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Nowości 2020 – CZERWIEC 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. Arabski książę / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2020. 

 

 

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

granicą , Terroryści , Arabia Saudyjska , Libia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Czy można polubić życie w złotej klatce, tak że nie chce się jej opuścić i wrócić do M-5? Czy bogactwo i rutyna 

są silniejsze od naturalnego pragnienia wolności? Jak potoczą się losy kobiet z rodu Salimich – Doroty i jej 

dwóch córek: Marysi i Darii – oraz ich życiowych partnerów? Czy Dorota po życiowej zawierusze będzie mogła 

spokojnie cieszyć się szczęściem swojego stadła? Czy miłość Hamida i Marysi Binladenów okaże się wieczna? 

A może na ich krystalicznym związku pojawi się rysa? A Daria? Czy po latach spędzonych u boku zbrodniarza                

i terrorysty Jasema Alzaniego potrafi się od niego uwolnić i żyć w cywilizowanym świecie prawa? Do głosu 

dochodzi też młode pokolenie – Nadia Binladen i Adaś Nowicki. Czy wzorem starszych będą mieli skłonność do 

popełniania głupich błędów i wpadania w tarapaty? Jak zmienia się współczesny arabski świat? Co nowego                  

w Arabii Saudyjskiej?  

 

2. Asymetria / Lisa Halliday ; przełożył Maciej Świerkocki.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edytorzy , Ekonomiści , Emigranci , Pisarze , Zakochanie , 

Londyn (Wielka Brytania) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 
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Dwie współczesne historie, które odbijają się echem i przecinają w zaskakującej asymetrii… Najpierw Mary-

Alice - dwudziestoparoletnia asystentka w dużym nowojorskim wydawnictwie, inteligentna i utalentowana -                 

w Central Parku poznaje wielkiego pisarza. Dzieli ich spora, prawie pięćdziesięcioletnia różnica wieku, łączy 

literatura i namiętność. On daje jej ciasteczka, podsuwa intrygujące lektury, spłaca studencki kredyt. Ona - 

namiętność, przywiązanie, dyskrecję. Mentor i uczennica. Historia Amara jest inna, jednak tylko pozornie 

niezależna. To Amerykanin irackiego pochodzenia. Ma brookliński akcent, dyplom ekonomisty i dwa paszporty, 

które są przyczyną zatrzymania przez służby imigracyjne na londyńskim lotnisku Heathrow w drodze do 

Kurdystanu, gdzie ma odwiedzić brata. Nieoczekiwanie staje się zakładnikiem międzynarodowych konfliktów               

i napięć.  

  

 

3. Będziesz moja / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

(Seria kryminalna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Profilowanie kryminalne , Romans w pracy , 

Zabójstwo seryjne , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Ada Czarnecka: rudowłosa profilerka z ciętym językiem, powszechnie znana jako leń o wyjątkowo niskiej 

empatii, notoryczna spóźnialska i miłośniczka seriali true crime. Krystian Wilk: przystojny i ambitny 

podkomisarz, seryjny podrywacz, dla którego „mąż to nie przeszkoda”. Połączyła ich praca w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zagadkowa sprawa z Archiwum X i skomplikowana „przyjaźń”. Szczecinem 

wstrząsa seria brutalnych morderstw. Sprawca upodobał sobie młode, rudowłose kobiety i z niezwykłym 

okrucieństwem urządza swoim ofiarom specyficzną uroczystość przed śmiercią. Trzeba działać szybko. Zostaje 

powołany zespół śledczy, w którego skład wchodzą Ada i Krystian. Ich znajomość się zacieśnia. W końcu nic 

tak nie zbliża jak zbrodnia…  

 

 

4. Bramy światłości. T. 3 / Maja Lidia Kossakowska ; ilustracje Vladimir Nenow.- 

Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Zastępy Anielskie / Maja Lidia Kossakowska ; 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Nad wyprawą do Stref Poza Czasem zawisło widmo utraty Abaddona. Świadomość, że nie ma nikogo, kto 

rozpozna Światłość u kresu poszukiwań, odbiera wszelką nadzieję na sens dalszej wędrówki. Nawet waleczna 

Sereda popada w zwątpienie i rozpacz. Jeśli utracili Daimona na najbardziej bezpiecznym etapie, jakie szanse 

mają bez niego? W krainie, gdzie niebezpieczeństwa pojawiają się jedno po drugim, gdzie nie można ani na 

chwilę opuścić gardy, bez opieki największego z wojowników stają się jagniętami wpuszczonymi pomiędzy lwy.  
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5. Buntowniczka / Lisa Kleypas ; przełożyła Małgorzata Fabianowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

(Ravenels / Lisa Kleypas ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Ludzie bogaci , Tajemnica , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Szalona ambicja i pracowitość wzniosły Rhysa Winterborne’a na szczyty bogactwa i wpływów. Twardy 

Walijczyk przywykł, że w interesach i w życiu musi mieć wszystko, czego zechce. Kiedy poznaje nieśmiałą, 

arystokratyczną lady Helen Ravenel, ma tylko jeden cel - zdobyć ją. Nawet, jeśli miałby jej zabrać cnotę                       

i potajemnie poślubić… Helen ma niewiele kontaktów z cyniczną i pełną blichtru londyńską socjetą. Kiedy 

pojawia się Rhys, w spokojny świat Helen wdziera się burzliwe uczucie i pożądanie, o których czytała tylko               

w książkach. Wszystko się komplikuje, kiedy Helen dla miłości musi się zbuntować przeciwko konwenansom 

swojej epoki, a potem wyznać Rhysowi sekret, który zniszczy ich miłość…  

 

 

6. Całkiem sama / Mary Higgins Clark ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biżuteria , Gemmolodzy , Podróżnictwo morskie , Statki 

wycieczkowe , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Celia Kilbride, specjalistka od  szlachetnych kamieni i biżuterii, postanawia popłynąć w podróż luksusowym 

statkiem wycieczkowym, mając nadzieję, że dzięki temu uniknie natrętnego zainteresowania mediów po 

strasznym, upokarzającym przeżyciu, gdy w przeddzień ślubu jej narzeczony został aresztowany. Na statku 

spotyka osiemdziesięciosześcioletnią lady Emily Heywood, właścicielkę bezcennego szmaragdowego 

naszyjnika. W trzecim dniu podróży lady Em zostaje znaleziona martwa w swojej kabinie… a naszyjnik znika. 

Czy mają z tym coś wspólnego towarzyszący lady Em goście: asystentka Brenda Martin lub zarządzający 

majątkiem starszej damy Roger Pearson i jego żona Yvonne? A może zabójcą jest profesor Henry Longworth, 

znawca twórczości Szekspira, podobnie jak Celia prowadzący na statku wykłady? Albo Devon Michaelson, 

który zamierza rozsypać na morzu prochy niedawno zmarłej żony? Lista podejrzanych wciąż się wydłuża… 

Celia wraz z nowymi przyjaciółmi, Willym i Elwirą, próbuje wykryć mordercę, nim Queen Charlotte zawinie do 

portu. Nie wie, że sama naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo…  

 

 

7. Chemik / Piotr Wójcik.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2020. 

(Metropolia / Piotr Wójcik ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Kluby , Narkomania dzieci i młodzieży 

, Puby , Studenci , Śmierć nagła , Upadki z wysokości , Zabójstwo , Katowice (woj. 

śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 
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Na katowickim Osiedlu Gwiazd dochodzi do tragicznego wypadku. Z jednego z balkonów na dziesiątym pietrze 

spada młody chłopak. Sprawą zajmuje sie komisarz Sabina Trzmiel. Intuicja podpowiada jej, że to nie było 

samobójstwo. Tylko komu mogło zależeć na śmierci zwykłego studenta? Śledczy znajdują w mieszkaniu ofiary 

kilkaset dziwnych tabletek w kształcie głowy byka... Okazuje się, że jest to robiący furorę w śląskich klubach 

nowy narkotyk o nazwie lamborghini. Co łączyło zdolnego studenta chemii ze środowiskiem śląskich dealerów? 

Jaką rolę w tej sprawie odgrywa wiceprezydent Katowic? Czy odpowiedź kryje sie w tragicznej przeszłości 

ofiary?  

 

 

8. Czarne morze / Karolina Macios.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Wypadek drogowy , Zaburzenia pamięci , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Joanna od dziecka ma niezwykły dar. Dar, który bywa również przekleństwem. Dotyk innych ludzi powoduje, że 

widzi ich najgłębiej skrywane wspomnienia, odczuwa to, co woleliby ukryć przed światem. Podczas spaceru po 

gdyńskim klifie dzieje się coś, co powoduje, że Joanna z mężem postanawiają szybko wrócić do domu, do 

Wrocławia. W drodze ulegają wypadkowi. Joanna budzi się w szpitalu z diagnozą: wstrząśnienie mózgu                        

i związane z nim zaniki pamięci. W domu nie zastaje pięcioletniej córki. Milena jest podobno u teściów, czemu 

przeczą pozostawione w pokoju Mileny rzeczy. Joanna traci kontakt z rzeczywistością -wspomnienia z odległej 

przeszłości mieszają się z wydarzeniami ostatnich dni - i rozpaczliwie próbuje wypełnić luki w pamięci, a przede 

wszystkim odzyskać dziecko. Co się stało na klifie? Gdzie jest córka Joanny? Jaką rolę w tej historii odgrywa 

powracające wspomnienie czarnej mętnej wody?  

 

 

9. Diabeł na wiosnę / Lisa Kleypas ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

(Ravenels / Lisa Kleypas ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Ordynacje rodowe , Spadek , Londyn (Wielka 

Brytania) , Norwich (Wielka Brytania ; okolice) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Większość debiutantek, uroczyście wprowadzanych na salony, marzy jedynie o znalezieniu tam męża. Lady 

Pandora Ravenel, ambitna piękna dziewczyna, ma inne plany. Zamiast męczyć się udziałem w kolejnych balach 

składających się na słynny londyński Sezon, wolałaby siedzieć w domu i wymyślać gry planszowe, które 

zamierza sama produkować i sprzedawać. Jednak podczas jednego z przyjęć zostaje przypadkiem zamieszana               

w skandal i skompromitowana przez przystojnego nieznajomego. Po latach unikania małżeńskich pułapek 

Gabriel, lord St. Vincent, ratując honor, musi się oświadczyć młodej buntowniczce, która zupełnie nie pasuje do 

jego pozycji i trybu życia. W istocie panna nie chce mieć z nim nic wspólnego. Poznawszy Pandorę lepiej, 

Gabriel odkrywa urok jej żywiołowego charakteru i jest gotów zrobić wszystko, by ją zdobyć. Pandora ulega 

zalotom Gabriela i zgadza się za niego wyjść, pod warunkiem że będzie mogła samodzielnie prowadzić 

wymarzony interes. Wkrótce ściąga na siebie poważne kłopoty, a wynikła z nich dramatyczna sytuacja jest dla 

małżonków sprawdzianem wzajemnej lojalności i siły łączącego ich uczucia.  
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10. Długi płatek morza / Isabel Allende ; przełożyła Anna Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uchodźcy , Emigracja , Hiszpania , Chile , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chil. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Historia obejmująca dziesięciolecia i przemierzająca kontynenty, podążająca za dwojgiem ludzi, którzy uciekają 

przed wojną w poszukiwaniu nowego domu. Hiszpania, styczeń 1939 roku. Krwawą wojnę domową kończy 

zwycięstwo generała Franco. Zaczyna się Wielka Ewakuacja: do granicy francuskiej przez Pireneje dociera 

blisko pół miliona uchodźców. Wśród nich jest Roser, ciężarna młoda wdowa, której życie nieodwracalnie splata 

się z życiem Victora Dalmau, lekarza wojskowego i brata jej zmarłej miłości. Aby przetrwać, muszą zjednoczyć 

się w małżeństwie, którego żadne z nich nie chce. Przejęty losem hiszpańskich wygnańców poeta Pablo Neruda 

przekonuje chilijskiego prezydenta, by Chile - "długi płatek morza i wina i śniegu", jak nazwał swój kraj                      

w jednym z wierszy - stało się dla emigrantów nową ojczyzną. Roser i Victor będą musieli stawić czoło niejednej 

próbie, mimo to znajdą nie tylko radość, ale i przyjaciół - i to w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach.  

 

 

11. Dni wypełnione słońcem / Malwina Ferenz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Neon Café / Malwina Ferenz ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Relacje międzyludzkie , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Gościnne progi Neon Café zapraszają. Odwiedź miejsce, które oferuje wszystko, o czym marzysz. Powita Cię 

ktoś, kto nie tylko realizuje każde, nawet najbardziej wyszukane zamówienie, lecz potrafi wsłuchiwać się                       

w ludzkie serca i opowieści. A jest ich wiele, bo przytulna atmosfera tej niewielkiej kawiarni o ciepłym 

domowym wnętrzu zachęca do wizyt i zwierzeń. W Neon Café każdy dzień będzie wyjątkowy. Filiżanka 

włoskiej kawy doda pewnej staruszce odwagi, by po wielu latach milczenia opowiedzieć, jak tango uratowało jej 

życie. Zabiegany tata bliźniaczek znajdzie chwilę, aby powrócić pamięcią do magicznego miejsca, gdzie poznał 

miłość swojego życia. Przypadkowa wizyta informatyka już dawno została zaplanowania przez los, tak jak 

wolne miejsca przy stolikach, które czekają na mężczyznę świętującego szczególny dzień oraz młodego 

człowieka sukcesu, który ma wszystko oprócz szczęścia…Wybierz się w magiczną podróż do Wrocławia, 

zapomnij o mapie i daj się poprowadzić klimatycznej atmosferze miasta.  

 

 

12. Dogonić miłość / Anna Sakowicz.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 

2019. 

(Edipresse Książki) 

(Plan Agaty / Anna Sakowicz ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Nieplanowana ciąża , Osoby z 

niepełnosprawnością , Relacja romantyczna , Rodzeństwo , Polska , Powieść 

obyczajowa 
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    Sygnatura:  WG-pol. 

    Nowości:  2020-06 

 

Agata wciąż próbuje realizować kolejne punkty planu. Chce przecież być jak Bridget Jones. Nie udało się jej 

schudnąć, nie znalazła jeszcze mężczyzny swojego życia, ale spodziewa się dziecka. Ciąża skomplikuje                       

i rozwiąże wiele spraw. Ktoś zniknie z życia kobiety, ktoś nowy się pojawi. Na dodatek zacznie ją prześladować 

tajemniczy nieznajomy o posturze niedźwiedzia grizli. A Pola jak zwykle weźmie sprawy w swoje ręce. 

Podejmie kilka zaskakujących działań, wejdzie w konflikt z prawem, wynajmie mieszkanie i rozpocznie 

samodzielne życie... Jak potoczą się losy dwóch zwariowanych sióstr Żółtaszek? Czy dogonią miłość i znajdą 

szczęście, na które postawiły aż trzy złote?  

 

 

13. Dwie twarze : [życie prywatne morderców z Auschwitz] / Nina Majewska-

Brown.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

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

Esesmani , Kobieta , Życie codzienne , Opracowanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Ann, żona esesmana, która właśnie przeprowadziła się z dziećmi do Auschwitz, nie potrafi odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości. Jest przerażona, bo jeszcze nigdy nie widziała ukochanego Hansa tak zmęczonego. Nabiera 

przekonania, że jego praca musi być naprawdę ciężka i wyczerpująca, bo mąż stał się bardzo nerwowy. 

Najbardziej jednak martwi ją to, że nie chce powiedzieć, czym się zajmuje, co budzi w niej jeszcze większy 

niepokój. Ann nie ma wątpliwości, że ciągłe przebywanie z tymi kryminalistami w pasiakach odbija się na jego 

zdrowiu. Po morderczej pracy w obozie Auschwitz esesmani wracali do swoich domów prosto w ramiona 

stęsknionych żon i dzieci. Tuż za obozowymi drutami uprawiali róże i hodowali króliki, a w ogródkach radośnie 

poszczekiwały psy. O ich wygodę dbali więźniowie oraz zmuszona do pracy okoliczna ludność. Pili w pobliskiej 

kantynie, chodzili do burdelu, wyjeżdżali na urlopy i zakochiwali się w okolicznych dziewczynach. Byli tacy, 

którym życie tutaj tak przypadło do gustu, że nie chcieli opuszczać Auschwitz, a co niektórzy nawet po wojnie tu 

wracali.  

 

 

14. Dzień rozrachunku / John Grisham ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Procesy sądowe , Rodzina , Sekrety rodzinne , Zabójstwo , 

Missisipi (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Clanton, Missisipi, rok 1946. Pete Banning jest powszechnie szanowanym właścicielem plantacji bawełny, 

wzorowym ojcem rodziny i bohaterem wojennym. Pewnego dnia budzi się wcześnie, jedzie do miasta i zabija 

pastora ze swojego kościoła. Jakby morderstwo samo w sobie nie było dość szokujące, szeryfowi, a potem 

prawnikom i ławie przysięgłych oświadcza jedynie: "Nie mam nic do powiedzenia". Wobec milczenia 

oskarżonego obrońcy pozostaje tylko jeden argument: niepoczytalność. Na to jednak jego klient absolutnie nie 

chce się zgodzić. Wszystko wskazuje na to, że Pete'a Banninga czeka krzesło elektryczne, a jego dorosłe już 

dzieci bój o zachowanie rodzinnego majątku. I - co najgorsze - życie z pytaniem: DLACZEGO?  
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15. Dziewczyny, które zabiły Chloe / Alex Marwood ; z angielskiego przełożyła 

Magdalena Koziej.- Wydanie 7.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Trzy dziewczynki poznały się rano. Wieczorem pozostały tylko dwie. Z rękami splamionymi krwią. Bel i Jade, 

dwie jedenastolatki, skazano za zabicie małej dziewczynki. Osadzone w dwóch różnych zakładach poprawczych, 

zostały na zawsze napiętnowane. Obie żałują, że kiedykolwiek się spotkały. Po dwudziestu pięciu latach 

dziennikarka Kirsty Lindsay podczas zbierania materiałów do artykułów o serii morderstw w podupadającym 

nadmorskim kurorcie spotyka sprzątaczkę Amber Gordon. Po raz pierwszy od dnia, który na zawsze odmienił 

ich życie. Muszą zrobić wszystko, by nie odkryto ich dawnej tożsamości i nie zrujnowano tego, co każda z nich  

z takim trudem budowała… na kłamstwie. Ale przeszłość upomni się o swoje, a ich trop zwietrzą nie tylko żądne 

sensacji brukowce, lecz także psychopatyczny zabójca.  

 

 

16. Excalibur / Bernard Cornwell ; przełożył Paweł Korombel.- Warszawa : Instytut 

Wydawniczy Erica, 2011. 

