety ich osiągnięć / Alfred J. Palla.- 

[Warszawa] : Bogulandia, copyright 2018. 

(Skarby Mądrości) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Postać biblijna , Protestantyzm , Samorealizacja , 

Sukces , Analiza i interpretacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1112/159.9 

Nowości:  2019-09 
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Życie każdego zwykłego człowieka może być niezwykłe, jeśli tylko odkryje i rozwinie swój potencjał. Ludzie 

sukcesu o jakich piszę nie byli doskonali, upadali i zawodzili, ale mieli misję, wizję, wytrwałość w jej realizacji. 

Do tego motywuje ta książka. Bóg stworzył każdego z nas jedynym w swoim rodzaju. Uwierz w wartość, jaką 

posiadasz w Bożych oczach. Nie imituj nikogo ani nie chciej być nikim innym. Poznaj i rozwiń swój talent, aby 

zrealizować swoją misję i dzieło, do którego zostałeś wyposażony. Wówczas także Twoje życie będzie niezwykłe. 

Może powiedzie Cię przez trudy, ale do gwiazd, jak mawiali Rzymianie: Per aspera ad astra!  

 

 

40. Nóż / Jo Nesbø ; [przekład z norweskiego Iwona Zimnicka].- Wrocław ; 

Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

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

seryjne , Oslo (Norwegia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1110/K 

Nowości:  2019-09 

 

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

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

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

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

osobistym piekłem.  

 

 

41. Ocean to pikuś / Łukasz Wierzbicki.- [Borówiec] : Pogotowie Kazikowe ; 

Poznań : DM Sorus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doba, Aleksander (1946- ) , Podróżnictwo morskie , 

Kajakarstwo , Kajakarze , Samotne rejsy , Ocean Atlantycki , Opowiadania i 

nowele przygodowe 

Sygnatura:  WG-KM/1120/91  

Nowości:  2019-09 

 

Ocean to pikuś zabiera nas w zuchwały rejs kajakiem przez Atlantyk. To oparta na prawdziwych wydarzeniach 

opowieść o Aleksandrze Dobie, pełnym optymizmu i pogody ducha marzycielu, który w 2010 roku jako pierwszy 

człowiek na świecie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent.  

 

 

42. Odbiorę ci wszystko / Ruth Lillegraven ; [polish translation by Karolina 

Drozdowska].- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko maltretowane , Dorosłe dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych , Urzędnicy , Zabójstwo , Norwegia , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1107/S 

Nowości:  2019-09 

 

Clara jest ambitną i utalentowaną urzędniczką w Ministerstwie Sprawiedliwości, specjalizującą się w ochronie 

dzieci - ofiar przemocy domowej. Pracuje nad kontrowersyjną ustawą, która budzi ostre dyskusje. Kiedy do 

szpitalu, w którym pracuje jej mąż, trafia pobity czteroletni chłopiec i wkrótce umiera, a na drugi dzień jego ojciec 

zostaje zamordowany, pojawiają się jednoznaczne podejrzenia, kto za tym stoi. Jej życie zaczyna wymykać się 
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spod kontroli, a z mroków przeszłości powracają demony. W Odbiorę ci wszystko nic nie jest jednoznaczne. Nikt 

nie jest niewinny, a zło nie jest złem absolutnym.  

 

 

43. Odkryj w sobie siłę : przejmij kontrolę nad swoim życiem / Barbara Berger ; 

[przekład Marcin Karbowski].- Warszawa : MT Biznes, 2012. 

(Laurum) 

(Audiobook : Prosta Droga do Wiedzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Psychologia pozytywna , Rozwój 

osobowości , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1098/159.9 

Nowości:  2019-09 

 

Tematem tej książki jest siła. Nie siła fizyczna, ale siła umysłu. Dowiesz się z niej, jak przejąć kontrolę nad swoim 

życiem i osiągnąć wszystko to, o czym zawsze marzyłeś. Cytując Barbarę Berger: "Twoje myśli i słowa mają 

ogromną moc. Dzięki nim możesz całkowicie zmienić swoje życie. Tylko ty masz całkowitą kontrolę nad tym, co 

myślisz i mówisz. Jesteś jedynym władcą swojego umysłu. Ta władza to potęga".  

 

 

44. Odwet / Vincent V. Severski.- [Warszawa] : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2019. 

 

 

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

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

Rosja , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1115/S 

Nowości:  2019-09 

 

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.  

 

 

45. Piołun na zapomnienie / Anna Trojanowska.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aptekarstwo , Kobieta , Małżeństwo , Zielarstwo , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1118/O 

Nowości:  2019-09 

 

 

Zasady, które złamie. Męski świat, który zapragnie poznać. Wróg, którego pokocha. Rok 1895. Lea, młoda 

kobieta z prowincji, poślubia Józefa, statecznego aptekarza, i przenosi się do Warszawy. Swojego męża ledwie 

zna. Lea ufa, że postępując zgodnie z naukami swej ciotki, stworzy szczęśliwą rodzinę. Wkrótce przekonuje się, że 
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wyniesione z domu umiejętności nie są przydatne, a jej znajomość leczniczych ziół to zdaniem Józefa przesądy. 