(Trylogia arturiańska / Bernard Cornwell ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  401-500 , Władcy , Wielka Brytania , Fantasy , Legendy 

arturiańskie , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Rebelia Lancelota została stłumiona, ale nie oznacza to końca kłopotów. Całe państwo celtyckiego władcy 

chwieje się w posadach, a on nawet nie może koronować się na króla, gdyż wciąż żyje syn Uthera Pendragona, 

Mordred. Czy w takiej sytuacji Artur, dotąd sprzyjający chrześcijanom, oprze się na pogańskim czarowniku 

Merlinie? Czy może wystarczy mu zbrojne ramię wodzów takich jak narrator opowieści, Derfel? Tymczasem zza 

wschodniej granicy atakują Saksoni, wciąż żądni nowych ziem i łupów. Czy już nic już nie jest w stanie ochronić 

Brytanii przed zalewem wrogów? Merlin, Największy z Druidów, orzekł, że bogowie opuścili Królestwo... Oto 

ostatni rozdział historii Artura - historii pełnej niespodziewanych zwycięstw, ale także równie niespodziewanych 

zdrad i porażek. Znów zetrą się siły pogańskich bogów i Boga nowego, chrześcijańskiego. 

 

 

17. Farma pereł / Liza Marklund ; tłumaczenie Elżbieta Frątczak- Nowotny.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Perły , Podróże , Poszukiwania zaginionych 

, Przemoc , Rozbitkowie , Rozwój regionalny , Samotność , Sens życia , Społeczności 

lokalne , Szwedzi , Tajemnica , Wyspa , Londyn (Wielka Brytania) , Los Angeles 

(Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Manihiki (Nowa Zelandia ; wyspa) , Nowa 

Zelandia , Tanzania , Kryminał , Powieść obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2020-06 
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W nowej powieści poznajemy historię Kiony, która wraz z rodzeństwem i rodzicami mieszka na niewielkiej 

wysepce na Południowym Pacyfiku, odizolowanej od reszty świata. Pracuje na farmie pereł, nurkując                            

i doglądając hodowli. Jej spokojne życie zostaje zakłócone, gdy pewnego dnia fale wyrzucają na brzeg żaglówkę 

z rannym mężczyzną. To początek zapierającej dech w piersiach opowieści trwającej ponad pięć lat                                

i rozgrywającej na czterech kontynentach. Opowieści o miłości i pieniądzach, o przemocy i samotności,                        

o edukacji i wierze; historii, która stawia pytania dotyczące poszukiwania sensu życia i ceny, jaką płacimy za 

rozwój gospodarczy.  

 

 

18. Faworyty / Manuela Gretkowska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czartoryska, Izabela (1746-1835) , Lubomirska, Izabela 

Elżbieta (1736-1816) , Sapieżyna, Magdalena Agnieszka (1739-1780) , Stanisław 

August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) , Faworyty i faworyci , Władcy , Polska 

, Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

Wszystko kręci się wokół seksu. Z wyjątkiem seksu. Seks kręci się wokół władzy. Trzy faworyty Stanisława 

Augusta, króla Polski i zabawy, bezpardonowo rywalizują o serce kochanka oraz wpływy w państwie. Która                

z nich okaże się najsprytniejsza? Niebezpiecznie inteligentna Elisabeth Lubomirska, młodziutka Izabela 

Czartoryska czy najbardziej czuła Magdalena Sapieha? W Warszawie szepcze się o nich złośliwie, lecz                     

z podziwem: te kobiety mogą wszystko, ale z nimi też można zrobić wszystko… Śmiała obyczajowo, zmysłowa, 

trzymająca w napięciu powieść. Manuela Gretkowska, używając efektownego historycznego kostiumu, odsłania 

prawdziwy mechanizm rządzący nie tylko polską polityką. Bo stroje i dekoracje się zmieniają, ale zawsze chodzi 

o seks i władzę.  

 

 

19. Francuska powieść / Frédéric Beigbeder ; przełożyła Anna Michalska.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beigbeder, Frédéric (1965- ) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Autor zaczął pisać tę książkę „w głowie”, uciekając od twardych realiów aresztu, w którym spędził 36 godzin, po 

tym jak policja zatrzymała go w chwili, gdy w eleganckiej paryskiej dzielnicy, po kilku drinkach w kolejnych 

barach, wciągał działkę kokainy z maski stojącego na ulicy samochodu. W ciasnej betonowej celi, marząc                    

o jakiejś książce lub proszku na sen, Beigbeder ucieka myślami do dzieciństwa, którego nie pamięta, bo ten 

okres jego życia objęła  dziwna amnezja. Wychodząc od jedynego wyraźnego obrazu,  stara się przywołać więcej 

wspomnień i dochodzi do wniosku, że ich brak wywołała zmowa milczenia wokół rozwodu rodziców. Opisuje 

typową zamożną rodzinę francuską, z czułością mówi o swoich dziadkach, rodzicach i bracie, powraca do 

młodzieńczych lektur i muzyki, której kiedyś słuchał. Odnalezione nareszcie wspomnienia przeplatają się                     

z drobiazgową i niepozbawioną poczucia humoru relacją z aresztu. Za powieść tę  pisarz otrzymał Prix Renaudot  

2009.  
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20. Grawitacja / Tess Gerritsen ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Wydanie 6.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astronauci , Lekarze , Loty kosmiczne , Choroby zakaźne , 

Powieść , Science fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Emma Watson, błyskotliwa lekarka, przygotowuje się właśnie do najważniejszej misji w życiu – opieki nad 

astronautami na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jack McCallum, prawie-były-mąż Emmy, przez 

lata dzielił z nią marzenie o podróży do gwiazd, jednak ze względów medycznych został usunięty z ich zespołu. 

Dlatego nie wyobraża sobie dalszego małżeństwa z Emmą. Zamierza tylko z daleka obserwować jej 

przygotowania do pierwszego lotu w kosmos. Kiedy Emma dociera na stację, okazuje się, że ma do czynienia                

z sytuacją bez precedensu. Grupa jednokomórkowych organizmów pobranych do badań z morskiego dna 

zaczyna się zachowywać niezwykle groźnie. Jedyną szansą na to, by załoga – której członkowie umierają jeden 

po drugim – wróciła bezpiecznie do domu, jest Jack i stacjonujący na Ziemi zespół NASA. Ale wojsko, z sobie 

tylko znanych powodów, nie zamierza pozwolić im wkroczyć do akcji…  

 

 

21. Gruzowisko / Aleksandra Katarzyna Maludy.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Matki i córki , PRL , Trauma , Wybory 

życiowe , Warszawa (woj. mazowieckie) , ZSRR , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Kiedy Leon Zarzeczny w styczniu 1945 roku wrócił do Warszawy, miasto przypominało jedno wielkie 

gruzowisko. Gdy znalazła się tu Ewa Lerska, jej życie także legło w gruzach. Koniec wojny dla nich obojga nie 

wiąże się z rozpoczęciem nowego życia. Jego dręczą świeże wspomnienia tragedii powstania warszawskiego, na 

niej ciążą tragiczne konsekwencje zsyłki do Kazachstanu, służby wojskowej w armii generała Berlinga i dozoru 

majora NKWD. Niestety w ZSRR została córeczka, którą Lerska próbuje odzyskać. Co musi zrobić 

zdesperowana matka, aby ponownie cieszyć się swoim dzieckiem? Jak potoczą się losy bohaterów                                

w zrujnowanej Warszawie? Czy uda im się wyplątać z matni, jaką zastawiła na nich historia?  

 

 

22. Harmonia zbrodni / Aleksandra Marinina ; przekład Aleksandra Stronka.- 

Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Osoby z 

niepełnosprawnością , Świadkowie , Moskwa (Rosja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Arcydzieło carycy rosyjskiego kryminału! W eksplozji samochodu ginie właścicielka biura podróży, Elena 
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Dudariewa. W toku śledztwa udaje się dotrzeć do dziewiętnastoletniego chłopaka, który tuż przed wybuchem 

rozmawiał z jej zabójcą. Artiom nie może jednak opisać wyglądu mordercy. Cierpi na nieuleczalną chorobę oczu 

i niemal nic nie widzi. Potrafi za to rozpoznać jego głos i muzykę, której słuchał zamachowiec. Kamieńska staje 

przed dylematem i zostaje zmuszona do podjęcia trudnej decyzji - czy powinna angażować niepełnosprawnego 

chłopaka w poszukiwanie mordercy i tym samym narażać jego życie?  

 

 

23. Idealna żona / Kimberly Belle ; przełożyła Kinga Markiewicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież tożsamości , Poszukiwania zaginionych , Przemoc 

w rodzinie , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Beth Murphy ucieka… Z nowym wyglądem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania. Przemyślała swój plan 

wyjątkowo starannie. Ma świadomość, że wystarczy jedna mała wpadka, by jej skłonny do przemocy mąż trafił 

na jej ślad. Kilkaset kilometrów dalej, Jeffrey wraca do domu po służbowej podróży i odkrywa, że jego żona, 

Sabine, zniknęła. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jedno jest pewne, 

ktoś kłamie, a prawda w końcu wyjdzie na jaw. Gdzie jest Sabine? I kim właściwie jest Beth? Co łączy te dwie 

kobiety? Ostatnie dziesięć lat nauczyło mnie, że nie wolno nikomu ufać. Nawet tym, których powinniśmy 

obdarzyć największym zaufaniem.  

 

 

24. Inna kobieta / Daniel Silva ; tłumaczenie Alina Patkowska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabriel Allon (postać fikcyjna) , Podwójni agenci , Wywiad 

angielski , Wywiad izraelski , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Kret to w języku szpiegów agent, który przez lata działa na rzecz obcego państwa. Powód bezsennych nocy 

szefów wszystkich wywiadów. Człowiek, który może jednym słowem zniweczyć budowaną z mozołem siatkę 

szpiegowską. Wiele wskazuje, że ten wróg działa teraz w samym sercu zachodniego świata. Śledztwo w tej 

sprawie rozpoczyna Gabriel Allon, szef izraelskiego wywiadu. Trop prowadzi go do Wiednia, ale jego 

najcenniejszy rosyjski kontakt zostaje tam brutalnie zamordowany. Gabriel postanawia przeanalizować 

historyczne źródła i ponownie zbadać sprawę słynnej Piątki z Cambridge - pięciu brytyjskich intelektualistów 

zwerbowanych w latach trzydziestych przez Rosjan. Tymczasem w odciętej od świata andaluzyjskiej wiosce 

ukrywa się kobieta, która nie tylko zna odpowiedzi na nurtujące go pytania, ale właśnie zaczęła pisać pamiętnik. 

Jeżeli zdąży wyjawić prawdę, niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Jednak jeżeli ktoś ją uciszy, układ sił na 

świecie zmieni się tak radykalnie, że obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości.  
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25. Jarzębinowy Zagajnik / Halina Kowalczuk.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Wybory życiowe , Podhale , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Ewa mieszka w starym domu w dolinie u podnóża Tatr. Gdy pewnego dnia dowiaduje się, że ktoś chce przejąć 

jej ziemię wraz z ukochanym Jarzębinowym Zagajnikiem, nawet nie przypuszcza, że to dopiero początek jej 

kłopotów… i wielkich zmian w jej życiu. Jakby tego było mało, w najmniej spodziewanych okolicznościach 

poznaje mężczyznę, który bardzo przypadnie jej do gustu. Wir wydarzeń sprawi jednak, że oboje będą mieli do 

podjęcia trudne decyzje, które zaważą na ich przyszłości… Czy ich miłość przezwycięży wszystkie przeszkody?  

 

 

26. Jest krew... / Stephen King ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele akademiccy , Pisarstwo , Policjanci , Śmierć , 

Tajemnica , Telefonia komórkowa , Opowiadania i nowele , Kryminał , Horror 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

King po raz kolejny pokazuje pełnię swojego kunsztu. W tytułowej noweli Holly Gibney, ulubiona bohaterka 

czytelników (znana z trylogii o Billu Hodgesie i z "Outsidera"), musi stawić czoło swoim lękom i być może 

kolejnemu outsiderowi - tym razem w pojedynkę. "Telefon pana Harrigana" opisuje międzypokoleniową 

przyjaźń, która trwa po grób… a nawet dłużej. "Życie Chucka" ilustruje ideę, że każdy z nas posiada wiele 

osobowości. A w "Szczurze" niespełniony pisarz boryka się z ciemną stroną swojej ambicji. Opowieści te nie 

tylko prezentują w całej okazałości maestrię autora, ale również pokazują, że pewne tematy są nieprzemijające. 

Jednym z motywów przewodnich utworów Kinga jest zło, które występuje także w "Jest krew…", przedstawione 

w tytułowej noweli jako "duży, uszargany, lodowatoszary ptak". Stale obecne jest jednak też przeciwieństwo zła, 

w twórczości Kinga przybierające często postać przyjaźni. King przypomina nam, że codzienne przyjemności, 

choć ulotne, właśnie dzięki tej ulotności są piękne - czy jest to niespotykanie piękny, pogodny dzień po długich 

tygodniach szarugi, czy frajda z tańca, w którym idealnie wychodzi każdy krok, czy też nieoczekiwane miłe 

spotkanie. W takich momentach przekonujemy się, że Stephen King potrafi nie tylko przyprawić o dreszcz 

przerażenia, ale i perfekcyjnie opisać radość w jej najczystszym wydaniu.  

 

 

27. Jeśli zatęsknię / Anna Ficner-Ogonowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku średnim , Przyjaźń , Psychoterapeuci , 

Rozstanie , Bieszczady (góry) , Chorwacja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 
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Czasami trzeba dać losowi drugą szansę. „Jeśli zatęsknię” to wciągająca i przejmująca opowieść o życiu                          

i wszystkich jego barwach. Gdy odnajdziesz prawdziwą miłość nawet najtrudniejsze przeszkody nie zatrzymają 

Cię na drodze do szczęścia. Kiedy przychodzą trudne zmiany, łatwo zanurzyć się w bezdennej rozpaczy                          

i przestać wierzyć, że nawet najboleśniejsze rany leczy czas. Jednak w największym nieszczęściu można 

poszukiwać szczęścia. Któregoś dnia wschodzi słońce, wiatr przegania chmury, wraca tęsknota za uczuciami. 

Wtedy wystarczy pamiętać, że w każdej chwili może pojawić się ktoś, dzięki komu życie nabierze znów sensu. 

Trzeba tylko wpuścić go do swojego świata. Powieść Anny Ficner-Ogonowskiej tętni emocjami. Pozwala 

zrozumieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny, daje siłę, by odnaleźć światło, nawet gdy otacza cię największy 

mrok.  

 

 

28. Kochaj coraz mocniej / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

(Dwór na Lipowym Wzgórzu / Ilona Gołębiewska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Domy kultury , Dwory , Kobieta , Pianiści , 

Tajemnica , Wakacje , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Lilianna Horczyńska od dziecka kocha muzykę i chce zostać uznaną pianistką. Kolejne szczeble trudnej edukacji 

muzycznej, dostanie się na instrumentalistykę, wyjazd na uczelnię do Wiednia - to wszystko przybliża ją do 

spełnienia marzeń. Kończy studia z wyróżnieniem, a jej koncert dyplomowy zostaje gorąco przyjęty przez 

publiczność. Postanawia spędzić wakacje na Podlasiu, we dworze na Lipowym Wzgórzu, który od dwustu lat 

jest rodzinnym gniazdem Horczyńskich. Tuż po przyjeździe beztroskie chwile przerywa nagła choroba 

ukochanej babci. Diagnoza lekarzy brzmi niczym wyrok, a jedynym ratunkiem jest ryzykowna operacja. 

Zaczyna się walka z czasem. Pewnego dnia Lilka wśród pamiątek po pradziadku odnajduje stare zdjęcie i listy, 

dzięki czemu trafia na ślad dwóch tajemniczych kobiet. Prawda, którą odkrywa, nie tylko zmieni jej życie, ale                

i zburzy spokój całej rodziny. Niespodziewanie dostaje ofertę pracy w miejscowym domu kultury. Dostrzega 

lokalną biedę i brak pomocy dla najzdolniejszych uczniów, co budzi jej sprzeciw. Oparciem będzie dla niej 

Miłosz, mężczyzna poznany przed laty w niezwykłych okolicznościach. Jego rodzinę i rodzinę Horczyńskich 

łączą bolesne wydarzenia sprzed lat. Czy zła przeszłość wpłynie na uczucie rodzące się między dwojgiem 

młodych ludzi? Czy Lilka sprosta piętrzącym się problemom? Czy odzyska upragniony spokój? Intrygująca, 

mocna i niezwykle prawdziwa opowieść o szukaniu własnej drogi, spełnianiu życiowych pasji i miłości, która 

potrafi uchronić przed zapomnieniem. Autorka znakomicie pokazuje, że wierność swoim marzeniom daje 

prawdziwe szczęście, a pokonanie trudnych sytuacji uczy wiary we własne siły i pozwala odważnie decydować   

o przyszłości.  

 

 

29. Korona przeznaczenia / Monika Magoska-Suchar, Sylwia Dubielecka.- Oświęcim 

: Wydawnictwo NieZwykłe, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarodzieje , Magia , Miłość , Organizacje , Przeznaczenie , 

Zemsta , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Były Mistrz Walk i jego ukochana uciekają ze Związku, aby rozpocząć wspólne życie na śnieżnej Północy, 

jednakże Przeznaczenie okazuje się silniejsze od marzeń. Przeszłość żąda od kochanków zadośćuczynienia za 
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wyrządzone krzywdy. Severo, by ratować Ariadnę, zostaje zmuszony do zawarcia krwawego paktu oraz wzięcia 

udziału w politycznej rozgrywce, której stawką jest tron Cesarstwa. Tymczasem Mrok, wykorzystując naiwność 

wybranki byłego Mistrza, uwalnia się z wiekowego więzienia, by dopełnić zemsty i zmienić Los Kontynentu. 

Czy miłość może usprawiedliwić zbrodnię? Czy każdą krzywdę można wybaczyć? Bohaterowie Klątwy 

Przeznaczenia powracają w drugim, zamykającym serię tomie. Zmierz się z ciążącą nad nimi klątwą i poznaj 

zakończenie ich historii.  

 

 

30. Krzyk zagubionych serc / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2020. 

(Prawda zapisana w popiołach / Joanna Jax ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , PRL , Relacje międzyludzkie , Zimna 

wojna , Wybory życiowe , Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga ; okolice) , 

Monachium (Niemcy) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Olsztyn (woj. warmińsko-

mazurskie) , Szczytno (woj. kujawsko-pomorskie) , Tel Awiw-Jafa (Izrael) , 

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

Sygnatura:  WG-pol.  

     Nowości:  2020-06 

 

Początek lat sześćdziesiątych. Zimna wojna się zaostrza, na świecie wrze, a Polacy próbują odnaleźć się                       

w gomułkowskiej „małej stabilizacji”. Dla bohaterów nadszedł jednak czas, gdy życie zaczyna wystawiać 

rachunek za popełnione błędy. Niektórzy, szargani wyrzutami sumienia, starają się naprawić sytuację, innym los 

nie pozostawia wyboru. Jedynie najbliższe sercu osoby rozumieją motywy postępowania, a okoliczności często 

nie wydają się jednoznaczne. Mimo swoich wad i przewinień każdy z nich szuka oparcia w drugim człowieku              

i akceptacji. Czy uda się im wybrnąć z problemów, czy przyjdzie im za swe występki płacić przez resztę życia?  

 

 

31. Ktoś tu kłamie / Jenny Blackhurst ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-

Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podejrzany , Społeczności lokalne , Tajemnica , 

Wypadki , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Minął rok, odkąd Erica Spencer zginęła w wyniku tragicznego wypadku. Wydaje się, że nikt w Severn Oaks już 

nie pamięta o dramatycznym wydarzeniu, które wstrząsnęło tą małą społecznością. Do czasu, gdy do sieci trafia 

zapowiedź serii podcastów zatytułowanych „Prawda o Erice”. Ich autor zapowiada, że ujawnią, co tak naprawdę 

wydarzyło się na halloweenowym przyjęciu, podczas którego Erica... została zamordowana.  Podejrzanych jest 

sześcioro, a autor nagrań obiecuje w ostatnim z nich zdemaskować mordercę. Ponieważ każdy kolejny podcast 

skupia się na innym podejrzanym, mieszkańców Severn Oaks zaczyna ogarniać niepokój, a gdy jedna                              

z wytypowanych osób ginie – wybucha panika. Uciekła? Jest winna? Grozi jej niebezpieczeństwo? Kiedy 

napięcie rośnie, sąsiedzi zwracają się przeciwko sobie. Zwłaszcza, że każdy z nich ukrywa jakiś sekret. A jeden    

z nich już ma na koncie morderstwo… 
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32. Liliowe opium / Julia Gambrot.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Absolwenci szkół wyższych , Chirurdzy , Dziecko 

pozamałżeńskie , Emancypacja kobiet , Kobieta , Marzenia , Sekrety rodzinne , 

Zabójstwo seryjne , Powieść historyczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Lilia von Schiller kończy medycynę i w świecie zdominowanym przez mężczyzn podejmuje walkę o swoje 

marzenia. Pragnie zostać chirurgiem jak jej ojciec. Tymczasem w domu rodzinnym von Schillerów zjawia się 

ekscentryczna Helena. Twierdzi, że jest nieślubną córką zmarłego w niejasnych okolicznościach brata Lilii. 

Skrywane rodzinne tajemnice ożywają i budzą się demony przeszłości... Nad Europą zbierają się ciemne chmury 

Wielkiej Wojny, beztroska la belle époque dobiega końca. W mieście dochodzi do zabójstw kobiet, a młoda pani 

doktor zostaje zamieszana w śledztwo. Jak Lilia odnajdzie się w wojennej rzeczywistości? Czy odkryje, kim jest 

seryjny morderca? Czy pozna największy sekret swojej rodziny?  

 

 

33. Lot 202 / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Osoby zaginione , Politycy , 

Premier (urząd) , Terroryzm , Transport powietrzny , Zabójstwo polityczne , Opole 

(woj. opolskie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Political fiction , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

Zwyczajna, piątkowa noc w Nowej Hucie. Kamery monitoringu u zbiegu dwóch ulic rejestrują młodego 

chłopaka o drugiej piętnaście. Nie ma go na nagraniu z przecznicy dalej… Sześć lat później, podkomisarz 

Agnieszka Oliwa odnajduje ciało chłopaka w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że w wyjątkowo osobliwy 

sposób popełnił samobójstwo. Tymczasem z Okęcia startuje samolot z premierem na pokładzie. Zwykły lot do 

Toronto ma potrwać dziewięć godzin i trzydzieści pięć minut. Szybko okazuje się jednak, że najprawdo-

podobniej nigdy nie dotrze do celu… Rozpoczyna się wyścig z czasem, a jedyną poszlaką jest chłopak, który 

niegdyś zaginął na krakowskich ulicach.  

 

 

34. Maltański łącznik / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Przemysław 

Hejmej.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone c(postać fikcyjna) , Churchill, Winston 

(1874-1965) , Mussolini, Benito (1883-1945) , Joannici , Kardynałowie , Konklawe , 

Korespondencja , Sekty i nowe ruchy religijne , Spisek , Tajemnica , Malta , 

Watykan , Włochy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

Po śmierci papieża rozpoczynają się przygotowania do kolejnego konklawe, do Watykanu przybywają 

kardynałowie. Kastor Gallo, kontrowersyjny kardynał, który popadł w niełaskę Watykanu, ucieka z Rzymu na 

Maltę. Tak próbuje odszukać dokument z IV wieku, z czasów Konstantyna Wielkiego. Były pracownik 
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Wydziału Sprawiedliwości, Cotton Malone, przebywa nad włoskim jeziorem Como, tropiąc losy legendarnej 

korespondencji Winstona Churchilla i Benita Mussoliniego, która zaginęła w 1945 roku. Ujawnienie jej treści 

mogłoby wywrócić do góry nogami historię, jaką zna świat. Śladami Malone’a podąża jednak ktoś jeszcze… 

Pościgiem zaczyna interesować się Zakon Maltański, zgromadzenie o ponad dziewięćsetletniej historii, jedyne, 

które dotrwało czasów współczesnych. Dziś prowadzą przede wszystkim działalność humanitarną, lecz w ich 

szeregach znajdują się także członkowie starożytnej sekty Secreti, która zamierza wpłynąć na trwające właśnie 

konklawe.  

 

 

35. Marny / Andrew Sean Greer ; przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Homoseksualizm , Humor , Kryzys wieku średniego , Miłość , 

Pisarze , Podróże dookoła świata , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Artur Marny niedługo skończy pięćdziesiąt lat, jego życie jako powieściopisarza jest co najmniej nieudane. Gdy 

otrzymuje zaproszenie na ślub od swojego byłego chłopaka, z którym był przez dziewięć lat, nie wie, co ma 

zrobić. Nie może go przyjąć, bo sytuacja będzie niezręczna, nie może tak po prostu odmówić, bo wyglądałoby to 

żałośnie. Zaczyna więc akceptować zaproszenia na konferencje, wykłady i inne wydarzenia literackie na całym 

świecie. W czasie podróży przez Francję, Indie, Niemcy i Japonię Artur prawie się zakochuje, niemalże umiera              

i nie chce stawić czoła trudnej sytuacji, z którą musi się zmierzyć. Mimo wszystkich nieszczęść, wpadek, 

nieporozumień i błędów tytułowego bohatera „Marny” to przede wszystkim wzruszająca historia miłosna.  

 

 

36. Matka jej córki / Daniela Petrova ; z angielskiego przełożyła Grażyna Woźniak.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poszukiwania zaginionych , Stalking , Zapłodnienie 

in vitro , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Lana Stone nigdy nie uważała siebie za stalkerkę, ale pewnego wieczoru, wiedziona impulsem, podąża 

nowojorskimi ulicami za dziewczyną, której twarz wydaje jej się znajoma. Lana planuje jedynie przyjrzeć się                 

z bezpiecznej odległości młodej kobiecie, dzięki której zostanie matką, lecz zbieg okoliczności stawia je twarzą 

w twarz i niespodziewanie rodzi się między nimi przyjaźń. Katja, studentka z Bułgarii, jest impulsywnym 

wolnym duchem, żyjącym na krawędzi. Dzieli sie z pragmatyczną Laną entuzjazmem i swobodą, pozwala jej 

oderwać myśli od rozstania z ojcem dziecka. Niespodziewanie, tak nagle jak się pojawiła w życiu Lany, Katja 

znika. Lana prawdopodobnie widziała ją ostatnia, dlatego postanawia dowiedzieć się, co się stało z kobietą, 

której tak wiele zawdzięcza. Zagłębia się w przeszłość Katji, lecz policja zaczyna podejrzewać, że jej motywy 

nie są bezinteresowne i szczere...  
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37. Milczenie aniołów / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2019. 

(Prawda zapisana w popiołach / Joanna Jax ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , PRL , Trudne sytuacje życiowe , Polska , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Opowieść o zwykłych ludziach, którzy po wojnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Różne przeżycia 

i inne spojrzenie na sytuację w Polsce sprawiają, że nawet przy rodzinnych stołach dochodzi do konfliktów                     

i zadrażnień. Bohaterowie znani z Zemsty i przebaczenia oraz Zanim nadejdzie jutro tym razem zmagają się                 

z szarą egzystencją lat pięćdziesiątych i demonami przeszłości, które nie pozwalają o sobie zapomnieć. Szymek 

Wielopolski, Mateusz Rosiński, a także Nela Domosławska, Nadia Niechowska i Kuba Staśko to tylko niektóre 

postaci, znane z poprzednich sag, które spotkacie na kartach tej powieści.  

 

 

38. Miłość to wszystko, co jest / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Prawnicy , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

 

Ona, Sonia, jest dwudziestopięcioletnią absolwentką prawa. On, Łukasz, czterdziestoletnim dziennikarzem 

zajmującym się muzyką i filmem. Ona jest córką jego najbliższych znajomych. On razem z żoną mieszkają tuż 

obok jej rodziców. Ona jest młoda, na początku swojej drogi, cały czas niezdecydowana jak jej życie ma 

wyglądać. On dojrzały, dryfujący przez życie, ani nieszczęśliwy, ani specjalnie szczęśliwy, pozbawiony złudzeń, 

nieliczący specjalnie na wiele. Wpadają na siebie przypadkiem na koncercie rockowym. Z czasem poznają się 

lepiej, nawiązuje się między nimi nić porozumienia. To jest przyjaźń, tak to czują, tak chcą to widzieć. Gdy 

uczucie zaczyna wymykać się im spod kontroli i przeradzać się w coś więcej, muszą zdecydować. Czy odejść, 

każde w swoją stronę i nie niszczyć tego, co dotąd udało się im zbudować, czy walczyć o miłość.  

 

 

39. Moja siostra poetka / Magdalena Samozwaniec. Wybór wierszy Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria (1891-1945) , 

Samozwaniec, Magdalena (1894-1972) , Poeci polscy , Pamiętniki i wspomnienia , 

Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2020-06 

 

 

Podstawą tego unikatowego, bo siostrzanego wyboru wierszy, jest list Magdaleny Samozwaniec do stryjecznej 

siostry Anny Kruczkiewicz, w którym pisarka wymienia - na prośbę kuzynki - trzydzieści osiem tytułów 

ulubionych wierszy starszej siostry. Tomik zawiera także nieznany tekst Magdaleny poświęcony siostrze i jeden, 
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nigdy jeszcze niepublikowany, wiersz z okresu II wojny światowej. Całość ozdobiona jest prywatnymi zdjęciami 

rodziny Kossaków i dwoma, dotychczas nieznanymi, fotografiami wielkiej poetki. Książkę uzupełniają wiersze 

Lilki wysyłane w listach nieodrodnej córki Kossaka do trzeciego męża Stefana Jerzego Jasnorzewskiego. 

Książkę wzbogaca płyta CD: osiem wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przeczytane przez Magdalenę 

Samozwaniec.  

 

 

40. Na miłość boską! / Malwina Ferenz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościoły i kaplice , Kradzież dzieł sztuki , Prywatni 

detektywi , Rzeźba , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

W starych, wrocławskich kościołach w tajemniczych okolicznościach giną niewielkie, zabytkowe rzeźby. 

Śledztwo policji, prowadzone przez atrakcyjną, ale samotną panią komisarz, toczy się dość niemrawo. Kuria 

zatrudnia prywatnego detektywa, Bożydara Kluzickiego, urodzonego pechowca, specjalistę od śledztw zlecanych 

przez rozwodzących się małżonków, z których większość doprowadza do celu czystym przypadkiem. Całej akcji 

nadają kryptonim: „Karmazynowa pantera”. Ale być może wyjaśnienie zagadkowych kradzieży nie leży                       

w niczyim interesie. A sprawa zabytkowych rzeźb sięga dalej, niż ktokolwiek by się spodziewał.  

 

 

41. Na progu zła / Louise Candlish ; przełożył Radosław Madejski.- Warszawa : 

Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Osoby zaginione , Przeprowadzka 

, Separacja (prawo) , Tajemnica , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-06 

 

 

W słoneczne styczniowe popołudnie na przedmieściach Londynu pewna rodzina wprowadza się do domu, który 

właśnie kupiła. Niby nic nadzwyczajnego. Poza tym, że to jest twój dom. I wcale nie był na sprzedaż. Gdy po 

powrocie z kilkudniowego wyjazdu Fiona Lawson zastaje obcych ludzi, którzy wprowadzają się do jej wartego 

miliony funtów domu, jest przekonana, że zaszło nieporozumienie. Gdzie się podziały rzeczy jej rodziny? Co              

z meblami i ubraniami? Nie może uwierzyć, że cały ich dobytek rozpłynął się w powietrzu. Zrozpaczona na 

oczach nowych właścicieli bez powodzenia próbuje dodzwonić się do męża. Wszystko wskazuje na to, że Bram, 

z którym żyje w separacji, przepadł bez wieści, a wraz z nim zniknęli ich synowie. W jednej chwili życie Fiony 

zamienia się w niewyobrażalny koszmar, który może się przytrafić każdemu z nas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

42. Najmroczniejszy sekret / Alex Marwood ; z angielskiego przełożył Rafał 

Lisowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , 

Tajemnica , Powieść , Thriller , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Impreza z okazji 50. urodzin Seana Jacksona miała być niezapomnianym wydarzeniem. Wykwintne dania, 

strumienie szampana, doskonała muzyka i wytworni goście. Wieczór nie kończy się jednak tak jak wszyscy 

planowali... Uczestnikami imprezy wstrząsa wiadomość o zaginięciu jednej z bliźniaczek, córek jubilata. 

Trzyletnia Coco rozpłynęła się w powietrzu. Ani policyjne dochodzenia, ani zakrojone na szeroką skalę 

poszukiwania nie przynoszą żadnego efektu, a bliscy przestają się łudzić, że dziewczynka kiedyś do nich wróci. 

Dwadzieścia lat później pogrzeb Seana stanie się okazją do ponownego spotkania uczestników feralnego 

przyjęcia. Napięta atmosfera i przemilczane fakty sprawią, że na jaw zaczną wychodzić pilnie strzeżone sekrety, 

a wśród nich również ten najmroczniejszy...  

 

 

43. Nazwijmy to miłość / Janusz L. Wiśniewski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Janusz Leon Wiśniewski – pisarz, naukowiec, kolekcjoner ludzkich historii, znawca najdelikatniejszych 

zakamarków ludzkiej duszy. Czytając "Nazwijmy to miłość", poznajemy kolejne opowieści i bohaterów – 

kobiety i mężczyzn w różnym wieku i kondycji, o różnym wykształceniu, preferencjach seksualnych czy statusie 

majątkowym – i przekonujemy się, że wszyscy, świadomie i szczerze lub też okłamując siebie i tkwiąc                           

w toksycznych schematach, na każdym etapie życia szukają tylko jednego: odrobiny szczęścia. Tytułowe 

opowiadanie "Nazwijmy to miłość" to mroczna i kontrowersyjna opowieść o zakazanej namiętności sprzecznej             

z wszelkimi normami społecznymi. W kolejnych historiach autor pokazuje, jak pojemnym słowem jest miłość – 

jak to, co nią nazywamy, wymyka próbom ścisłego zdefiniowania. Ta pozornie piękna i spełniona ma niekiedy 

swoje mroczne drugie dno, z kolei ta społecznie potępiana – bywa otwarta na serdeczność, czułość i głębię.                  

W najnowszej książce Janusza Leona Wiśniewskiego znalazły się jednak nie tylko chwytające za serce 

opowiadania, ale również rozważania, w których autor precyzyjnie i frapująco pisze na przykład                                   

o dziedziczności inteligencji, narcyzmie, biochemii miłości, historii botoksu, medytacji czy pandemii 

samotności.  
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44. Nić Arachny / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Siostry jutrzenki / Renata Kosin ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmiałowscy (rodzina fikcyjna) , Dwory , Sekrety rodzinne , 

Szlachta , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Saga szlacheckiego rodu Śmiałowskich, którego losy wyznacza rytm polskich dziejów. Przytulisko to maleńka 

podlaska wieś, która z pozoru nie różni się od innych. Tu, w wiekowym dworze, mieszkają dziadkowie 

Michaliny. Wnuczka spędza u nich każde swoje wakacje. Miejsce to skrywa w sobie wiele sekretów, co 

potwierdza stary dziennik, w którym tkwi klucz do poznania dziejów rodziny Śmiałowskich. Dziewczyna dzięki 

niemu odkrywa, że losy jej przodków, mimo upływu czasu snują się nadal, splecione z jej własnym, jak nitki 

lnianego płótna tkanego przez Arachnę.  

 

 

45. Nieczuły rozpustnik / Lisa Kleypas ; przełożył Janusz Ochab.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

(Ravenels / Lisa Kleypas ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Ordynacje rodowe , Spadek , Londyn (Wielka 

Brytania) , Norwich (Wielka Brytania ; okolice) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Devon Ravenel, czarujący londyński rozpustnik i hulaka, odziedziczył właśnie majątek i hrabiowski tytuł. Ten 

niespodziewany awans niesie jednak za sobą przykre zadania i obowiązki… oraz sporo niespodzianek. Okazuje 

się, że zaniedbany majątek to finansowa pułapka, a w rezydencji nadal mieszkają trzy niewinne siostry 

poprzedniego gospodarza i… Kathleen - lady Trenear, piękna młoda wdowa, która nie ustępuje Devonowi 

determinacją ani rozumem. Kathleen dobrze wie, że nie powinna ufać takiemu bezwzględnemu łotrowi jak 

Devon. Jednak żadne z nich nie potrafi się oprzeć pożądaniu, które przyciąga ich do siebie z siłą magnesu - od 

pierwszej chwili, gdy wdowa trafia w jego ramiona, hrabia poprzysięga sobie, że zrobi wszystko, by ją zdobyć. 

Kathleen ulega uwodzicielskim sztuczkom, pozostaje więc tylko jedno pytanie: Czy zapanuje nad porywami 

serca i nie odda go w niewolę najniebezpieczniejszemu człowiekowi, jakiego kiedykolwiek znała?  