Wiele musi się wydarzyć, aby poznała siebie i zawalczyła o swoje miejsce w męskim świecie, jakim w owych 

czasach jest apteka. Niebezpieczna okazuje się również przeszłość, dawne sekrety męża, które Lea za wszelką 

cenę chce poznać...  

 

 

46. Piorun kulisty / Cixin Liu ; [przekład Andrzej Jankowski].- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Miłość , Piorun , Wojsko , Powieść , 

Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1108/F 

Nowości:  2019-09 

 

W trakcie burzy piorun kulisty zabija rodziców czternastoletniego Chena, spalając ich na popiół. Od tego czasu 

Chen postanawia poświęcić życie badaniu tego bardzo rzadkiego zjawiska atmosferycznego, wciąż otoczonego 

tajemnicą. Jako naukowiec obsesyjnie poszukuje prawdy w stacjach meteorologicznych, w laboratoriach 

wojskowych, a nawet w opustoszałej radzieckiej bazie ukrytej na Syberii. Kolejne odkrycia pokazują, że to 

tajemnicze zjawisko prowadzi na całkowicie nieznane obszary fizyki. Z czasem Chen odkrywa, że rozszyfrowanie 

sekretu pioruna kulistego może wywołać katastrofalne wręcz skutki. Badania Chena nadają sens jego życiu, ale 

wiodą do konfliktu z bezwzględnymi wojskowymi i naukowcami, dla których w poszerzaniu wiedzy nie ma 

miejsca na etyczne dylematy. Czy piękna pani major, w której Chen jest skrycie zakochany, dąży do stworzenia 

śmiercionośnej broni? 

 

 

47. Podróż do krainy umarłych / Joanna Jax.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

(Zanim nadejdzie jutro / Joanna Jax ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Trudne sytuacje życiowe , Wysiedlanie , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , ZSRR , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1104/O 

Nowości:  2019-09 

 

Historia o zwykłych ludziach, których życie zmienia się w ciągu kilkunastu minut… Początek wojny to dla 

Kresów Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca 

się aktorka, żyjąca w szczęśliwym związku z lekarzem społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na 

saksofonie i fortepianie, siostry bliźniaczki, których ojciec znika bez śladu, chłopiec opiekujący się niewidomym 

dziadkiem i młoda mężatka wychowująca córeczkę - tych wszystkich ludzi pewnego dnia połączyło jedno 

zdarzenie... Wywózka w nieznane, do świata, w którym jedynie śmierci jest pod dostatkiem, a życie staje się już 

tylko walką o przetrwanie. Czy poradzą sobie na tej nieludzkiej ziemi, nie tracąc swojego człowieczeństwa?                    

A może w staraniach, by dotrwać do następnego dnia, wygrają zwierzęce instynkty? 

 

 

48. Podróż ludzi Księgi / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Podóże , Prawda , Tajemnica , Paryż (Francja) , 

Pireneje (góry) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1117/H 

Nowości:  2019-09 
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Debiutancka powieść Olgi Tokarczuk, dostępna znowu, po 30 latach od powstania. Historia śmiałków, którzy              

w XVII wieku ruszyli w podróż w poszukiwaniu prawdziwej mądrości, szczęścia i ładu. Gdzieś na granicy 

francusko-hiszpańskiej, w Pirenejach, podobno jest Księga. Zawarta w niej wiedza może przynieść wyższe 

wtajemniczenie, odmienić losy świata, a nawet przywrócić młodość. Legenda Księgi ożywiała wyobraźnię wielu 

pokoleń marzycieli, błędnych rycerzy, desperatów. Wśród nich znaleźli się niecodzienni podróżnicy, którzy 

pewnego dnia w 1685 roku wyruszyli z Paryża ku Pirenejom: Markiz parający się alchemią, bankier i filantrop de 

Berle, Gauche - niemy woźnica z nieodstępującym go żółtym psem - oraz porzucona przez narzeczonego 

kurtyzana Weronika. Czy uda im się odnaleźć to, czego szukają? W tym czasie Europa stoi u progu zmian. 

Ludwik XIV podbija kolejne terytoria, zwalcza protestantów, dziesiątki tysięcy hugenotów emigrują z Francji. 

Rodzi się umysłowy ferment. Filozofowie, alchemicy próbują zrozumieć i opisać świat od nowa…  

 

 

49. Podróżniczki : dziewczyny, które nie znały granic : najsłynniejsze polskie 

podróżniczki od Świętosławy do Elżbiety Dzikowskiej / Jarosław Molenda.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Lira Publishing, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróżnicy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1109/91 

Nowości:  2019-09 

 

Kim była pierwsza polska podróżniczka? Która Polka handlowała niewolnikami, a która samotnie opłynęła kulę 

ziemską? Zapraszamy w fascynującą podróż wraz z niezwykłymi kobietami! Bohaterkami tej książki są Polki-

podróżniczki, które miały odwagę wyruszyć w nieznane i przekraczać granice: geograficzne, społeczne, a także 

swoje własne. Jarosław Molenda, znany pisarz, publicysta i podróżnik, przedstawia czternaście wybitnych 

kobiecych osobowości, począwszy od Świętosławy, pierwszej polskiej księżniczki, która na arenę dziejową wdarła 

się przebojem, przez m.in. Dorotę Falak, Ewę Felińską, Narcyzę Żmichowską, Ewę Dzieduszycką, aż po Elżbietę 

Dzikowską. Ten audiobook zabierze Cię na wspólną wędrówkę z dziewczynami, które nie znały granic. 

Pasjonujące losy polskich podróżniczek to nie tylko ich własne przygody, to także historia turystyki                               

i podróżowania.  

 

 

50. Pokonać mur : wspomnienia / Marina Abramović ; [przekład Anna Bernaczyk i 

Magdalena Hermanowska].- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Abramović, Marina (1946- ) , Artyści plastycy serbscy , 

Artyści plastycy jugosłowiańscy , Body art , Performance , Sztuka nowych 

mediów , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1097/929-051 

 Nowości:  2019-09 

 

Wybitna artystka, ikona performance'u, której udało się dotrzeć z często kontrowersyjnymi dziełami do szerokiego 

grona odbiorców, także spoza kręgów koneserów sztuki współczesnej. Opowieść Mariny Abramović, momentami 

poruszająca, pełna przygód i po prostu zabawna, opisuje jej wyjątkową karierę związaną z m.in. poddawaniem 

ciała ekstremalnym próbom strachu, bólu, wyczerpania czy zagrożenia w dążeniu do emocjonalnej i duchowej 

przemiany, to także historia zgoła operowego romansu i dwunastoletniej współpracy artystki z performerem 

Ulayem - związku, który dobiegł dramatycznego końca na Wielkim Murze.  
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51. Przygody młodego przyrodnika / David Attenborough ; [przełożył Adam 

Tuz].- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media ; we współpracy z 

Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Attenborough, David (1926- ) , Podróżnicy , Podróże 

dookoła świata , Zwierzęta , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-KM/1089/91 

Nowości:  2019-09 

 

W 1954 roku młody prezenter telewizyjny David Attenborough otrzymał propozycję życia - miał podróżować po 

całym świecie w poszukiwaniu rzadkich, trudno osiągalnych zwierząt do kolekcji londyńskiego zoo oraz filmować 

swoje wyprawy na potrzeby nowego programu telewizji BBC pod tytułem "Zoo Quest" (Zoologiczne 

poszukiwania). Podczas wędrówek autor i pozostali członkowie zespołu musieli korzystać z gościny miejscowych 

plemion oraz zmagać się z drapieżnymi rybami, agresywnymi jeżozwierzami nadrzewnymi, a także ze zdradliwym 

terenem i nieprzewidywalną pogodą, żeby móc rejestrować piękno i biologiczną różnorodność odwiedzanych 

okolic. Oto historia tych podróży.  

 

 

52. Sendlerowa : w ukryciu / Anna Bikont.- Katowice : Wydawnictwo 

Aleksandria, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sendlerowa, Irena (1910-2008) , Żegota , II wojna 

światowa (1939-1945) , Getto Warszawskie , Holokaust , Ratowanie i pomoc 

Żydom (1939-1945) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1090/94(438) 

Nowości:  2019-09 

 

Anna Bikont opowiedziała kilkanaście skrupulatnie udokumentowanych historii osób, głównie kobiet, dla których 

od lata 1942 roku do końca okupacji nie było spray ważniejszej niż ta, aby przed nieuchronną śmiercią ocalić 

choćby garstkę - kilkaset? kilka tysięcy? - dzieci z warszawskiego getta. W tym gronie Sprawiedliwych, co dzień 

narażających życie swoje i swoich bliskich, energią i talentem organizacyjnym wyróżniła się Irena Sendlerowa,                 

i to z jej imieniem zrosła się nasza wiara w człowieka, w ludzką prawość i zdolność do poświęcania. Wszelako               

w tych opowieściach jest jeszcze drugi plan, zwykle bezimienny, ale nie mniej przez to wiarygodny. To relacje             

o ludziach, którzy robili wszystko, aby zniszczyć to dzieło poświęcenia i aby dzieci, ich polskich opiekunów i ich 

kryjówki zdradzić gestapowcom czy niemieckim żandarmom, wydać na śmierć za pieniądze, ze strachu albo                  

z czystej bezinteresownej nienawiści, a nawet dla zabawy. Oni to zasiali w nas i utrwalili pogardę dla człowieka, 

przekonanie o ludzkiej zdolności do czynów okrutnych i podłych. Jerzy Jedlicki.  