 

 

46. Nieprzyjaciel / Lee Child ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , United States Army , 

Śledztwo i dochodzenie , Żandarmeria wojskowa , Karolina Północna (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Wirginia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Sylwester 1990 roku, dwa miesiące po upadku muru berlińskiego. Koniec zimnej wojny. W obskurnym motelu 

w Karolinie Północnej zostaje odnalezione ciało generała amerykańskiej armii, który w tym momencie powinien 
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być w Europie. Jack Reacher – wierzący w szczytne ideały i żołnierski honor major żandarmerii wojskowej – ma 

przeprowadzić śledztwo i jak najszybciej zamknąć sprawę. Kiedy jednak pojawiają się k olejne zwłoki, żony 

generała, i giną ważne dokumenty, otrzymuje rozkaz przerwania śledztwa. Reacher nie byłby jednak sobą, gdyby 

tak łatwo zrezygnował ze sprawy, która na kilometr pachnie spiskiem.  

 

 

47. Nikt się nie dowie / Agnieszka Pietrzyk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macochy i pasierbowie , Pisarze , Sekrety rodzinne , Powieść 

, Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Borys, odnoszący sukcesy pisarz kryminałów, znajduje ciało żony pod tarasem ich nadmorskiego domu,                       

w którym tego wieczora przebywali tylko ich syn i córka wraz z koleżanką. Wokół jej tajemniczej śmierci 

rozpoczyna się śledztwo. Z początku nie wiadomo czy to zabójstwo, czy może Malwina sama postanowiła 

skończyć ze swoim życiem? I dlaczego znaleziono przy jej ciele kawałki kieliszka po winie? Na jaw zaczynają 

wychodzić długo skrywane tajemnice i rodzinne brudy. Romanse, zdrady, i nieuczciwy biznes burzą sielankowy 

obraz życia wydawałoby się idealnej rodziny Rottmanów? Pojawia się też pytanie: czy ze śmiercią żony Borysa 

ma coś wspólnego zniknięcie jego najstarszego syna, pasierba Malwiny?  

 

 

48. Noc zimowego przesilenia / Agnieszka Krawczyk.- Katowice : Wydawnictwo 

Szara Godzina, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Uprowadzenie , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Jest rok 1941, trwa okupacja niemiecka. Kraków stał się siedzibą Generalnego Gubernatorstwa, a na Wawelu 

powiewają hitlerowskie flagi. W tajemniczych okolicznościach znika słynny jasnowidz, Julian Orwat, mistrz                 

w odnajdywaniu zaginionych osób i dokumentów. Jego zrozpaczona siostra prosi o pomoc detektywa Artura 

Załuskiego. Śledztwo zaczyna się komplikować - okazuje się, że zniknięcie jasnowidza to jedynie wierzchołek 

góry lodowej, bo w Krakowie porywane są młode kobiety. Jakby tego było mało, na drodze detektywa staje 

piękna i niebezpieczna Agnes Petzoldt, niemiecka baronówna, poszukująca rzadkich dzieł sztuki. Noc zimowego 

przesilenia to pasjonująca opowieść, w której mieszają się wątki sensacyjne i kryminalne. Gra wywiadów, tajne 

stowarzyszenia okultystyczne, miłość, zdrada i śmierć - a to wszystko w scenerii Krakowa czasów drugiej wojny 

światowej.  
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49. Ocalić życie / Zofia Ossowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Ratowanie 

Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , Rodzina , Strach , Tajemnica , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Piękna powieść o odwadze i wielkiej miłości, która pozwala przetrwać w trudnych czasach. Rok 1942. Do drzwi 

domu Rzewnickich puka uciekająca przed Niemcami rodzina polskiego pułkownika, która ukrywała okolicznych 

Żydów. Przerażeni ludzie błagają o schronienie, jednak pomaganie im byłoby dla małżeństwa zbyt 

niebezpieczne. Decydują się więc na ocalenie dwójki najmłodszych dzieci, pozostali muszą uciekać. Po jakimś 

czasie do domu przyjeżdżają Niemcy i zabierają Antoniego Rzewnickiego. Mężczyzna wraca na drugi dzień, ale 

nie jest już sobą. Rok 1989. Maria Wysocka mieszka wraz z mężem i córką w Nieckowie pod Tarnowem. Tu się 

wychowała, tu jest jej miejsce na ziemi. Pewnego dnia otrzymuje jednak list, który wszystko zmienia… Czy 

kobiecie uda się zwyciężyć z demonami przeszłości? Czy prawda wyzwala, czy niszczy?  

 

 

50. Oddaj albo giń! / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Biblioteki , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

A podobno nie ma nic nudniejszego niż praca w bibliotece! Takie spostrzeżenie pojawiło się w głowie Matyldy 

Dominiczak, gdy stała nad leżącym w archiwum trupem jednego z czytelników, o którym mogła powiedzieć 

tylko tyle, że zazwyczaj nie zwracał książek w terminie. Jeszcze tego ranka niewinna bibliotekarka staje się 

główną podejrzaną w sprawie o zabójstwo. Matylda nie zwykła pozostawiać w rękach innych osób tego, co da 

radę zrobić sama. Wbrew przeciwnościom losu, protestom męża, zakazom naczelnika policji i niechęci dyrektora 

biblioteki postanawia odkryć prawdę, a przynajmniej oczyścić się z zarzutów i podsunąć śledczym innego 

podejrzanego.  

 

 

51. Odnaleźć się / Agnes Lidbeck ; przełożyła Inga Sawicka.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Obraz siebie , Rola społeczna , Tożsamość osobista , 

Uległość , Szwecja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Anna jest w szpitalu, wraz z mężem i dopiero co urodzonym synkiem. Atmosfera jest tylko z pozoru sielankowa. 

Bo Anna nie jest ikoniczną Pramatką, tylko niepewną siebie kobietą, która nie odnajduje się w swojej roli, jej 
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samoocena wynika z tego, jak postrzegają ją mężczyźni. W jej życiu chodzi tylko o to, by być potrzebną, 

pożądaną i dostrzeganą. Anna służy swoim dzieciom, mężowi i starszemu kochankowi. Jej praca zawodowa 

wymieniona jest tylko mimochodem, nie dowiadujemy się niczego o jej przyjaciołach czy innych bliskich 

osobach. Anna nie ma odwagi powiedzieć, czego by chciała, zresztą sama tego nie wie. Wie tylko, że chciałaby, 

aby w jej życiu zdarzyło się coś nadzwyczajnego, "całkiem odmiennego od prania". Ta tęsknota sprawia, że 

zostawia za sobą dotychczasową uporządkowaną egzystencję (ze sprzątaczką i wymaglowanymi 

prześcieradłami) dla mniej uładzonego mężczyzny, intelektualisty, jednak w nowym związku jej rola pozostaje 

taka sama.  

 

 

52. Pod niebieskim księżycem / Magdalena Kołosowska.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2019. 

(Lepsze jutro / Magdalena Kołosowska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Kobieta , Szczęście , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Aby przygotować się na lepsze jutro, trzeba pożegnać się z przeszłością. Życie nie rozpieszczało najstarszej                   

z sióstr, Karoliny. Pośpiesznie zawarte małżeństwo rozpadło się z hukiem po kilkunastu latach, zostawiając ją                 

z jednej strony z poczuciem porażki, a z drugiej z nadzieją, że wreszcie nie będzie nikomu służyła za worek 

treningowy. Zupełnie nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się nowa miłość, a wraz z nią nadzieja na szczęście. 

Życie jednak potrafi zaskakiwać. Kiedy kobieta wreszcie jest przekonana, że wszystko zmierza w dobrym 

kierunku, jedna rozmowa, jedno zdanie psuje idealny obraz jej nowego związku i rzuca cień na wybranka. 

Niebieski księżyc pojawia się bardzo rzadko i ma moc spełniania marzeń. Czy przyniesie Karolinie szczęście               

i pozwoli odnaleźć spokój przy boku ukochanego?  

 

 

53. Portfolio ocalonych artystów / Julie Orringer ; przełożyła Elżbieta Smoleńska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fry, Varian (1907-1967) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Artyści , Dziennikarze , Emigracja , Intelektualiści , Europa , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Gdy w 1940 roku Varian Fry wyruszył do marsylii, w kieszeni miał trzy tysiące dolarów oraz listę artystów                    

i pisarzy, których życie znalazło się w niebezpieczeństwie. Spędził w mieście ponad rok, pomagając im 

wydostać się z ogarniętej wojną Europy. Zdobywał fałszywe dokumenty, zbierał fundusze i przerzucał kolejnych 

uchodźców przez Hiszpanię do Portugalii, skąd mogli bezpiecznie wyruszyc w dalszą podróż. Wśród ocalonych 

znaleźli się między innymi Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp i Marc Chagall.  
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54. Prawda przychodzi nieproszona / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

(Osiedle Pogodne / Magdalena Majcher ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nerwice , Kobieta , Ludzie bogaci , Relacje 

międzyludzkie , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

"Zajrzyj za zamknięte drzwi luksusowych domów! Osiedle Pogodne – poznaj jego tajemnice. Magdalena 

starannie ukrywa swoją przeszłość przed światem. Sama nie wie już, co jest prawdą, a co kłamstwem. Nie radzi 

sobie z nasilającymi się zaburzeniami lękowymi i naciskami męża, aby zdecydowali się na dziecko. Magdalena 

musi wreszcie skonfrontować się z samą sobą i historią swojej rodziny. Co tak naprawdę wydarzyło się w jej 

rodzinnym domu? Kto był prawdziwą ofiarą tragedii, która na zawsze odmieniła życie kobiety?   

 

 

55. Prawdziwe kolory / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Alina Jakubowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzeństwo , Rodzina , Sekrety rodzinne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Siostry Grey zawsze sobie bliskie, po śmierci matki zjednoczyły się jeszcze bardziej, stając najbliższymi 

przyjaciółkami. Ich surowy ojciec, pełen pretensji i wiecznej dezaprobaty, dba raczej o swoją reputację niż                  

o własne dzieci. Dla Henry'ego Greya pozory są wszystkim; przez lata żąda, aby córki zważały na jego pozycję 

społeczną. Winona, najstarsza, najbardziej łaknie ojcowskiej aprobaty. Mająca nadwagę i zatopiona w książkach, 

nigdy nie czująca się dobrze na rozległym końskim ranczu, należącym do jej rodziny od trzech pokoleń, ma 

świadomość, że nie posiada zalet, które byłyby cenne w oczach jej ojca. Pewnego dnia, będąc najlepszym 

prawnikiem w mieście, postanawia, udowodnić mu swoją wartość. Aurora, średnia, jest prawdziwym rodzinnym 

rozjemcą, kładzie kres wszelkim sporom i stara się wszystkich uszczęśliwić, nawet wówczas, gdy skrywa własny 

bolesny sekret. Vivi Ann to niekwestionowana rodzinna gwiazda. Uwielbianej przez wszystkich olśniewająco 

pięknej marzycielce o sercu otwartym jak rozpościerający się przed jej domem ocean, wszystko przychodzi                 

z łatwością do chwili, gdy w miasteczku pojawia się nieznajomy…  W pewnym momencie wszystko się zmienia. 

Siostry Grey stają ze sobą w szranki w trudny do wyobrażenia sposób. Ich lojalność wystawiona zostaje na 

próbę, tajemnice ujawnione, a szokująca zbrodnia podzieli ich rodzinę i ukochane miasteczko.  

 

 

56. Przejdź przez wodę, krocz przez ogień / Christian Unge ; ze szwedzkiego 

przełożyła Agata Teperek.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

(Tekla : czarna trylogia ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Handel narkotykami , Osoby zaginione , Pamięć 

wzrokowa , Przestępczość zorganizowana , Rodzeństwo , Sztokholm (Szwecja) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-06 
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Pierwsza część czarnej trylogii z Teklą Berg w roli głównej Zło jest jak piąty żywioł… Tekla Berg jest lekarzem 

w sztokholmskim szpitalu. Odważna, niekiedy kontrowersyjna w metodach leczenia, doskonale radzi sobie                   

w pracy pod presją. Nie boi się podejmować śmiałych decyzji, mimo że te mogą potencjalnie zagrozić jej 

karierze. Tekla ma też dwie tajemnice - nękającą ją fotograficzną pamięć, którą kontroluje starannie 

wymierzanymi dawkami amfetaminy, i ukochanego brata, który zaginął i nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Gdy              

w mieście wybucha budynek mieszkalny, Tekla dociera na miejsce katastrofy jako jedna z pierwszych. 

Prawdopodobnie był to atak terrorystyczny. Rannym, któremu pomaga lekarka, jest mężczyzna z rozległymi 

poparzeniami ciała i twarzy. Być może to jeden z terrorystów. Jednak nie to najbardziej niepokoi Teklę. 

Mężczyzna wydaje się dziwnie znajomy i wywołuje lawinę najgorszych wspomnień.  

 

 

57. Przekręt / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Korupcja , Policjanci , Przemytnictwo , Polska , 

Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Gdzie jest granica chciwości? Nie ma jej? A może po prostu jej nie widać, kiedy oczy przesłania mgła 

pożądania? Kilka osób będzie musiało poważnie się nad tym zastanowić... „Orzeł” zostaje zatrzymany. Olka 

wraca za nim do Polski i prosi o pomoc prokuratora Łukasza Zimnickiego. Ten zgadza się, ale pod jednym 

warunkiem: Orłowski musi zostać „koroną”, czyli świadkiem koronnym. Problem w tym, że „Orzeł” nie bardzo 

ma na o ochotę. Równocześnie we Wrocławiu Lilka i Michał rozpracowują sektę, której głównym zadaniem jest 

pranie pieniędzy na rzecz Sitwy. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej…  

 

 

58. Przez / Zośka Papużanka.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Osoby po rozwodzie , Zaburzenia osobowości , 

Voyeryzm , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Wynajmuje mieszkanie. Nie wychodzi. Ukradkiem robi zdjęcia żonie, którą porzucił. Czy chce wrócić? Chce coś 

udowodnić? Komu? A może tylko poddaje się fascynacji spiralną koncepcją czasu, obsesji, pamięci, która każe 

nam wracać. Pierwsza od czterech lat powieść Zośki Papużanki, uznanej za jedną z ciekawszych polskich 

pisarek.  
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59. Recepta na szczęście / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Skoro już wiemy, jak smakuje miłość, najwyższa pora by znaleźć receptę na szczęście! Julia to młoda kobieta 

przed trzydziestką, która marzy o dziecku. Jednak podczas rutynowych badań dowiaduje się, że nie zostało jej na 

to wiele czasu. Niestety, nie ma przy niej mężczyzny, który byłby dobrym kandydatem na męża i ojca. 

Zrozpaczona pogrąża się w smutku. A przynajmniej do czasu, kiedy na horyzoncie pojawia się przystojny 

okulista… Młodszy brat jej przyjaciółki, Maks, od lat podkochuje się w Julii. Gdy chłopak dowiaduje się o jej 

problemach, oferuje lekcje randkowania. Skrycie wierzy, że podczas nauki zbliżą się do siebie. Tylko czy 

osiągnie swój cel?  

 

 

60. Requiem dla Bostonu / William Landay ; przekład Sławomir Kędzierski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Prokuratorzy , Przestępczość zorganizowana , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Nad malowniczym jeziorem wśród lasów Maine, w domku w pobliżu cichego miasteczka, zostają znalezione 

zwłoki zastrzelonego mężczyzny - Roberta Danzigera, znanego prokuratora okręgowego w najtrudniejszym, 

najbardziej przestępczym okręgu Bostonu. Dlaczego Ben Truman, młody policjant z sennego miasteczka,                    

w którym popełniono zbrodnię, decyduje się pojechać do Bostonu, by obserwować postępy śledztwa? Bostońska 

policja szybko znajduje podejrzanego - bandytę, którego Danziger miał na celowniku. Lecz widząc zakulisowy 

taniec policjantów i gangsterów, Ben postanawia poprowadzić śledztwo na własną rękę. Zwłaszcza kiedy 

natrafia na dawno zapomnianą sprawę morderstwa i zemsty sprzed lat. Przeszłość i teraźniejszość zderzają się ze 

sobą, krwawa tajemnica wychodzi na jaw, lecz w mieście narkotykowych gangów, skorumpowanych gliniarzy             

i pogrzebanych sekretów wydziału zabójstw najbardziej szokujące odkrycie dopiero czeka na ujawnienie…  

 

 

61. Różany. 1 / Bogna Ziembicka.- Kraków : Wydawnictwo Jak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

 

Różany to opowieść o losach Zosi Boruckiej, jej niani Zuzanny Hulewicz oraz jej przyjaciółki Marianny 
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Milejko. Trzy kobiety z trzech różnych pokoleń wiąże podkrakowska wieś Różany i położony w niej dwór. 

Historia zaczyna się na początku XX wieku, kończy zaś współcześnie. W sagach takich jak ta można poczuć 

smak międzywojnia, zanurzyć się w świecie, który na zawsze przeminął. Akcja pierwszego i drugiego tomu 

rozgrywa się współcześnie, a jej osią jest utrata domu w Różanach i przeprowadzka rodziny Boruckich do 

Krakowa. Jednocześnie poznajemy przedwojenne losy Zuzanny – naukę na angielskiej pensji, tragiczną śmierć 

rodziców, przenosiny z Krakowa do dworu w Różanach i wielką miłość do właściciela tego dworu, a także 

wakacje spędzone w Prusach Wschodnich, gdzie Zuzanna poznaje Joachima von Eberta, który zakochuje się              

w niej od pierwszego wejrzenia.  

 

 

62. Różany. 2 / Bogna Ziembicka.- Kraków : Wydawnictwo Jak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

 

Różany to opowieść o losach Zosi Boruckiej, jej niani Zuzanny Hulewicz oraz jej przyjaciółki Marianny 

Milejko. Trzy kobiety z trzech różnych pokoleń wiąże podkrakowska wieś Różany i położony w niej dwór. 

Historia zaczyna się na początku XX wieku, kończy zaś współcześnie. W sagach takich jak ta można poczuć 

smak międzywojnia, zanurzyć się w świecie, który na zawsze przeminął.  Trzeci tom Tylko dzięki miłości 

zawiera przeplatające się dzienniki Zuzanny i Joachima z lat 1935-1945. Joachim pracuje w Tanganice i kiedy 

wybucha wojna, przedziera się z brytyjskiego terytorium do opanowanej przez Włochów Abisynii. Historię tej 

ucieczki, a także służby w Afrika Korps oraz powojennych losów Joachima i Zuzanny, rozdzielonych żelazną 

kurtyną, przedstawia czwarty tom Bądź przy mnie. W tomie piątym znów wracamy do współczesności, do 

dalszych losów Zosi i Marianny, ale i tu w retrospekcji poznajemy historię przyjaciółki Zuzanny - Maryni, która 

w 1939 roku uciekła z rodzicami na wschód, została zesłana na Syberię, później do Kazachstanu i dopiero                   

w latach 50. wróciła do rodzinnego Krakowa.  