 

 

53. Sprawy sercowe : historia serca w jedenastu operacjach / Thomas Morris ; 

[przełożyła Jolanta Kozak].- Kraków : Wydawnictwo Literackie ; [Warszawa] : 

Audioteka, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby serca , Kardiochirurgia , Kardiologia , Operacja 

(medycyna) , Serce , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1092/61 

Nowości:  2019-09 

 

Serce - najgłębsza tajemnica, dom duszy, esencja życia i źródło sił duchowych. Przez tysiące lat pozostawało 

niedostępne dla medyków zarówno ze względu na kulturowe i religijne tabu, jak i ze względów praktycznych: 

skoro pacjent miał pozostać żywy, serce nie mogło przestać bić - a jak operować organ pozostający w ciągłym 
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ruchu? Thomas Morris, ceniony dziennikarz BBC, relacjonując jedenaście przełomowych operacji, opowiada 

historię kardiochirurgii - dzieje porażek i triumfów, brawury, zazdrości i rywalizacji. Od 1872 roku i zabiegu 

wyjęcia igły wbitej przypadkiem w pierś londyńskiego blacharza, poprzez historyczną operację usunięcia odłamka 

szrapnela z serca żołnierza rannego w Normandii, po hodowlę organów w bioreaktorze i protezy z drukarki 3D - 

opowiadana przez Thomasa Morrisa historia ludzkiego geniuszu nie jest zamknięta, a ludzkie serce wciąż kryje 

tajemnice i co najmniej kilka przełomów w kardiochirurgii jest jeszcze przed nami.  

 

 

54. Stolarz : opowieść o najwspanialszych strategiach osiągania sukcesu / Jon Gordon 

; [przekład Anna Owsiak ; przedmowa Ken Blanchard].- Warszawa : MT Biznes, 

2015. 

(Audiobook : Prosta Droga do Wiedzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Rozwój osobowości , Samorealizacja , Sukces , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1091/159.9 

Nowości:  2019-09 

 

Autor bestsellerów Jon Gordon powraca z jak dotąd najbardziej inspirującą książką, pełną ważnych życiowych 

lekcji oraz najwspanialszych strategii sukcesu. Jeśli jesteś gotowy stworzyć swoje arcydzieło, przeczytaj 

"Stolarza" i już dziś rozpocznij proces budowy.  

 

 

55. Szpieg z Bejrutu / Joakim Zander ; [polish translation by Wojciech Łygaś].- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-KM/1095/S 

Nowości:  2019-09 

 

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

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

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

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

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

uroczystości jej przyjaciółkę Gabriellę zatrzymuje w dramatycznych okolicznościach szwedzka policja 

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

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

 

 

56. Śledztwo setnika / Davis Bunn & Janette Oke ; [przekład Małgorzata 

Wołochowicz].- Warszawa : Psalm18.pl Daniel Wołochowicz, copyright 2019. 

(Kroki wiary / Davis Bunn & Janette Oke ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poncjusz Piłat , Duchowość chrześcijańska , Kościół 

wczesnochrześcijański , Małżeństwo aranżowane , Nawrócenie , Śledztwo i 

dochodzenie , Wiara , Wojownicy , Galilea (kraina historyczna) , Starożytny Izrael , 

Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1096/H 

   Nowości:  2019-09 
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Świetna historia, kapitalnie nagrana przez aktora teatralnego Wojciecha Stolorza, znanego z musicalu "Piloci". 

Drobnym ale wyjątkowym dodatkiem są muzyczne wstawki artysty Joshua Aaron - izraelskiego muzyka, znanego 

w Polsce z koncertu na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Fascynująca opowieść osadzona                            

w dramatycznych wydarzeniach u zarania chrześcijaństwa.  Setnik Alban, dowódca garnizonu w Galilei, żywi 

ambicje, by pewnego dnia zostać przywódcą w samym Rzymie. Chcąc dowieść swej wartości, podejmuje się 

niezwykłego zadania, w którym zaryzykuje swoją karierę, przekonania, a nawet życie.  Lea zostaje wysłana do 

domu Poncjusza Piłata, gdy bogactwo i wpływy jej rodziny zostały na zawsze utracone. Jej bliscy oczekują, że 

Piłat zaaranżuje jej małżeństwo. Jednak mimo pięknego oblicza i dobrej pozycji narzeczonego Lea uważa, że los 

żony setnika jest gorszy niż śmierć. Zagadka zaginionego ciała pewnego Rabbiego jednoczą Leę i Albana                      

w poszukiwaniu odpowiedzi na te same pytania. To, co odkrywają, zmienia wszystko w ich życiu.  

 

 

57. Wieczny Grunwald : powieść zza końca czasów / Szczepan Twardoch.- 

Warszawa : Wydawnictwo Literackie ; [Warszawa] : Audioteka, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwa pod Grunwaldem (1410) , Historia alternatywna , 

Niemcy , Polska , Powieść historyczna , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-KM/1094/H 

Nowości:  2019-09 

 

Obrazoburcza, prowokacyjna, mroczna… Powieść historyczna, futurystyczna, ponad konwencjami Nieślubny syn 

króla Kazimierza Wielkiego i córki norymberskiego kupca, Paszko, ginie pod Grunwaldem jako jeden z rycerzy 

zakonnych. Umiera, by obudzić się do życia wiele razy w różnych czasach. Walczy ze wszystkimi i ze wszystkim. 

Nie ma pewności, kim jest. Polakiem czy Niemcem? Rycerzem czy mordercą? Prowadząc swojego bohatera przez 

kolejne przestrzenie czasowe, alternatywne wcielenia i odmienne rzeczywistości, Szczepan Twardoch przedstawia 

własną wizję odwiecznego konfliktu polsko-niemieckiego.  

 

 

58. Zamęt / Vincent V. Severski.- [Warszawa] : Audioteka : Wydawnictwo Czarna 

Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szpiegostwo , Uprowadzenie , Wywiad polski , Wywiad 

rosyjski , Pakistan , Polska , Rosja , RPA , Powieść , Sensacja , Słuchowisko 

Sygnatura:  WG-KM/1093/S 

Nowości:  2019-09 

 

Słuchowisko w znakomitej obsadzie. Wystąpi w nim około 60 aktorów. W rolach głównych wystąpią m.in.: 

Krzysztof Gosztyła, Grzegorz Damięcki, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Andrzej Ferenc i Mariusz Bonaszewski.    

W Pakistanie porwany zostaje przez talibów polski biznesmen. Grozi mu śmierć. Do akcji ratunkowej rusza super 

tajna jednostka Agencji Wywiadu znana jako „Sekcja”. Szybko okazuje się jednak, że porwanie jest tylko częścią 

szerszego planu, w który zaangażowane są wywiady różnych krajów i staje się ono powodem do bezwzględnych 

rozgrywek politycznych w Polsce. Pod kierunkiem ekscentrycznego Romana „Sekcja”, czyli Monika - 

absolwentka ASP, Dima - były nielegał, Ela i Witek, z narażeniem życia próbują zdemaskować zdrajcę                          

i podróżując przez Grecję, Rosję, Pakistan i RPA rozwikłać trudną szpiegowską zagadkę.  
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Film 

 

 
1. Cała prawda o Szekspirze / reżyseria Kenneth Branagh ; scenariusz Ben Elton.- 

Warszawa : Imperial CinePix, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shakespeare, William (1564-1616) , Pisarze angielscy , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina , Anglia (Wielka Brytania) , Dramat filmowy , Film 

biograficzny , Film fabularny , Film historyczny , Film kostiumowy 

Sygnatura:  WG-F/1466/B 

Nowości:  2019-09 

 

 

"Cała prawda o Szekspirze" zgłębia historię mało znanego, mrocznego okresu z życia Williana Szekspira 

(Kenneth Branagh). Rok 1613, Szekspir jest największym pisarzem wieku. Gdy jego ukochany Globe Theatr 

zostaje doszczętnie strawiony przez ogień, mistrz decyduje się na powrót do rodzinnego miasta Stratford-upon-

Avon i do zaniedbywanych dotąd najbliższych. Mimo, że ciągle nie może pogodzić się ze śmiercią swojego 

jedynego syna, Hamneta, stara się odbudować relacje z żoną, Anne (Judi Dench) i córkami. Szukając równowagi 

musi przeanalizować swoje niepowodzenia i zaniedbania jako nieobecny mąż i ojciec, a także zmierzyć się                        

z rodzinnymi sekretami i kłamstwami.  

 

 

2. Całe szczęście / reżyseria Tomasz Konecki ; scenariusz Marcin Baczyński, 

Mariusz Kuczewski.- [Warszawa] : Wydawnictwo Agora, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Kobieta i mężczyzna , Samotni ojcowie , Zatoka 

Pucka , Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1463/O 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

W spokojne i uporządkowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej, który samotnie wychowuje 

dziesięcioletniego synka Filipa, niespodziewanie wbiega pełna energii i uroku popularna gwiazda fitness Marta. 

Dwa różne charaktery, spojrzenia na miłość i życie. Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta 

ma swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okładkach najpopularniejszych 

magazynów. Robert to chodzące zaprzeczenie "sportowego trybu życia". Jego świat to spokojna przystań, 

rodzicielskie wyzwania, kosz pełen prania, klasówki z matematyki syna - wszystko to działa, dopóki w jego życiu 

nie pojawia się Marta… Przebojowa gwiazda i onieśmielony jej urokiem mężczyzna. Dlaczego los ich połączył? 