 

 

63. Sieć Alice / Kate Quinn ; przełożyła Nina Dzierżawska.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

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

zaginionych , Szpiegostwo , Bruksela (Belgia) , Francja , Londyn (Wielka Brytania) 

, Southampton (Wielka Brytania) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Dwie wojny, dwie kobiety, jedna tajemnica 1947, Wielka Brytania. Charlie przybywa do Europy na polecenie 

rodziców. Ma się tu pozbyć „kłopotu” i uniknąć obyczajowego skandalu. Tak naprawdę dziewczyna marzy                   

o odnalezieniu ukochanej kuzynki, która zaginęła podczas wojennej zawieruchy. Ślady prowadzą do małej 

francuskiej restauracji skrywającej ponurą tajemnicę… 1915, Francja. Eve otrzymuje zadanie – musi nawiązać 

romans z niemieckim kolaborantem i zdemaskować go. Do tego zobowiązuje ją przysięga sieci Alice – 

organizacji kobiet szpiegów ukrywających się pod pseudonimami kwiatów. Cena, jaką zapłaci za swoją misję, 

będzie bardzo wysoka. A okazja do zemsty pojawi się dopiero po kolejnej wojnie… Oparta na prawdziwej 

historii królowej szpiegów, pełna zaskakujących zwrotów akcji, powieść historyczna Kate Quinn łączy ze sobą 

nie tylko czasy dwóch wojen światowych. To przede wszystkim intrygujące spotkanie bohaterek, które pozornie 
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dzieli wszystko, ale łączy bezgraniczna odwaga. Najwyższą cenę za wywoływane przez mężczyzn wojny zawsze 

płacą kobiety. Jednak to właśnie one nigdy nie tracą nadziei.  

 

 

64. Syn biskupa / Kelly Irvin ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- Warszawa 

: Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(W Krainie Amiszów / Kelly Irvin ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amisze , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , 

Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Minął ponad rok, odkąd Leila Lantz przyjechała z matką i rodzeństwem do Bee County w Teksasie. Rok 

wzlotów i upadków, w czasie którego musiała oswoić się z nową rzeczywistością i pogodzić z tym, że nigdy nie 

wróci do ukochanego Tennessee, gdzie spędziła dzieciństwo. Jesse Glick wzbudził jej zainteresowanie, gdy 

ujrzała go po raz pierwszy. Od początku ich ku sobie ciągnęło, ale on zdaje się ją zwodzić, jak gdyby sam nie 

wiedział, czego chce. Jeżeli nie jest pewien, dlaczego daje Leili fałszywą nadzieję? Jest też Will, kuzyn Jesse’a. 

Próbuje ukrywać swoje uczucia, ale wie, że Jesse ma tajemnicę, która może Leilę wiele kosztować. Pytanie, co 

kieruje Willem: prawdziwa troska o dziewczynę czy może nie do końca bezinteresowne pobudki. Leila musi 

wybrać między bezpieczną przystanią u boku Willa a niepewną przyszłością z Jesse’m. Co dopuści do głosu - 

rozum czy serce?  

 

 

65. Syn pszczelarza / Kelly Irvin ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(W Krainie Amiszów / Kelly Irvin ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amisze , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Teksas 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Czy da się powrócić do nastoletniej miłości? Co jest w stanie pokonać nieśmiałość? Pełna ciepła opowieść                   

o uczuciach, rozterkach, rodzinnych tradycjach i powinnościach. Kiedy Debora Lantz przyjeżdża wraz                        

z rodzeństwem i matką do południowego Teksasu, spodziewa się tam zastać krainę obfitości i oazę zieleni. 

Rzeczywistość jednak przedstawia się nieco inaczej, a maleńka gmina amiszów, do której dołączyła rodzina 

Debory, boryka się z trudnościami i ledwo wiąże koniec z końcem. Debora tęskni za domem i zielonym 

Tennessee, lecz nade wszystko pragnie szczęścia matki, wdowy z piątką dzieci, która przyjechała tu poślubić 

Stephena, adoratora sprzed lat. Teksas napawa Deborę wstrętem; nie może pojąć, po co Bóg miałby stworzyć 

miejsce tak ohydne, pełne dziwnych zwierząt oraz roślinności, która ledwie odrosła od ziemi. Poznaje Fineasza 

Kinga, syna miejscowego pszczelarza, okaleczonego w dzieciństwie w wyniku wypadku, w którym zginęła jego 

matka. Ta dwójka dojmująco samotnych młodych ludzi ku własnemu zdumieniu odkrywa, że wiele ich łączy… 

"Syn pszczelarza" to opowieść współczesna, choć zarazem jakby z innej epoki - życie toczy się tu wedle ściśle 

określonych reguł, nierzadko nam obcych, a ludzie dążą do prostoty i oddają się z pokorą codziennym 

czynnościom. To również opowieść o rozterkach i miłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu. 
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66. Szukaj mnie / Lisa Gardner ; z języka angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ofiary przestępstw , Poszukiwania zaginionych , Sekrety 

rodzinne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

"Pełen emocji thriller o relacjach rodzinnych i przyjacielskich". USA Today "Imponująca, mroczna podróż                  

w głąb krwawych rodzinnych sekretów i nieporozumień. Szukaj mnie to opowieść pełna zwrotów akcji                        

i gwałtownych zakrętów tak dobrze znanych fanom Lisy Gardner". The Providence Journal Detektyw D. D. 

Warren i Flora Dane powracają w kolejnej odsłonie pełnej zwrotów akcji serii Lisy Gardner. Tym razem staną 

przed trudnym dylematem- albo uratują młodej dziewczynie życie, albo… oddadzą ją w ręce sprawiedliwości. 

Dawny dom pięcioosobowej rodziny stał się właśnie miejscem zbrodni: czworo ludzi brutalnie zamordowano,               

a ostatnie dziecko - szesnastoletnia dziewczyna - zaginęła bez wieści. Czyżby udało jej się uciec? A może 

zniknięcie jest dowodem na to, że sama uczestniczyła morderstwie? Policjantki muszą zmierzyć się z całą serią 

zagadek. A zaginiona - ofiara lub podejrzana - woła do nich: szukaj mnie…  

 

 

67. Światło gwiazd / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 

2019. 

(Willa pod kasztanem / Krystyna Mirek ; [4]) 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Uczucia , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

W wielkim ogrodzie jak zawsze pięknie, ale w życiu mieszkańców wiele zawirowań. Pewien mężczyzna, który 

częściej niż pod nogi spogląda w gwiazdy, bowiem z zawodu jest astrofizykiem, wprowadzi sporo zamieszania 

w życie jednej z kobiet. Bartek w swoim polowaniu na miłość będzie przekraczał kolejne granice, a dwie synowe 

pod jednym dachem mocno dadzą się we znaki spokojnej z natury babci Kalinie. Zapach szarlotki i smak 

domowej lemoniady nie wystarczą, by zaprowadzić pokój. Trzeba będzie użyć mocniejszych środków. Jak 

wyprostować zawikłane rodzinne relacje? Czy uda się wszystkim zasiąść przy wspólnym stole? Kto zostanie                

w wilii pod kasztanem?  

 

 

68. Światło ukryte w mroku / Sharon Cameron ; przełożyła Urszula Gardner.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podgórska, Helena (1927- ) , Podgórska, Stefania (1921-

2018) , Bohaterstwo , Caritas (cnota) , Ratowanie Żydów i pomoc Żydom (1939-

1945) , Sprawiedliwy wśród Narodów Świata , Ukrywanie się Żydów (1939-1945) , 

Przemyśl (woj. podkarpackie) , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 

 

Historia niezłomnej odwagi, która musiała zostać przeniesiona na papier. Nastoletnia Fusia Podgórska mieszka            
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i pracuje w Przemyślu u żydowskiej rodziny Diamantów, kiedy do miasta wkraczają Niemcy. Opiekunowie 

dziewczyny trafiają do getta, a ona musi walczyć o przetrwanie swoje i siostry. Ich życie zmienia się, gdy                  

w drzwiach domu Fusi staje Maks, syn Diamantów, który jako jedyny wyskoczył z pociągu jadącego do obozu 

zagłady. Wbrew obwieszczeniom "Kara śmierci dla każdego, kto pomaga Żydom" siostry Podgórskie zapewniają 

mu schronienie. Z czasem w domu przy ulicy Tatarskiej 3 ukrywają się kolejni Żydzi z getta. Odtąd każde 

kolejne pukanie do drzwi może być ostatnim, jakie usłyszą.  

 

 

69. Tajemnica mordercy / Rachel Caine ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Prywatni detektywi , Przestępczość 

zorganizowana , Śledztwo i dochodzenie , Zemsta krwawa , Tennessee (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

Trzy lata temu zaginął młody mężczyzna, do teraz nie ma żadnych tropów. Udręczona matka czeka na powrót 

syna. Gwen doskonale rozumie, na czym polega strach o własne dzieci. Prowadzone przez nią śledztwo 

prowadzi do odkrycia nowych podejrzanych... i nowych ofiar. Gwen uświadamia sobie, że tajemnica sprzed lat 

jest coraz bardziej niepokojąca, a niebezpieczeństwo dotyczy także jej samej. Czy Gwen jest przygotowana do 

strat, które w tej bitwie może ponieść ona i jej najbliżsi? 

 

 

70. Tajemniczy przeciwnik / Agata Christie ; przełożyli z angielskiego Jan 

Zakrzewski, Ewa Krasnodębska.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - 

Oddział Publicat, 2018. 

(Klasyka Kryminału) 

(Tommy i Tuppence / Agatha Christie ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tommy i Tuppence (postacie fikcyjne) , Dokumenty , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

    Nowości:  2020-06 

 

Amerykanka Jane Finn ma cenne dla brytyjskiego rządu dokumenty, dlatego depczą jej po piętach: pan Brown - 

"człowiek związany z bolszewikami", wywiad oraz bogaty kuzyn z Ameryki. W sam środek afery wpadają także 

Tommy i Tuppence, marzący o ekscytujących przygodach. Nadstawiają karku (dosłownie!), by zdemaskować 

Browna, uchronić Anglię przed szerzącym się komunizmem i odkryć... wzajemną miłość! Tommy i Tuppence 

debiutują w tej powieści, "wnosząc weń wyobraźnię i niekonwencjonalne podejście". 

 
 

71. Taka miłość się zdarza / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 
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Życie potrafi zaskakiwać. Można próbować ustać w miejscu lub dać mu się ponieść. A wtedy wszystko może się 

zdarzyć. Także miłość. Nowy związek powinien być szansą na piekną przyszłość - bez problemów, bez 

niespodzianek i tylko we dwoje. Klara ma za sobą długą drogę, znacznie dłuższą niż kilometry dzielące Kraków 

od Warszawy. Odbyła podróż w przeszłość, poznała mroczną tajemnicę swojej rodziny. Została porzucona przed 

ołtarzem, a potem szaleńczo – i z wzajemnością – się zakochała. Teraz czekała na piękny finał – szczęście                   

i święty spokój. Tymczasem jej życie wykonało kolejnego fikołka. Ale czy nie takie właśnie ono jest - że 

jedynym pewnikiem są zmiany?  

 

 

72. Tego ci nie powiedziałam / Kelly Rimmer ; przekład Zofia Szchnowska-

Olesiejuk.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziadkowie i wnuki , 

Pamiątki historyczne , Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Polska , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Jest rok 1942. W Europie szaleje wojna. Na skraju syberyjskiego obozu młoda kobieta składa przysięgę ślubną. 

Ta decyzja zaważy na jej przyszłości, a kłamstwo leżące u jej podstaw wyjdzie na jaw dopiero w kolejnym 

stuleciu. Dziś. Stany Zjednoczone. Ukochana babcia Alice Hanna trafia do szpitala. Dziewczyna odnajduje w jej 

domu ukryte pamiątki z dawnego życia: podniszczone zdjęcie młodego mężczyzny, skórzane buciki i list. 

Sparaliżowana staruszka prosi wnuczkę, by ta pojechała do jej ojczyzny – Polski – i odnalazła ukochanego. Tam 

Alice zaczyna odkrywać bolesną prawdę, którą jej babcia rozpaczliwie ukrywała przez całe życie. Gładko 

przeskakując pomiędzy dwoma płaszczyznami czasowymi – okresem okupacji oraz współczesnością – Kelly 

Rimmer tworzy opowieść pełną emocji. Z przeplatających się losów dwóch kobiet wyłania się historia 

wytrwałości, lojalności, miłości i honoru. Autorka uświadamia nam, jak niszczycielskie mogą być skutki 

przemilczania prawdy… i że czasem musi upłynąć całe życie, zanim zdobędziemy się na odwagę, by pójść za 

głosem serca. Inspirująca powieść o nadziei i miłości zdolnej do pokonania wszelkich przeszkód.  

 

 

73. Tego kwiatu jest pół światu / Marta Radomska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Zaczytaj się w nowej serii komedii obyczajowych Marty Radomskiej! Majka ma jedną wadę, która znacząco 

wpływa na jej życie uczuciowe: nie potrafi podrywać facetów. A nie ma nic gorszego niż bierne czekanie na 

pierwszy krok z ich strony. Większość z nich sprawia wrażenie, jakby przyszli na świat z pieczątką: „Niezdatny 

dla Mai Kostrzewskiej”. Niezdatny, bo zajęty, bo zdradza, bo kłamie, bo liczba wytatuowanych wzorków na jego 

ciele przekracza akceptowalną granicę. Tym razem po prostu MUSI być wreszcie inaczej! Czy opiekuńczy 

Robert okaże się dobrym wyborem? Jak bardzo w życiu Majki namieszają tatuaże? A może lepiej jednak nie 

ufać nikomu poza własnym kotem?  

 

 



31 
 

74. Tysiąc nocy bez ciebie / Federico Moccia ; przełożyła Karolina Stańczyk.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Pianiści , Problemy małżeńskie , 

Rozstanie , Trasy koncertowe , Wybory życiowe , Zdrada małżeńska , Rzym 

(Włochy) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Sofia nie poznaje samej siebie. Z lustra, zamiast znanej pianistki u szczytu kariery, spogląda na nią smutna 

kobieta o przygaszonym spojrzeniu, której nic już nie interesuje. Nadszedł czas, aby Sofia wreszcie 

uporządkowała swoje życie. Nie może wciąż uciekać od przeszłości, od małżeństwa, w którym czuje się 

samotna, ani od namiętnej, ale równie bolesnej znajomości z Tancredim. Wraca do Rzymu, do męża. Jednak ten 

związek nie ma przyszłości, zwłaszcza kiedy Sofia odkryje, że Andrea ją oszukiwał. Kobieta opuszcza męża                 

i wyrusza na światowe tournée. Tymczasem zakochany Tancredi podąża śladami Sofii i wkrótce nieoczekiwanie 

dochodzi do ich ponownego spotkania…  

 

 

75. Ukryty płomień / Davis Bunn & Janette Oke ; [przekład Małgorzata 

Wołochowicz].- Warszawa : Psalm18.pl Daniel Wołochowicz, copyright 2019. 

(Kroki wiary / Davis Bunn & Janette Oke ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość chrześcijańska , Kościół wczesnochrześcijański , 

Nawrócenie , Prześladowania religijne , Wiara , Jerozolima (Izrael) , Starożytny Izrael 

, Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

Abigail traci wszystko i nie ma zbyt dużych szans na normalne życie. Gdy odkrywa, kim jest Mesjasz i dołącza 

do Jego wyznawców, odnajduje też nowy cel i sens życia. Może jednak czeka ją dobra przyszłość? Tymczasem 

coraz większe prześladowania rozpraszają rozrastającą się grupę chrześcijan „aż po krańce ziemi”. A Abigail 

grozi małżeństwo z niewłaściwym mężczyzną. O rękę ślicznej Abigail zabiega dwóch zalotników. Jeden jest 

owdowiałym bogatym kupcem szukającym matki dla swoich dzieci. Drugi zaś to rzymski żołnierz, Linuks, 

zauroczony wdziękiem i urodą dziewczyny, który mógłby zaoferować jej bezpieczeństwo, a może nawet miłość, 

której ona tak bardzo pragnie. Jednak żaden z tych dwóch nie podbija jej serca. Szczepan, jeden z przywódców 

wśród wierzących, posiada charakter oraz wiarę, które głęboko poruszają Abigail, lecz z powodu śmiałego 

głoszenia na jego życie szykowany jest zamach. Czy wiara i odwaga Abigail ostaną się w obliczu bólu nie do 

opisania? Wtedy, w sposób zupełnie niespodziewany, pojawia się promyk nadziei.  

 

 

76. Umysł zabójcy / Mike Omer ; z angielskiego przełożył Tomasz Wyżyński.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zoe Bentley (postać fikcyjna) , Agenci FBI , Seryjni zabójcy , 

Chicago (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-06 
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W Chicago uduszono i zabalsamowano trzy kobiety, po czym ich zwłoki pozostawiono w miejscach publicznych 

w pozach sugerujących, że żyją. FBI kwestionuje ustalenia eksperta zaangażowanego przez miejscową policję               

i przydziela do sprawy Zoe Bentley, psycholog-kryminolog. Współpraca Zoe z jej nowym partnerem, agentem 

specjalnym FBI Tatumem Grayem, na początku nie układa sie dobrze. Zoe, silna i skoncentrowana, ma naturę 

myśliwego, a Tatum to zadowolony z siebie indywidualista, lekceważący większość zasad. Muszą wspólnie 

zrozumieć psychikę seryjnego mordercy i zrekonstruować jego chore fantazje, bo inaczej zginą następne kobiety. 

Jednak kiedy zawartość trzech niepozornych kopert ujawnia mrożący krew w żyłach związek z brutalnymi 

morderstwami z okresu dzieciństwa Zoe, myśliwy nagle staje się zwierzyną. Zoe potrafi analizowac psychikę 

mordercy, ale czy zdoła pokonać demony własnej przeszłości, by powstrzymać demony teraźniejszości?  

 

 

77. Unorthodox : jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów / Deborah Feldman ; 

przełożyła Kamila Slawinski.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feldman, Deborah (1986- ) , Chasydyzm , Kobieta , Żydzi , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Nowy Jork, Brooklyn - chasydzka dziewczyna uwięziona w jednym z najbardziej otwartych miast świata. 

Nastolatka bez książek, kina, teatru, koncertów, spotkań z rówieśnikami. Poddana opresyjnej tradycji i religii 

ortodoksyjnej społeczności. Trudno sobie wyobrazić świat nastoletniej Deborah, zmuszonej do małżeństwa, 

ogolonej na łyso w dniu ślubu i poddanej przyśpieszonej lekcji dojrzewania seksualnego. Trudno uwierzyć, że             

w XXI wieku dziewczyna mieszkająca w Nowym Jorku nie może posługiwać się angielskim, bo to język 

zepsucia i zła, i jest więziona w domu? Deborah ucieka. Po urodzeniu dziecka wie, że jeśli chce uchronić 

swojego syna przed podobnym losem musi porzucić męża, rodzinę i wspólnotę. Rozpoczyna nowe życie.  