Czy uda im się wspólnie odnaleźć "Całe szczęście"?  
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3. Ciemno, prawie noc / reżyseria Borys Lankosz ; scenariusz Borys Lankosz, 

Magdalena Lankosz.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bator, Joanna (1968- ). Ciemno, prawie noc , Dziennikarze , 

Osoby zaginione , Pamięć zbiorowa , Rodzina , Społeczności lokalne , Tajemnica , 

Wałbrzych (woj. dolnośląskie) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1470/S 

Nowości:  2019-09 

 

 

Ekranizacja głośnej, uhonorowanej nagrodą literacką NIKE, powieści Joanny Bator pt.: "Ciemno, prawie noc". To 

film producentów "Ostatniej Rodziny" w reżyserii Borysa Lankosza ("Ziarno prawdy", "Rewers") z gwiazdorską 

obsadą: Magdalena Cielecka, Marcin Dorociński, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Jerzy 

Trela, Dorota Kolak, Agata Buzek Piotr Fronczewski i Roma Gąsiorowska. Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria 

tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca 

po latach w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce rozwikłać zagadkę. W trakcie prywatnego śledztwa 

Alicja - dość nieoczekiwanie - wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały dekady temu. 

Dążąc do odkrycia prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła tajemnicy swojego dzieciństwa                              

i szokującym sekretom własnej rodziny. Czy wygra starcie ze złem i uratuje niewinnych? Czasu zostało niewiele.  

 

 

4. Greta / reżyseria Neil Jordan ; scenariusz Ray Wright, Neil Jordan.- Warszawa : 

Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Relacje międzyludzkie , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Film psychologiczny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1464/S 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Frances (Chloë Grace Moretz) niedawno przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie stawia swoje pierwsze kroki 

w dorosłym życiu. Gdy pewnego dnia na stacji metra znajduje zgubioną torebkę, nie zastanawia się nad 

zwróceniem jej właścicielce. W ten sposób poznaje Gretę (Isabelle Huppert), zakochaną w muzyce klasycznej 

ekscentryczną francuską nauczycielkę fortepianu. Frances, która niedawno straciła matkę, szybko zbliża się do 

owdowiałej, żyjącej samotnie Grety. Jednak to, co wydawało się wdzięcznością i zalążkiem przyjaźni, okazuje się 

częścią gry, której celem jest przejęcie kontroli nad życiem dziewczyny.  

 

 

5. Hashima / reżyseria i scenariusz Ryoo Seung-Wan ; scenariusz Shin Kyoung-Ill.- 

[Warszawa] : Mayfly, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ucieczki , Praca przymusowa , Kopalnie węgla kamiennego , 

Hashima (Japonia) , Dramat filmowy , Film akcji , Film fabularny , Film historyczny 

Sygnatura:  WG-F/1467/DF 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

1945 rok. Kang-Ok Lee, muzyk samotnie wychowujący córkę, jak wielu innych koreańskich cywili szuka 

bezpiecznego schronienia w Japonii. I podobnie jak tysiące z nich wpada w pułpkę: zamiast na bezpieczny ląd, 
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statek dobija do kopalni węgla na wyspie Hashima. Koreańczycy są zmuszeni do wykonywania niewolniczej 

pracy, która dla wielu z nich kończy się śmiercią z wyczerpania. Robotnicy, pod wodzą charyzmatycznego Choi 

Chil-sunga podejmują próbę ucieczki.  

 

 

6. Impostor / reżyseria Lee Cronin ; scenariusz Lee Cronin, Stephen Shields.- 

[Warszawa] : M2 Films, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież tożsamości , Matki i synowie , Przeprowadzka , 

Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1459/G 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Sarah, chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza się ze swoim synkiem Chrisem do domu na wsi i ma nadzieję 

że tu uda im się rozpocząć nowe życie. Pewnej nocy Chris znika w lesie, a gdy się odnajduje, nie jest do końca 

sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwne, a Sarah zaczyna podejrzewać że chłopiec, 

który wrócił do domu, może wcale nie być jej synem...  

 

 

7. John Wick 3 / reżyseria Chad Stahelski ; scenariusz Derek Kolstad, Shay Hatten, 

Chris Collins, Marc Abrams.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Wick (postać fikcyjna) , Płatni zabójcy , Przestępczość 

zorganizowana , Tajne organizacje , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1471/S 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Niedościgniony zabójca i miłośnik psów John Wick wpada w śmiertelnie poważne kłopoty. Likwidując jednego               

z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, Wick staje się celem najlepszych i najbardziej bezlitosnych 

fachowców w branży. Za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda, której nikt nie jest w stanie się oprzeć. Nie ma 

takiego miejsca na Ziemi, gdzie mógłby się skryć. Nie ma takiego twardziela, który stanąłby po jego stronie. Jego 

tropem rusza tajemnicza piękność (Halle Berry), której boją się nawet umarli. Czyżby era Johna Wicka dobiegła 

końca? Bądźmy poważni. Gdy cały świat staje przeciwko niemu… Tym gorzej dla świata.  

 

 

8. Kafarnaum / reżyseria Nadine Labaki ; scenariusz Nadine Labaki, Khaled 

Mouzanar.- Warszawa : Gutek Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Relacje międzyludzkie , Rodzina dysfunkcyjna , 

Slumsy , Trudne sytuacje życiowe , Ubóstwo , Bejrut (Liban) , Film fabularny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1460/DF  

Nowości:  2019-09 

 

 

Dwunastoletni Zejn na bejruckiej ulicy ma tylko jedną bliską sobie osobę - niewiele starszą siostrę. Kiedy rodzice 

postanawiają wydać dziewczynę za dojrzałego mężczyznę, chłopiec ucieka z domu i postanawia zrobić wszystko, 
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by ją uratować. Porównywany do słynnego "Slumdoga. Milionera z ulicy" nowy film Nadine Labaki ("Karmel") 

ma wielką emocjonalną siłę i nikogo nie pozostawi obojętnym.  

 

 

9. Kiedy się pojawiłaś / reżyseria Peter Hutchings ; scenariusz Fergal Rockby.- 

Warszawa : Forum Film, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Chorzy nieuleczalnie , Dojrzewanie , 

Hipochondria , Nastolatki , Przyjaźń , Chorzy na nowotwory , Film fabularny , Film 

obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1465/DF 

Nowości:  2019-09 

 

 

Calvin cierpi na hipochondrię. Będzie jednak musiał przezwyciężyć swoje lęki, gdy spotka nieuleczalnie chorą 

Skye. Dziewczyna ma plany, które chce zrealizować przed śmiercią i przekonuje Calvina, by jej w tym pomógł. 

Przyjaźń z ekscentryczną nastolatką zmieni chłopaka już na zawsze.  

 

 

10. Kobiety mafii 2 / reżyseria Patryk Vega ; scenariusz Olaf Olszewski, Patryk 

Vega.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępcy , Przestępstwa narkotykowe , 

Przestępczość zorganizowana , Polska , Film fabularny , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1472/S 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Przemyt narkotyków, porwania i zabójstwa, kradzież luksusowych samochodów, widmo globalnego terroryzmu                

i machinacje południowoamerykańskich karteli - wszystko to w kontynuacji jednego z najbardziej kasowych 

hitów! "Kobiety mafii 2" w reżyserii Patryka Vegi to porywająca i inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 

historia sensacyjna, rozgrywająca się równocześnie na trzech kontynentach i w sześciu krajach: w Polsce, 

Niemczech, Hiszpanii, Maroku, Kolumbii i Dubaju. Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka 

Dygant) przygotowuje się do największego przemytu w dziejach kraju - tony kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar 

znika, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje 

sojusznika w osobie Mata (Piotr Adamczyk) - mafioso, który od dawna pragnie umocnić się swą pozycję                       

w półświatku. W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Wystarczy 

jednak "chwila", by z dnia na dzień stała się "mafijną celebrytką". Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa zaś 

burzliwy romans z Amirem - bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w akcji z udziałem 

GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan…  

 

 

11. Królowe życia / reżyseria Zara Hayes ; scenariusz Zara Hayes i Shane Atkinson.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cheerleaderki , Dzienne domy opieki , Kobieta , Marzenia , 

Osoby w wieku starszym , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1473/KF 

Nowości:  2019-09 
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Przeprowadzając się do domu spokojnej starości Martha (Diane Keaton) zostawiła za sobą przeszłość. Jedyne, 

czego pragnie, to spędzić swoje ostatnie lata w spokoju i dobrym zdrowiu. Jednak nowo poznanym przyjaciółkom 

Sheryl (Jacki Weaver), Olive (Pam Grier) i Alice (Rhea Perlman) udaje się zarazić ją optymizmem i sprawić, że 

zapragnie spełnić jedno z marzeń młodości. Wspólnie stworzą drużynę cheerleaderek i rzucą wyzwanie starości 

udowadniając, że nadal potrafią żyć pełnią życia.  

 

 

12. Najlepsze lata / scenariusz i reżyseria Jonah Hill.- Warszawa : Monolith Films, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dojrzewanie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Film fabularny , Film obyczajowy 

, Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1474/DF 

Nowości:  2019-09 

 

 

Sunny Suljic ("Zabicie świętego jelenia"), Katherine Waterston („Wada ukryta”) i Lucas Hedges („Trzy billboardy 

za Ebbing, Missouri”, „Manchester by the Sea”) w słodko-gorzkiej opowieści o dojrzewaniu w Ameryce lat 90. 

Oparty na osobistych wspomnieniach reżyserski debiut cenionego aktora i komika Jonaha Hilla („Rekiny wojny”, 

„Wilk z Wall Street”) okrzyknięty jedną z dziesięciu najważniejszych amerykańskich produkcji niezależnych 2018 

roku. Trzynastoletni Steve (Sunny Suljic) czuje się przytłoczony duszną atmosferą rodzinnego domu w Los 

Angeles. Wychowywany przez samotną matkę (Katherine Waterston), skonfliktowany ze starszym bratem (Lucas 

Hedges) szuka ujścia dla wrzącego w nim buntu w muzyce i deskorolce. W grupie kilka lat starszych, 

doświadczonych skaterów nie tylko zyskuje akceptację i odkrywa tajniki dobrej jazdy, ale również poznaje smak 

wolności oraz związanych z nią pokus i niebezpieczeństw.  