 

 

78. Wyrwa / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie straty , Wypadek drogowy , Śmierć małżonka , 

Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie ; 

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku samochodowym, myśli, że wali mu 

się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie straciły matkę? Jak powiedzieć teściom? Jak ma 

teraz funkcjonować, gdy dotychczasowe, spokojne życie nagle szarzeje i zmienia się w ciąg udręk? Maciej nie 

ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała mu, że jedzie na 

delegację pod Kraków. Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, 

Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. Znacznie więcej, niż można się spodziewać po kimś 

tak zagonionym i zapracowanym. I że musi się z nimi zmierzyć. Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia 

zmienia w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie na Mazury i wkrótce przekonuje się, że być może tak 

naprawdę nie znał kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat życia. Wyrwa to opowieść o mężczyznach, 

którzy kochali tę samą kobietę i którzy będą musieli zmierzyć się z tajemnicą jej śmierci. O poczuciu straty                   

i głuchej rozpaczy zmieniającej się w gniew, który szuka ujścia. To także historia o splątanych uczuciach,                   
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o trudnej przyjaźni i o konsekwencjach życiowych błędów. I o tym, że można niewiele wiedzieć o kimś, z kim 

mieszka się pod jednym dachem.  

 

 

79. Za ostatnią gwiazdą / Magdalena Kołosowska.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2019. 

(Lepsze jutro / Magdalena Kołosowska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzeństwo , Trudne sytuacje życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Aby przygotować się na lepsze jutro, trzeba pożegnać się z przeszłością. Kamila niczego nie pamięta. Tamten 

dzień jawi się jej jako zamazany obraz i gdyby nie przypadek, nie dowiedziałaby się, że wydarzyło się coś złego. 

Na dodatek okazuje się, że sprawy mają się zupełnie inaczej, niż je dotąd widziała. Krok po kroku wszystko, co 

budowała z takim trudem, rozpada się jak domek z kart. Dziewczyna będzie musiała nauczyć się żyć od nowa, 

wybaczyć sobie i poszukać pomocy. Czy najbliżsi zdadzą trudny egzamin w chwili, gdy będzie ich najbardziej 

potrzebowała? Czy Kamila wreszcie odkryje, co się znajduje za ostatnią gwiazdą i czy będzie umiała uporać się 

z trudną przeszłością? Jak ostatecznie ułożą się losy trzech sióstr?  

 

 

80. Zamek z piasku / Magdalena Witkiewicz.- Wydanie 2.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Samotność , Trudne sytuacje życiowe , 

Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można 

szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie 

zapomnieć. Te są trwalsze. Młode małżeństwo, które jest ze sobą od wielu lat, decyduje się na dziecko. 

Wszystko wydaje się proste, ale… mimo miesięcy starań Weronika nie może zostać mamą. Ból, rozczarowanie, 

samotność. I wtedy w życiu bohaterki pojawia się ktoś trzeci. Przyjaciel. Czy wystarczy jeden krok, by spełniło 

się marzenie Weroniki? A może przyjaźń z innym mężczyzną otworzy jej oczy na własne małżeństwo? 

Tworzenie wzajemnych relacji to jak budowanie zamku z piasku. Nieustannie trzeba o niego dbać, by nie 

runął… I by nikt nie wszedł w niego butami… Nie można na chwilę spuścić go z oczu. Związek pomiędzy 

dwojgiem ludzi również bywa kruchy. Tak jak zamek z piasku. Gdy odwrócisz głowę, może zalać go morska 

fala. Wtedy pozostanie tylko słona morska woda – albo słone łzy.  
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81. Zanim pozwolę ci wejść / Jenny Blackhurst ; z angielskiego przełożyła Anna 

Dobrzańska.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Psychoterapeuci , Tajemnica , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Każda przyjaźń ma swoje tajemnice. Nawet ta, która od lat łączy Karen, Beę i Eleanor. Chociaż zawsze mogły 

na siebie liczyć, każda z nich ma niezamknięte sprawy z przeszłości. I pozornie idealne życie, które mimo to 

udało im się zbudować. Wszystko jednak zaczyna się sypać, kiedy do drzwi doktor Karen Browning puka nowa 

pacjentka, Jessica Hamilton. I kiedy z jej ust padają słowa: Nie naprawi mnie pani. Skoro Jessica nie chce się 

wyleczyć, po co tak naprawdę przyszła? I skąd wie o Karen i jej najbliższych to, co wydaje się wiedzieć? 

Wkrótce życie Karen, Bei i Eleanor zamienia się w koszmar. Nagle trzy silne kobiety stają się osaczone                         

i bezbronne. A demony, o których przez lata starały się nie pamiętać, atakują z najbardziej nieoczekiwanej 

strony. Dokąd doprowadzi gra, w którą zostały zmuszone zagrać? I kto rozdaje karty?  

 

 

82. Zatruty ogród / Alex Marwood ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta ciężarna , Osoby zaginione , Samobójstwo , Sekrety 

rodzinne , Sekty i nowe ruchy religijne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Zbiorowe samobójstwo stu członków odizolowanej od świata sekty czekającej na apokalipsę wstrząsa opinią 

publiczną. Nieliczni, którzy przetrwali masakrę, muszą nauczyć się żyć od nowa poza zamkniętą społecznością. 

Tam, gdzie dorastała Romy, jeśli ktoś umarł, już nigdy więcej się o nim nie mówiło…  Romy, ocalała z masakry, 

wciąż z przestrachem ogląda się za siebie. Wpojono jej, że zewnętrzny świat jest niebezpieczny, przerażający              

i godny pogardy. Jednak Romy szybko uczy się życia na zewnątrz, „między Martwymi”. Jest w ciąży, musi więc 

być czujna i ostrożna, próbując odszukać swoich krewnych. Delikatni. Niebezpieczni. Zabójczy. Zniknięcie 

siostry, która jako nastolatka opuściła rodzinny dom, by dołączyć do sekty, położyło się cieniem na życiu Sarah. 

Gdy opieka społeczna kontaktuje się z nią, prosząc, by zajęła się dwójką nastolatków – rzekomo dziećmi jej 

nieżyjącej siostry, Sarah przyjmuje dziwne rodzeństwo pod swój dach. Ale czy może zaufać nastoletnim Eden                

i Ilo? Czy Sarah nie popełnia błędu? Co naprawdę zdarzyło się na farmie? Jaki los czeka ocalałych członków 

sekty? Co grozi nienarodzonemu dziecku Romy? Czy liderzy sekty przeżyli i z ukrycia śledzą poczynania 

niedawnych wyznawców?  

 

83. Zaufasz mi / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psycholodzy policyjni , Romans w pracy , Samobójstwo , 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 
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Policja w Szczecinie znów ma pełne ręce roboty. Miastem wstrząsają wiadomości o kolejnych samobójstwach. 

Życie odbiera sobie młody chłopak wychodzący na prostą, nastolatka, która ma wszystko, ojciec dwójki dzieci... 

Co pchnęło ich do samobójstwa? I czy na pewno sami odebrali sobie życie? Ada Czarnecka przechodzi traumę 

po ostatnim śledztwie. Bierze urlop, zrywa wszelkie kontakty i wyjeżdża, zostawiając wszystko za sobą. 

Jednocześnie podejmuje trudną decyzję o rozwodzie. Krystian Wilk nie pozwala jej jednak zniknąć na długo. 

Ściąga ją z powrotem na komendę do zespołu śledczego do sprawy tajemniczych samobójstw. Jednak to nie 

jedyny powód. Krystian już wie, co znaczy dla niego rudowłosa psycholog policyjna. I choć Ada ciągle nie 

potrafi mu zaufać, ich relacja coraz bardziej się zacieśnia...  

 

 

84. Zdradzona / Magdalena Krauze.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo ponowne , Przyjaźń , Zdrada , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Joanna jest po czterdziestce. Ma wymarzony dom, satysfakcjonującą pracę, w której spodziewa się awansu, 

cudowne dzieci oraz wspaniałego męża. Ostatnimi czasy mąż jest jakby mniej wspaniały, bardzo często 

wyjeżdża na delegacje, a kiedy jest w domu, nie rozstaje się z telefonem. Joanna nie może zrozumieć 

zachowania Roberta, ani dystansu, jaki nagle pojawił się między nimi. Dzięki skutecznym namowom sąsiadki, 

podstępem przechwytuje telefon męża. Czy po tym co znajdzie w telefonie Roberta będzie umiała stawić czoło 

faktom? Czy znajdzie w sobie siłę, aby uporać się z katastrofą we własnym życiu i być przy tym wsparciem dla 

przyjaciółki, która teraz bardzo jej potrzebuje?  

 

 

85. Złe miejsce / Minka Kent ; przełożyła Kinga Markiewicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby zaginione , Prowincja , Rodzeństwo , 

Tajemnica , Ucieczki , Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-06 

 

Dziewiętnastoletnia Wren i jej dwie siostry, Sage i Evie zostały wychowane z dala od cywilizacji,                                

w prymitywnej chacie na północy stanu Nowy Jork. Gdy najmłodsza z sióstr zapada na ciężką chorobę, razem                

z matką opuszczają dom, by znaleźć pomoc. I nigdy nie wracają. Mijają miesiące, a nadzieja gaśnie. Zapasy 

powoli się kurczą, nadciąga sroga zima. I wtedy pojawia się nieznajomy, który szuka matki dziewcząt. By uciec, 

Wren i Sage muszą złamać podstawową zasadę, z którą dorastały: nigdy nie wychodzić poza obręb lasu. 

Docierają do położonego po drugiej stronie lasu domu. Okazuje się, że muszą stawić czoła czemuś o wiele 

groźniejszemu, niż nieznane otoczenie. Odkryją prawdę, która była przed nimi skrywana, powód swojej ucieczki 

oraz tajemnice, z których istnienia nie zdawały sobie sprawy przez całe swoje dotychczasowe życie.  
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86. Życie oparte na kłamstwach / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2020. 

(Osiedle Pogodne / Magdalena Majcher ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Homoseksualizm , Kłamstwo , Ludzie bogaci , 

Rodzina dysfunkcyjna , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-06 

 

 

Sprawdź, co kryje się za kolejnymi drzwiami luksusowego domu! Osiedle Pogodne – poznaj jego tajemnice Dla 

Judyty utrzymanie pozorów jest ważniejsze od szczęścia. Udaje więc, że jej rodzina jest idealna, a swoje smutki 

topi w coraz głębszym kieliszku. Ale nie jest jedyną osobą w tej rodzinie, która kłamie. Dominik od lat ukrywa, 

że jest gejem. Ich córka udaje, że nic nie wie o rodzinnych problemach. Czy ta rodzina już zawsze będzie żyć           

w kłamstwie. Co musi się wydarzyć, żeby zaczęli mówić prawdę?  

 

 

87. Życie pełne barw / Malwina Ferenz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Neon Café / Malwina Ferenz ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barmani , Kawiarnie i cukiernie , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-06 

 

 

Zajrzyj do Neon Café, spróbuj aromatycznej kawy i posłuchaj opowieści o wszystkich barwach życia. W tej 

klimatycznej kawiarni codziennie czeka na Ciebie dokładnie to, na co masz ochotę, i ktoś, kto ma dla Ciebie 

czas. Każdy z nas skrywa opowieść, a atmosfera tego miejsca skłania do długich rozmów. Posłuchaj osób 

siedzących tuż obok. Do Neon Café zajrzy dziś kobieta, która dla roześmianego mężczyzny z fotografii 

pojechała w nieznane. Dla jej opowieści zatrzyma się nawet zabiegany policjant z czarną kotką u boku. Do 

kawiarni wstąpi więcej niezwykłych gości: uliczny grajek skrywający pewną tajemnicę; przyszły ojciec 

świętujący w samotności; kobieta, która nie jest stąd, lecz nie chce wyjechać… W każdym z nas drzemie 

niezwykła opowieść. Wybierz się na spacer po słonecznych uliczkach Wrocławia i poszukaj jedynej takiej Neon 

Café, gdzie ściany przesiąknięte są historiami mieszkańców. Może to miejsce istnieje naprawdę?  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Arkadiusz Gołaś : przerwana podróż / Piotr Bąk.- Kraków : Wydawnictwo Sine 

Qua Non, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gołaś, Arkadiusz (1981-2005) , Siatkarze (sportowcy) , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Biografia Arka Gołasia napisana we współpracy z rodziną i bliskimi.  Zwyczajny, skromny chłopak. Tak mówili 

o nim ci, którzy kiedykolwiek spotkali go na swojej drodze. I choć przyjaciele i znajomi wiedzieli, że potrafił 

także dobrze się zabawić, a w złości rozbić telefon o ścianę, wszyscy pozostawali zgodni co do jednego: był 

jednym z największych talentów w historii polskiej siatkówki.  Tragiczny wypadek na autostradzie w Austrii 

sprawił, że marzenia 24-letniego Arkadiusza Gołasia w jednym momencie zostały brutalnie przerwane - 

niespełna dwa miesiące po ślubie z Agnieszką i osiem dni po zakończeniu mistrzostw Europy, w których                       

z reprezentacją Polski zajął piąte miejsce… Piotr Bąk postanowił zadbać o to, by pamięć o tym wyjątkowym 

siatkarzu nigdy się nie zatarła. Rozmawiając z jego siostrą, rodzicami, trenerami, kolegami z internatu, klubów              

i reprezentacji Polski, stworzył niezwykle osobisty portret Arka Gołasia - wielkiego sportowca i człowieka. Ta 

książka nie jest kolejną zwykłą biografią. To piękny hołd oddany komuś, kto siatkówce poświęcił się bez reszty. 

I do dziś pozostał w sercach kibiców z całej Polski.  

 

 

2. Atlas turystyczny wysp greckich / [tekst Wiesława Rusin, rozdział Trasy - Jacek 

Bronowski].- Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2019. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecja , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(495) 

Nowości:  2020-06 

 

 

Każda z około 1500 greckich wysp rozsypanych po Morzu Egejskim i Morzu Jońskim zaprasza na 

niepowtarzalne wakacje. Gościnność mieszkańców, ciepła woda i piaszczyste plaże tworzą znakomitą atmosferę. 

Atlas turystyczny to kompendium wiedzy na temat greckich wysp. Informacje o najciekawszych miejscach, 

malowniczych zakątkach oraz interesujących muzeach zaprezentowano w wygodnym i przejrzystym układzie 
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alfabetycznym. Cennym uzupełnieniem są zwięzłe informacje o kraju, jego historii, tradycjach i mieszkańcach,   

a także praktyczne wskazówki, propozycje tras, przydatne mapy i piękne fotografie.  

 

 

3. Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej 

Bolewski (redakcja naukowa).- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa, 2017. 

(Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo energetyczne państwa , Bezpieczeństwo 

morskie państwa , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-06 

 

ROZDZIAŁ I. DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO;  ROZDZIAŁ II. BEZPIECZEŃ-

STWO SYSTEMOWE ORAZ OBRONNOŚĆ OBSZARU MORSKIEGO. 

 

 

4. Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne : zdrowie psychiczne 

szczególnym wyzwaniem XXI wieku / Helena Marek, Ewa Szymańska (redakcja 

naukowa).- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo zdrowotne , Zdrowie psychiczne , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-06 

 

 

ROZDZIAŁ I. ZDROWIE PSYCHICZNE W UJĘCIU KLINICZNYM, RELIGIJNYM, KULTUROWYM                   

I PRAWNYM;  ROZDZIAŁ II. WPŁYW ŚRODOWISKA PRACY NA FUNKCJONOWANIE PSYCHICZNE 

CZŁOWIEKA; ROZDZIAŁ III. PSYCHOEDUKACJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO             

W XXI WIEKU. 

 

 

5. Byłam dziewczyną mafii / [Janusz Szostak].- Warszawa : ZPR Media Harde 

Wydawnictwo, 2018. 

(Śledztwa Szostaka / Janusz Szostak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Szokująca opowieść byłej Miss Nastolatek o kulisach konkursów piękności i świata modelingu, którymi od lat 

interesują się gangsterzy. Dla niektórych dziewcząt ta przygoda kończyła się w domu publicznym - były tylko 

towarem w rękach handlarzy ludźmi, działających na zlecenie gangów. Anna miała nieco więcej szczęścia,                    

z konkursu Miss Polski trafiła do gangu mokotowskiego. Była dziewczyna mafii poznała życie jej bossów                    

i żołnierzy. Seks, zbrodnie, wynaturzenia, duże pieniądze. To także historia gangu obcinaczy palców - 

najbardziej bezwzględnej i najlepiej zorganizowanej grupy przestępczej w dziejach polskiej kryminalistyki. Na 

jej czele miał stać Wojciech S. zwany „Kierownikiem”, uznawany też za szefa komanda śmierci „Mokotowa”. 
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To autorytet i żywa legenda świata przestępczego. „Kierownik” mówi w tej książce o mitach powstających na 

jego temat, nielojalnych kolegach, upadłych kobietach, przekupnych policjantach oraz zbrodniach, która mu się 

zarzuca. Dziennikarskie śledztwo Janusza Szostaka ukazuje jak łączyły się światy pięknych kobiet                           

i bezwzględnych gangsterów. Nic nie jest tu czarno-białe ani nawet szare. Jest czerwone od krwi.  

 

 

6. Chińczyk : król polskiego narkobiznesu / Jarosław Maringe, Aleksander 

Majewski.- Warszawa : Zona Zero, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maringe, Jarosław (1973- ) , Przestępczość zorganizowana , 

Przestępstwa narkotykowe , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-06 

 

 

Jarosław Maringe, ps. Chińczyk - twórca i szef polskiego narkobiznesu lat dziewięćdziesiątych. W swojej historii 

nie oszczędza nikogo: współpracowników, bossów, wymiaru sprawiedliwości, a także... samego siebie. 

Chińczyk przenosi nas w bezlitosny świat krwawych porachunków, wielkich pieniędzy i pięknych kobiet. W tej 

rzeczywistości nie ma zasad, a miarą siły charakteru jest bezwzględność. Jego relacja różni się zasadniczo od 

opowieści innych znanych mafiozów. Jeszcze żaden polski gangster nie odważył się na tak szczerą spowiedź.             

W tej historii nie ma jednak fałszywej skruchy, a ocena faktów jest pozostawiona czytelnikom. Książka 

wybebesza emocjonalnie.  

 

 

7. Ciało nie kłamie / Judy Melinek, T. J. Mitchell ; przełożyła Agnieszka Kalus.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Melinek, Judy (1969- ) , Anatomia patologiczna , Lekarze 

sądowi , Medycyna sądowa , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2020-06 

 

Poznajcie jeden z najtrudniejszych zawodów, pełen zagadek, niespodziewanych wyzwań, stojący na pograniczu 

świata żywych i umarłych. Ciało nie kłamie. Szczery zapis wspomnień patolożki, pracującej w nowojorskim 

biurze naczelnego lekarza sądowego na stanowisku specjalisty medycyny sądowej. Dr Judy Melinek zabiera 

czytelników za policyjne taśmy, opowiada o sekcjach zwłok, dokonywaniu oględzin na miejscu zgonu                          

i wspieraniu pogrążonych w żałobie bliskich. Żeby mierzyć się ze śmiercią, trzeba kochać życie. Chodzi                   

o żywych. O was i o mnie. Robię to dla was.  

 

8. Dzieje wokół Bałtyku : Skandynawia, Inflanty, Kurlandia, Prusy, Pomorze / 

[autorzy Roman Czaja, Ryszard M. Czarny, Bogusław Dybaś, Hieronim Grala, 

Sylwia Hlebowicz, Paweł A. Jeziorski, Agnieszka Krzemińska, Krzysztof Kubiak, 

Piotr Mickiewicz, Maja Mozga-Górecka, Bartosz Nowacki, Piotr Pranke, Teresa 

Rączka-Jeziorska, Grażyna Szelągowska, Krystyna Szelągowska, Tomasz 

Targański, Sandra Užule-Fons, Jacek Wijaczka, Dominik Wilczewski, Tadeusz 

Zawadzki ; redaktor wydania Leszek Będkowski].- Warszawa : Polityka, 2020. 

(Pomocnik Historyczny ; 2020 nr 4) 
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Hasła przedmiotowe:  Region bałtycki , Czasopismo historyczne , Czasopismo 

polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2020-06 

 

Śródziemne morze północnej Europy ; Wody barbarzyńców ; Ekonomia w świecie wikingów ; Kupcy z Hanzy ; 

Handel pod żaglami ; Piraci i kaprowie ; We władzy rycerzy zakonnych ; Król życia - śledź, król balu - dorsz ; 

Znikające plemiona ; Pomorze w grze ; Unia i Eryk ; Zachodnie rubieże ; Od Prus Książęcych do Królestwa Prus 

; Główne Miasto Gdańsk ; Inflanty, Kurlandia, Semigalia ; Kurlandzcy baronowie ; Wzorem Denhoffów, 

Zyberków i Platerów ; Dominium Maris Baltici ; Pompeje Północy ; Okno Rosji ; Ryska secesja ; Nordycka 

nowożytność ; Skrótem przez kanały ; Od ludu do narodu ; Tygiel językowy ; Burzliwe stulecie Bałtów ; 

Zaślubiny z morzem ; Dylematy nordyckiej neutralności ; Boje o wyspy Moonsundzkie ; Kreska Stalina ; 

Wielkie tragedie ; Piękno dla wszystkich ; Nowe wiatry ; Przeciąganie rury ; Jak w filmie ; Duch regionu ; 

Nadbałtyckie ikony kultury ; Nordyckie marki. DETALE: Bursztynowe szlaki ; Wolin na pograniczu ; Handlowe 

osady ; Miasto warowne Visby ; Najstarsza na świecie flaga Danii ; Szwedzkie kamienie ; Zamorskie kolonie 

skandynawskich królestw ; Kurlandia za morzami ; Latarnie i latarniowce ; Szczecin - miasto Gryfitów                           

i Katarzyny ; Tycho Brahe z Wyspy Czarnoksiężnika ; Piosneczki, hymny, języki ; Trzeźwi wikingowie ; 

Humanistyczny modernizm Alvara Aalto ; Wielkie regaty zbożowe ; Kody z "Magdeburga" ; Dwie wojny - dwa 

internowania ; Botnickie szaleństwo Churchilla ; Zatopiona chemia ; Na linii strachu ; Katastrofy promów ; Via 

Carpatia i grodzenie mórz ; Prawo Jante - skandynawski dekalog ; Szwedzkie państwo dobrobytu ; Wąż                       

w Edenie - fenomen szwedzkiego kryminału ; Ciemna strona duszy ; Bogaty jak Norweg. 

 

 

9. Ginczanka : nie upilnuje mnie nikt / Izolda Kiec.- Warszawa : Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginczanka, Zuzanna (1917-1944) , Kobieta , Poeci polscy , 

Poeci żydowscy , Polska , Biografia 

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

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Długo wyczekiwana biografia Zuzanny Ginczanki. To pierwsza tak obszerna opowieść o życiu wybitnej poetki. 

W Warszawie już za życia była legendą kawiarnianej cyganerii drugiej połowy lat trzydziestych. Przyjaźniła się 

z Tuwimem i Gombrowiczem, polemizowała z Karpińskim i Słonimskim. W czasie wojny uciekła do Lwowa,               

a stamtąd do Krakowa. W 1944 roku została zatrzymana i rozstrzelana kilka miesięcy później w Płaszowie. Od 

lat dziewięćdziesiątych poezja Ginczanki i sama Ginczanka budziła coraz większe zainteresowanie. Izolda Kiec 

zbiera i weryfikuje dotychczasowe informacje na temat poetki oraz uzupełnia je o niepublikowane wcześniej 

relacje jej znajomych, a także fakty zgromadzone podczas poszukiwań w archiwach. Nie dąży do rozstrzygania 

sprzecznych relacji tam, gdzie jest to niemożliwe, ani do stworzenia jednoznacznego obrazu Ginczanki. 

Odpowiedzi na pytania o osobowość i o tajemnice Ginczanki biografistka szuka także w jej wierszach,                         

w szczątkowo zachowanej korespondencji i w fotografiach, kryjących być może więcej aniżeli piękny uśmiech. 

Biografia pokazuje konteksty czasu i miejsc, w których żyła Ginczanka. Wzbogacona jest w materiały 

ilustracyjne: fotografie oddające realia epoki, dokumenty dotyczące samej poetki i bliskich jej osób oraz 

unikatowe, nieznane dotąd portrety Ginczanki.  

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

10. Ja nie mam duszy : sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historią 

żyła cała Polska / Natalia Budzyńska.- Kraków  : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ubryk, Barbara (1817-1891) , Karmelitanki Bose (Kraków) , 

Chorzy psychicznie , Monastycyzm , Procesy sądowe , Skandale , Zakonnice , 

Kraków (woj. małopolskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-06 

 

 

Zamurowane okno, brak mebli, strzępki porozrywanej słomy służące za materac, a przede wszystkim naga, 

wychudzona kobieta z obłędem w oczach - to ujrzeli policjanci po wejściu do jednej z cel w krakowskim 

klasztorze Karmelitanek Bosych. Barbarę Ubryk przetrzymywano w tym nieogrzewanym, wypełnionym 

smrodem odchodów pomieszczeniu ponad dwadzieścia lat. O jej historii dyskutowano w Wiedniu, Paryżu                      

i Nowym Jorku. W Krakowie - gdy prasa ujawniła sprawę - wybuchły zamieszki, tłum powybijał okna                        

w klasztorach, obrzucił zakonników kamieniami, raniąc wiele osób. Na ulicach pojawiło się wojsko. Historia 

Barbary Ubryk trafiła na wyjątkowo podatny grunt przetaczającej się przez Europę fali antyklerykalizmu. 

Przetrzymywana przez współsiostry zakonnica dla wielu stała się kolejnym argumentem za koniecznością 

zlikwidowania zakonów. Tymczasem sama Barbara nie potrzebowała ideologicznych wojen, lecz jedynie troski, 

jaką chorych umysłowo obdarzono dopiero sto lat później. Kim była Barbara Ubryk? Co sprawiło, że 

dwadzieścia lat spędziła w odosobnieniu? Dlaczego pomimo dowodów obciążających przełożone zakonnicy 

śledztwo w sprawie jej przetrzymywania zostało umorzone? Jak prowadzono dochodzenie w XIX wieku i co 

wiedziano wtedy o psychiatrii?  

 

 

11. Jak czytać ludzi : radzi agent FBI / Robin Dreeke, Cameron Stauth ; z 

angielskiego przełożyła Małgorzata Maruszkin.- Warszawa : Kompania Mediowa, 

copyright 2020. 

(Inwestuj w Siebie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Relacje międzyludzkie , 

Zachowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-06 

 

Książka jest kluczem do odczytywania ludzi: ich intencji, motywacji, dążeń, a w efekcie przewidywania ich 

zachowań. Dzięki zawartej tu wiedzy pozyskasz umiejętności przydatne wszędzie tam, gdzie masz do czynienia 

z ludźmi: w domu, biznesie, wśród przyjaciół i znajomych. Autorem "Jak czytać ludzi" jest Robin Dreeke, były 

szef Wydziału Analizy Behawioralnej FBI. Dzięki swemu doświadczeniu w jednej z najbardziej tajemniczych 

jednostek Federalnego Biura Śledczego Dreeke wypracował system, który pozwala zdiagnozować i przewidzieć 

ludzkie zachowania. Teraz tą wiedzą dzieli się z Czytelnikiem. "Nauczę cię myśleć jak agent: w sposób 

uporządkowany, obiektywnie, racjonalnie i chłodno. Z takim nastawieniem można precyzyjnie analizować 

czyny, słowa, mowę ciała, opinie, reputację, karierę zawodową i zdolności, czyli te elementy, które pozwolą ci 

przewidzieć dalsze kroki danej osoby". "Przewidywanie czyjegoś zachowania to nie fizyka kwantowa, lecz 

nauka społeczna. Musisz tylko napisać właściwe równanie – stosując logikę, strategię, sceptycyzm, 

spostrzegawczość – i nie zapominać, że prawda czasami bywa nieprzyjemna, a mimo to nie można zamykać na 

nią oczu".  

 

 

 

 

 



42 
 

12. Jak przestać się bać / Ellen Hendriksen ; przekład Dariusz Rossowski.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Przezwyciężanie lęku , Fobia społeczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Lęk społeczny, w mniejszym lub większym stopniu, towarzyszy każdemu z nas. We współczesnym świecie 

przybywa zresztą sytuacji, w których może się on wzmóc. Boimy się, że ktoś dostrzeże nasze wady lub słabości 

albo przynajmniej zauważy jakąś drobną niezdarność i obdarzy nas pogardliwym spojrzeniem... Nawet 

niepozorne zdarzenia wyzwalają w nas spiralę niepotrzebnych myśli, od których nasz lęk pęcznieje jak 

nadmuchiwany balonik. Wraz z nim zaś nasza pewność siebie staje się coraz mniejsza. W konsekwencji 

zwyczajne sytuacje czy czynności wydają nam się pełne niebezpieczeństw niczym ścieżki najeżone tłuczonym 

szkłem… A przecież jesteśmy w stanie opanować swój lęk. To, że go odczuwamy, nie musi czynić z nas 

aspołecznych odludków ani uniemożliwiać przeżywania codziennych radości. Jeśli uświadomimy sobie, z czego 

biorą się nasze obawy, będziemy mogli stawić czoła sytuacjom, które do tej pory budziły w nas instynktowny 

strach. Dr Ellen Hendriksen, psycholożka kliniczna, która na co dzień pomaga ludziom wyzwolić się z lęku 

społecznego, korzystając z najnowszej wiedzy i swojego doświadczenia, przedstawia w tej książce konkretne 

wskazówki, które pozwolą ci odnieść sukces w każdej nieznanej sytuacji społecznej. I może cię to zaskoczy, 

ale… tak naprawdę nie masz problemu z umiejętnościami społecznymi. Dowiedz się, w czym tkwi twoja 

trudność, i odzyskaj siebie!  

 

 

13. Katastrofa posmoleńska : kto rozbił Polskę / Grzegorz Rzeczkowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Tarcza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka wewnętrzna , Katastrofa smoleńska (2010) , 

Politycy , Polska , Rosja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

„Katastrofa Posmoleńska. Kto rozbił Polskę” to wyjątkowa książka, efekt kilkumiesięcznego śledztwa 

przeprowadzonego przez autora, dziennikarza POLITYKI Grzegorza Rzeczkowskiego. Książka jako pierwsza 

opisuje to, kto tak naprawdę stał za kulisami smoleńskiej histerii rozpętanej po tragicznych wydarzeniach z 10 

kwietnia 2010 r. Pokazuje, kim byli ludzie i środowiska, które nakręcały teorie spiskowe związane                               

z przyczynami katastrofy smoleńskiej, ale również emocje związane z tzw. obroną krzyża na Krakowskim 

Przedmieściu, czy rozbudzające kult „poległych”. Autor w książce wnikliwe portretuje środowiska skrajnie 

nacjonalistyczne, niektóre związane z Rosją, nieukrywające swoich prokremlowskich sympatii. Książka 

pokazuje również, jak rosyjskie służby specjalne próbowały – z sukcesem – wzmacniać przekonania tych 

wszystkich, którzy uznali, że przyczyną katastrofy był zamach. Rzeczkowski w zupełnie nowym świetle 

przedstawia działania Antoniego Macierewicza, który przejął i rozwinął od środowisk nacjonalistycznych 

smoleńskie teorie spiskowe, które znalazły  posłuch wśród rządzących i spowodowały zaprzęgnięcie instytucji 

państwa do ich uprawdopodobnienia. W oparciu o starannie zebrane informacje autor pokazuje, że było to 

możliwe również dzięki znaczącemu wsparciu prominentnych amerykańskich polityków i naukowców 

związanych ze skrajną prawicą w USA. Autorem „Katastrofy Posmoleńskiej” jest Grzegorz Rzeczkowski, 

dziennikarz śledczy tygodnika „Polityka”, autor szeregu tekstów na temat rosyjskiej wojny informacyjnej 

prowadzonej przeciwko Zachodowi oraz bestsellerowej książki „Obcym Alfabetem. Jak ludzie Kremla i PiS 
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zagrali podsłuchami.” Rzeczkowski zebrał dowody wskazujące na to, że afera podsłuchowa z 2014 r. była 

operacją specjalną rosyjskiego wywiadu wymierzoną w polski rząd. Książka została nagrodzona wyróżnieniem 

honorowym w konkursie Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego za rok 2019. 

 

 

14. Księga urody czarownicy : magiczne sposoby na dbanie o ciało i duszę / Arin 

Murphy-Hiscock ; przełożyła Karolina Bochenek.- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka naturalna , Rozwój osobisty , Zdrowie fizyczne , 

Zdrowie psychiczne , Zdrowy styl życia , Ziołolecznictwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-06 

 

 

Dowiesz się z niej [książki], jak: korzystać z dobroczynnej energii natury , ziół, kamieni i żywiołów; pielęgnować 

w sobie spokój, cierpliwość i miłość do świata oraz samej siebie; wspierać swoją więź z naturą i w pełni 

korzystać z jej darów; zadbać o ciało dzięki prostym przepisom i kojącym kąpielom.  

 

 

15. Magdalena, córka Kossaka : wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec / zebrał i 

opracował Rafał Podraza.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samozwaniec, Magdalena (1894-1972) , Literatura polska , 

Pisarze polscy , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Samozwaniec M. 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Juliusz Lubicz-Lisowski, wieloletni przyjaciel Magdaleny Samozwaniec, wspomina: „Kiedy kończyła książkę              

o Lilce (...), powiedziała: - Chciałabym, aby ktoś napisał taką książkę o mnie... Mam już nawet tytuł: 

«Magdalena, córka Kossaka»”. Czas płynie szybko, dziś żyją już nieliczni, którzy znali osobiście Magdalenę 

Samozwaniec. W rodzinnym domu, w szufladach, Rafał Podraza znalazł zdjęcia „szalonej Madzi”,                              

w biblioteczce odręczne dedykacje autorki. W 2006 i na początku 2007 roku przeprowadził rozmowy z wieloma 

osobami pamiętającymi pisarkę. Do niektórych dotarł w ostatniej chwili: Hanna Bielicka zmarła tydzień po ich 

rozmowie. Oprócz tekstów powstałych na podstawie rozmów znajdują się tu fragmenty wspomnień 

drukowanych w czasopismach lub książkach, materiały z archiwum Samozwaniec, wiele zdjęć.  

 

 

16. Moc przyciągania pieniądza / Joseph Murphy ; z angielskiego przełożyła Elżbieta 

Kowalewska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Czy bogactwo jest darem dla wybranych, czy każdy z nas ma prawo do życia dostatniego i szczęśliwego? 
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Bogactwo tu i teraz jest możliwe. Wszystko zależy od nastawienia twojego umysłu. Dowodzą tego 

zaprezentowane w książce przykłady ludzi, którzy stali się bogaci. Stosując w życiu zasady przedstawione przez 

Murphy'ego, ty też odniesiesz sukces.  

 

 

17. Na posterunku : udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie 

Żydów / Jan Grabowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa , II wojna 

światowa (1939-1945) , Holokaust , Żydzi , Policja , Polska , Monografia 

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

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Historia granatowej policji nie jest tematem zamkniętym i oswojonym. Wręcz przeciwnie, okupacyjne losy 

policjantów wracają dziś jako jeden z elementów walki o pamięć i mity historyczne, na których zasadza się 

polska polityka historyczna. Jest rzeczą charakterystyczną, że przestępstwa popełnione przez granatowych 

policjantów na innych Polakach nie wzbudzają już takich emocji – to w końcu, jak można sądzić, nasze 

„wewnętrzne sprawy”, które wyłącznie nas samych obchodzą. Zupełnie inaczej jest w wypadku historii Zagłady 

– jedynej części polskiej historii, która ma uniwersalne znaczenie i która wzbudza zainteresowanie na całym 

świecie. […] Tak się jednak składa (czego starałem się dowieść na stronach tej książki), że granatowa policja 

miała niebagatelny udział w wymordowaniu polskich Żydów i wchodzi tym samym w pole zainteresowania 

badaczy Holokaustu. Więcej, granatowa policja stanowiła istotny, niekiedy niezbywalny element niemieckiej 

strategii eksterminacji europejskich Żydów. Na dodatek polscy policjanci często mordowali Żydów na własną 

rękę, wykazując się przy tym ogromną inicjatywą. Żal tylko, że w sporze o polską niewinność mało kto pamięta 

o niepoliczonych dziesiątkach, setkach tysięcy żydowskich ofiar granatowej policji, ludziach, którzy mogli 

ocaleć, którzy mieli sporą szansę na przeżycie wojny, ludziach, o których pamięć bezskutecznie upominał się 

Emanuel Ringelblum. Jan Grabowski 

 

 

18. Nieautoryzowana autobiografia / Kuba Wojewódzki.- Warszawa : Wielka Litera, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojewódzki, Kuba (1963- ) , Celebryci , Dziennikarze , 

Program telewizyjny , Polska , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-7.096/.097 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Przygotujcie się na największy show Kuby Wojewódzkiego. L’enfant terrible polskiego show biznesu. O jego 

medialnej osobowości powstały już prace naukowe, a typowa dla niego bezczelność stała się telewizyjną 

dyscypliną olimpijską. Pogromca osobowości płaskich i bez charakteru. Wyznawca zasady, że przeginanie pały 

to takie samo prawo obywatelskie jak udział w wyborach. Bohater kultury pop, gość z krainy próżności. Od 

dziecka lubił szokować, a rzeczywistość dawała mu do zabawy niezbędne gadżety i okoliczności. Chciał zostać 

aktorem, ale znawcy sceny prognozowali mu rolę halabardnika albo aktora grającego kroki za sceną. Został więc 

królem błaznów. Jego autobiografia to skarbnica błyskotliwych bon motów, genialnych ripost, ciętych 

komentarzy. Kronika medialnego żywota, którego intensywnością można spokojnie obdzielić kilku celebrytów,      

a gażą za odcinek talk show wykarmić powiat. To też opowieść człowieka zasmuconego kondycją myślenia 

społeczeństwa, które głowy używa głównie do potakiwania. Człowiek-kameleon, właściciel ego widocznego             
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z kosmosu, genialny publicysta, człowiek instytucja, ojciec chrzestny i grabarz wielu karier. Kim jest Kuba 

Wojewódzki? Bezczelna, irytująca i bulwersująca - najlepsza autobiografia celebryty.  