 

 

13. Niedobrani / reżyseria Jonathan Levine ; scenariusz Dan Sterling, Liz Hannah.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kariera , Kobieta i mężczyzna , Politycy , 

Polityka , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1475/KF 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

Charlotte Field (Charlize Theron) jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Inteligentna, ambitna                      

i wyrafinowana, jest znakomitą dyplomatką z talentem… no właściwie do wszystkiego. Fred Flarsky (Seth Rogen) 

jest zdolnym dziennikarzem z tendencją do popadania w kłopoty. Ta dwójka nie ma ze sobą nic wspólnego, 

oprócz tego, że ona była kiedyś jego nianią oraz pierwszym zauroczeniem. Kiedy niespodziewanie spotykają się 

ponownie, Fred oczarowuje Charlotte swoim autoironicznym poczuciem humoru i młodzieńczym idealizmem. 

Jako że Charlotte kandyduje na urząd prezydenta, postanawia - wbrew protestom doradców - zatrudnić swojego 

byłego podopiecznego w charakterze autora przemówień. Czujący się mocno nieswojo w tym elitarnym 

środowisku Fred nie jest przygotowany na życie w świetle reflektorów. Jednak coś iskrzy, a chemii między tą 

dwójką nie da się nie zauważyć - co prowadzi do serii niespodziewanych i nieco niebezpiecznych wydarzeń.  
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14. Podły, okrutny, zły : Ted Bundy : prawdziwa historia seryjnego mordercy / 

reżyseria Joe Berlinger ; scenariusz Michael Werwie.- Warszawa : Best Film, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bundy, Ted (1946-1989) , Kendall, Elizabeth. Phantom 

prince , Seryjni zabójcy , Stany Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Film 

biograficzny , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1468/K 

Nowości:  2019-09 

 

Niewinna twarz Teda Bundy'ego (Zac Efron) skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer (Lilly 

Collins) długo nie chciała uwierzyć. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która 

samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany 

pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny, zły? Losy 

Bundy'ego śledzi cała Ameryka - to pierwszy proces w historii transmitowany przez telewizję. Zakochane kobiety 

przyjeżdżają na salę sądową. Bundy zyskuje medialną sławę oraz rzeszę wierzących w jego niewinność fanek. Liz 

musi zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę?  

 

 

15. To my / reżyseria, scenariusz Jordan Peele.- Wrocław : Filmostrada, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Sobowtór , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1461/G 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

 

 

Wizjoner i laureat Oscara (za scenariusz "Uciekaj!") Jordan Peele proponuje kolejny oryginalny koszmar. 

Laureatka Oscara Lupita Nyong’o ("Zniewolony: 12 Years a Slave") i Winston Duke ("Czarna Pantera") tworzą 

sympatyczną amerykańską rodzinę, która musi stawić czoło przerażającym przeciwnikom: własnym, ziejącym 

złem sobowtórom.  

 

 

16. Vox lux / reżyseria i scenariusz Brady Corbet.- Warszawa : M2 Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stoney, Celeste (1984- ) , Kariera , Masowe egzekucje , 

Masowe zabójstwo , Piosenkarze , Przemoc , Rodzina , Rodzeństwo , Matki i córki , 

Terroryzm , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film muzyczny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1469/DF 

Nowości:  2019-09 

 

 

Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z niej gwiazdę pop. Od 

tej pory media śledziły każdy jej ruch, a jej kariera rozwijała się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: 

ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest już tą samą osobą. Po 

skandalicznym incydencie, który o mały włos nie zrujnował jej kariery, chce wrócić na scenę. Musi ponownie 

zmierzyć się ze wspomnieniami sprzed lat, a w dodatku - przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.  
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17. Wilcze echa / reżyseria, scenariusz Antonin Baudry.- Warszawa : Kino Świat, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt międzynarodowy , Okręty podwodne , Spisek , 

Wojna morska , Francja , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1462/S 

Nowości:  2019-09 

 

 

 

"Wilcze echa" to thriller, w którym poziom emocji podnosi się z każdą minutą, a w wielkim finale nic nie będzie 

takie, jakie mogło wydawać się na początku. W rolach głównych, m.in: Omar Sy - gwiazda "Nietykalnch"                      

i "Jurassic World"; Mathieu Kassovitz - znany ze spektakularnych megaprodukcji Luca Bessona "Valerian                       

i Miasto Tysiąca Planet" i "Piąty Element" oraz Reda Kateb - gwiazda kultowego "Proroka".  Świat znajduje się na 

krawędzi wojny - w strona Paryża zmierza pocisk z głowicą atomową. Załoga supernowoczesnej łodzi podwodnej 

otrzymuje rozkaz kontrataku i wyrusza na misję, która może doprowadzić do konfliktu na globalną skalę. Coś 

jednak nie daje spokoju specjaliście od analizy podwodnych dźwięków. Jeżeli jego podejrzenia są słuszne, to 

zaawansowana technologia może przegrać walkę z genialnie zaplanowanym podstępem.  

 
 