 

 

19. Nikola Tesla : zapomniany geniusz / Patrick Shannon.- Chorzów : Wydawnictwa 

Videograf, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tesla, Nikola (1856-1943) , Elektrotechnika , Inżynierowie , 

Wynalazcy i odkrywcy , Wynalazki , Serbia , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-621.3 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Nikola Tesla był niedocenionym za życia geniuszem elektrotechniki. Jednym z najwybitniejszych umysłów 

nowożytnego świata, autorem ponad 300 patentów i twórcą przeszło 120 wynalazków, które przyczyniły się do 

dynamicznego rozwoju inżynierii elektrycznej i innych gałęzi nauki w XX wieku. Bez niego nieznane byłyby 

m.in. elektrownie wodne, prąd zmienny, prądnica, pilot do telewizora, roboty przemysłowe ani radio. Jego życie 

kryje również wiele tajemnic. Podobno wymyślił promienie potrafiące strącać samoloty z odległości kilkuset 

kilometrów, bezprzewodową transmisję prądu, potrafił kontrolować pogodę… O tajemniczych urządzeniach, 

które demonstrował jedynie wybranym osobom, do dzisiaj krążą legendy. Sam twierdził, że pomysły zawdzięcza 

trójwymiarowym wizjom, które stają mu przed oczami. Jeszcze w 1919 roku mówił: „Świat nie jest gotowy na 

moje projekty”. Dlaczego więc ten fascynujący, zasłużony i zarazem niedościgniony umysł umarł w samotności  

i ubóstwie, z opinią ekscentryka, dziwaka i mrocznej, nieco demonicznej osoby, podejrzanej o współpracę                   

z siłami nadprzyrodzonymi? Przez dziesiątki lat był praktycznie zapomniany przez świat, który zawdzięcza mu 

tak wiele.  

 

 

20. Oblicza Wielkiej Brytanii : skąd wziął się brexit i inne historie o Wyspiarzach / 

Dariusz Rosiak.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brexit , Polityka , Społeczeństwo , Wielka Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego, gdy jeden Anglik otwiera usta, drugi już nim pogardza albo go 

nienawidzi? Czy brexit jest przejawem racjonalności Brytyjczyków, czy największym aktem kolektywnej 

głupoty w historii tego narodu? Dariusz Rosiak, znakomity reporter i obserwator świata, tym razem opisuje 

zjawiska, które w ciągu ostatnich trzech dekad kształtowały Wielką Brytanię. Czy rewolucja taczerowska i rządy 

Tony’ego Blaira leżą u podstaw brexitu? Skąd bierze się coraz większy strach Brytyjczyków przed pedofilią, 

przemocą na ulicach, utratą domu, zdolności kredytowej i wchłonięciem przez Europę? "Oblicza Wielkiej 

Brytanii" to zbiór opowieści o wyspiarzach i zaproszenie do podróży przez współczesną Wielką Brytanię 

wystosowane z rozwagą Elżbiety II i ironią Monty Pythona.  
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21. Odziedziczone marzenia : spadek po moim ojcu / Barack Obama ; przełożył 

Piotr Szymczak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obama, Barack (1961- ) , Kultura , Politycy , Rasy ludzkie , 

Tożsamość osobista , Kenia , Stany Zjednoczone (USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Niezwykła podróż śladami ojca po odpowiedź na pytanie „kim jestem?” Kiedy "Odziedziczone marzenia" 

ukazały się po raz pierwszy, Barack Obama miał 34 lata i dopiero zaczynał polityczną karierę. Był idealistą, 

wierzył w siłę oddolnego działania, chciał mobilizować ludzi do walki o lepszy los. Ale żeby wytyczyć ścieżkę, 

którą mają podążyć inni, trzeba najpierw zrozumieć drogę, jaką się samemu przebyło. Dla młodego Baracka, 

syna białej Amerykanki i czarnego Kenijczyka, wychowanego w latach sześćdziesiątych XX wieku w białej 

rodzinie i kulturowym tyglu Hawajów, oznaczało to podróż śladami ojca, którego nie zdążył poznać, aż do sedna 

jego afrykańskiej tożsamości. Zapis tej podróży to nie tylko wzruszająca rodzinna saga i opowieść                                

o decydujących latach przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także niezwykła przygodowo-

etnograficzna opowieść o Kenii oraz inspirująca historia poszukującego tożsamości "pół-białego" w świecie, 

który nie toleruje połowicznych rozwiązań.  

 

 

22. Osiecka : tego o mnie nie wiecie / Beata Biały.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Artyści polscy , Pisarze 

polscy , Poeci polscy , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

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

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Proste pytania. Szczere odpowiedzi. I postać Agnieszki w osobistych wspomnieniach jej bliskich, przyjaciół, 

współpracowników. Z ich relacji wyłania się kobieta pełna sprzeczności, której świat - czasem smutny, czasem 

czarujący - podporządkowany był niezaspokajalnej potrzebie miłości. Kobieta zagadka, za którą tęsknimy, nawet 

jeśli nie mieliśmy okazji jej poznać. Magdalena Popławska O Agnieszce Osieckiej opowiadają: Olga Lipińska, 

Barbara Wrzesińska, Barbara Katarzyna Radecka, Maryla Rodowicz, Katarzyna Gärtner, Stan Borys, Jacek 

Mikuła, Maria Szabłowska, Zofia Sylwin, Jerzy Satanowski, Janusz Anderman, Urszula Dudziak, Ewa 

Zadrzyńska, Zuzanna Głowacka, Michał Kott, Magda Czapińska, Dorota Stalińska, Hanna Bakuła, Ewa 

Błaszczyk, Krystyna Janda, Adam Michnik, Katarzyna Żak, Krystyna Demska-Olbrychska i Daniel Olbrychski, 

Marek Samselski, Manuela Gretkowska, Barbara Wiszniewska, André Hübner-Ochodlo. 

 

 

23. Osobisty przewodnik po Pradze / Mariusz Szczygieł ; fotografie Filip Springer.- 

Warszawa : Wydawnictwo Dowody na Istnienie - imprint Fundacji Instytut 

Reportażu, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Turystyka , Praga (Czechy) , Esej , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(437.3) 

Nowości:  2020-06 
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"Osobisty przewodnik po Pradze" to jubileuszowy, 10. tytuł Mariusza Szczygła, który ukazuje się dwadzieścia 

lat po pierwszym wyjeździe autora do Pragi wiosną 2000 roku, kiedy to uwiodły go miasto i język. Jak sam 

mówi, książka ta wzięła się ze zdenerwowania: „Od momentu pierwszych moich publikacji o Pradze nie ma 

tygodnia, żebym nie dostał pytania o jakieś miejsca magiczne, ważne, osobiste. Ma to być oczywiście Praga bez 

mostu Karola i bez Hradczan. Nadmiar tych próśb, a zwłaszcza niemożność odpisywania na wszystkie, zaczął 

mnie irytować, postanowiłem więc zamienić to uczucie w coś pozytywnego. Napisałem przewodnik, do którego 

wszystkich będę teraz odsyłał”. Miejsca opisywane w przewodniku zobaczycie dzięki fotografiom Filipa 

Springera. Dom jako cios między oczy. Dworzec jako upadła bajka. Most, który ułatwia śmierć. Schron przed 

beznadzieją. Góra nieobojętności. Pomnik gejów. Kościół zgubiony na podwórku. Grób jako kryształ. 

Kamienica, która drga. Prysznic jako metafora… Do tego rozmowy z Czeszkami i Czechami. Znanymi                       

i nieznanymi. Szczygieł: „W przewodniku oprowadzam wyłącznie po moich ulubionych miejscach w Pradze.                

W ten oto sposób książka wymyka się krytyce, że czegoś w niej nie ma. Jeśli nie ma, to mnie nie uwiodło!” 

 

 

24. Pamiętnik więzienny / Artur Ligęska.- Warszawa : Burda Książki, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ligęska, Artur , Niesłuszne skazanie , Polacy , Tymczasowe 

aresztowanie , Więzienia (budynki) , Więźniowie , Zjednoczone Emiraty Arabskie , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 
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Siła, dzięki której można przetrwać piekło. Gdy przyleciał do Dubaju , był pełen nadziei , że jego życie będzie 

spokojniejsze, lepsze, wartościowsze, pozbawione lęków . Życie, w którym pogodzony z przeszłością̨ będzie 

mógł budować siebie na nowo. Los miał wobec niego inne plany. Artur Ligęska, wrzucony na 13 miesięcy do 

więzienia, nie poddał się i walczył o swoją wolność. "Pamiętnik więzienny" to prawdziwe zapiski z emirackiego 

piekła, opowieść o tym, jak szansa na odbudowanie życia w nowym, egzotycznym miejscu zmieniła się                      

w koszmar. Patrzę w przyszłość z wiarą i nadzieją, że ten roczny kurs „rozwoju osobistego” zaraz się skończy. 

Nadal trwam przy swoim. Przetrwam, modlę się i ćwiczę, dbam o siebie, piszę, czytam, odwiedza mnie 

Ambasada, ostatnio nawet ksiądz, od czasu do czasu dzwonię do domu. Takie moje własne, jedyne w swoim 

rodzaju życie… życie wycenione na 100000 dirham.  

 

 

25. Plagi królewskie / Karolina Stojek-Sawicka.- Warszawa : Bellona, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Przywódcy i głowy państw , Zdrowotność , 

Życie codzienne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Końskie zdrowie... Władysław Jagiełło ; ...i pech płci pięknej. Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta 

z Pilczy Granowska, Sonka Holszańska ; Dwóch synów z Jagiełłowego nasienia. Władysław Warneńczyk                       

i Kazimierz Jagiellończyk, Ostatni będą pierwszymi. Jan Olbracht, Aleksander, Zygmunt I Stary ; Dwie strony 

medalu. Barbara Zapolya i Bona Sforza ; Wielki dramat monarchy. Zygmunt II August ; Czyżby podstęp 

Habsburgów? Habsburżanki: Elżbieta i Katarzyna ; Wstydliwa choroba bezwstydnej królowej. Barbara 

Radziwiłłówna ; Chora ze staropanieństwa. Anna Jagiellonka ; Kto chciał otruć króla. Stefan Batory ; Jak należy 

dbać o zdrowie swoje i swojej rodziny. Zygmunt III Waza ; Podpory, które się złamały. Habsburżanki: Anna       
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i Konstancja ; O tym, który w spadku klejnot francuski zostawił. Władysław IV Waza ; Wielki duch w chorym 

ciele. Cecylia Renata i Maria Ludwika Gonzaga ; W zdrowym ciele nie zawsze zdrowy duch. Jan Kazimierz ;             

O zgubnych skutkach obżarstwa. Michał Korybut Wiśniowiecki ; Okaz zdrowia czy niezdrowia? Jan III Sobieski 

; Ideał nie zawsze doskonały. Maria Kazimiera d'Arquien ; Ach, ten paluch u nogi... August II Mocny i Krystyna 

Eberhardyna ; Trzech parek łaska i niełaska. Stanisław Leszczyński i Katarzyna Opalińska ; O zgubnych 

skutkach obżarstwa ciąg dalszy... August III Sas i Maria Józefa ; Nieszczęśliwy koniec nieszczęśliwego króla. 

Stanisław August Poniatowski. 

 

 

26. Prezes sekcji geniuszy : portret Jerzego Vetulaniego / Julia Kalęba ; współpraca 

Marcin Rotkiewicz.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vetulani, Jerzy (1936-2017) , Biochemicy , Neurobiolodzy , 

Polska , Anegdoty , Biografia 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Profesor, łobuz, mędrzec, błazen, geniusz: Jerzy Vetulani. Był Piotrem Skrzyneckim świata nauki. Łamał 

schematy do tego stopnia, że jego amerykańscy współpracownicy pytali, czy na pewno jest profesorem. A w 

rzeczywistości był wybitnym neurobiologiem i jednym z największych polskich uczonych naszych czasów. 

Historie opowiedziane w tej książce pokazują, z jak wielką swobodą godził w sobie wiele różnorodnych 

wizerunków. Grał wiele ról, ale pozostawał zawsze sobą (no i jeszcze Etruskiem). Sceny z życia Jerzego 

Vetulaniego. Zastrzyk endorfin i lekcja dystansu do życia.  

 

 

27. Przemytnicy życia / Bernard Konrad Świerczyński ; [opracowanie i posłowie 

Aleksandra Janiszewska].- Warszawa : Ośrodek Karta, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świerczyński, Bernard Konrad (1922-2002) , Getto 

warszawskie , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Polacy , Ratowanie Żydów i 

pomoc Żydom (1939-1945) , Sprawiedliwy wśród Narodów Świata , Żydzi , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-06 

 

Autor wspomnień, jako nastoletni chłopak, mieszkając przy słynnym warszawskim bazarze Kercelego, poznał 

środowisko tamtejszych handlarzy, cwaniaków, ale też ludzi ciężkiej pracy. Tak jak całe społeczeństwo, w 1939 

roku stanęli oni w obliczu wojny. Specyfika środowiska, przejawiająca się pewną brawurą, ale też jasnymi 

zasadami przyjaźni i współdziałania, w czasie wojny nie zniknęła, zmieniły się tylko warunki – już nie bazar, ale 

granica getta stała się najważniejszym terenem działania. Sam Bernard Konrad Świerczyński ocalił życie co 

najmniej kilkunastu osobom. W 1972 roku został uhonorowany medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów 

Świata.  
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28. Przyprawy, które leczą / Karolina i Maciej Szaciłło.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kucharstwo , Przyprawy , Ziołolecznictwo , Książka 

kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

WSTĘP: Zdrowo przyprawione. O PRZYPRAWACH I ZIOŁACH: Ajurweda i dosze ; Równowaga ; Smaki                

i emocje ; Alchemia roślin ; Czakry, planety i... emocje. PRZYGOTUJ SIĘ DO PRZYPRAWIANIA: Podróże 

małe i duże ; Ghee (masło klarowane) ; Paneer ; Zakwas żytni (opcjonalnie) ; Przyprawa pięć smaków ; Domowa 

garam masala ; Harrisa ; Baharat ; Ras el hanout ; Sambhar masala ; Panch phoran ; Chai masala ; Przyprawa 

meksykańska. PRZYPRAWY: Anyż ; Asafetyda ; Bazylia : Cebula ; Chili ; Chrzan ; Curry liście ; Cynamon ; 

Czarnuszka ; Cząber ; Czosnek ; Galangal ; Gałka muszkatołowa ; Gorczyca ; Goździki ; Imbir ; Jałowiec ; 

Kardamon ; Kmin ; Kminek ; Kolendra ; Koper włoski ; Koperek ; Kozieradka ; Kurkuma ; Liście laurowe ; 

Lubczyk ; Majeranek ; Melisa ; Mięta ; Oregano ; Papryka ; Pieprz ; Pietruszka ; Rozmaryn ; Sezam ; Sól ; 

Sumak ; Szafran ; Szałwia ; Szczypiorek ; Tamarynda ; Trawa cytrynowa ; Tymianek ; Wanilia ; Ziele 

angielskie. 

 

 

29. Pseudonim Tarzan : ścigany przez gestapo, NKWD, UB, Mossad / Andrzej 

Nowak-Arczewski.- Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wójcik, Tomasz (1908-1951) , Armia Krajowa , Narodowe 

Siły Zbrojne , II wojna światowa (1939-1945) , Partyzanci , Żołnierze , Polska , 

Zawichost (woj. świętokrzyskie ; okolice) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-06 

 

 

Książka podejmuje problem ludzi, których biografie wraz z pojawieniem się nowej sytuacji politycznej                         

i społecznej są niejednoznaczne, tragiczne. Jest poświęcona Tomaszowi Wójcikowi „Tarzanowi”, żołnierzowi 

ziemi świętokrzyskiej, który ma tylu zwolenników, co przeciwników. Mieszkańcy tych terenów spierają się                  

w ocenie jego czynów, uczestnicy forów internetowych w kraju i na świecie nie ustają w dyskusjach o tej 

postaci. Był wybitnym żołnierzem, zabił generała Kurta Rennera, najwyższego rangą oficera niemieckiego, jaki 

zginął podczas okupacji na ziemiach polskich, ale też doprowadził do zagłady całego blisko 40-osobowego 

oddziału, bo nie wykonał rozkazu swego dowódcy „Nurta”. Nie liczył się z miejscową ludnością, strzelał do 

Niemców, a potem okupanci rozstrzeliwali dziesiątki Polaków, napadał na pociągi niemieckie na trasie od 

Ostrowca Świętokrzyskiego do Sandomierza jak na Dzikim Zachodzie, wykonywał wyroki śmierci na szpiclach, 

kolaborantach, znany był z walk bratobójczych z partyzantami Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, których 

uważał za zdrajców ojczyzny. Ścigany był przez największe służby i wywiady XX wieku: gestapo, NKWD, UB, 

Mossad. Po 1945 r. musiał uciekać z Polski, znalazł się w amerykańskiej strefie wojskowej w Niemczech, skąd 

też musiał uciekać. Wyjechał do USA, gdzie zginął w tragicznych okolicznościach.  
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30. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2019 = Statistical 

Yearbook of Podkarpackie Voivodship 2019 / [zespół redakcyjny: przewodniczący 

Marek Cierpiał-Wolan i inni] ; Urząd Statystyczny w Rzeszowie.- Rzeszów : Urząd 

Statystyczny, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Województwo podkarpackie (1999- ) , Rocznik statystyczny 

Sygnatura:  WG-311 

Nowości:  2020-06 

 

 

TABLICE PRZEGLĄDOWE: I. Województwo na tle kraju w 2018 r., II. Ważniejsze dane o województwie 

(2000, 2005, 2010, 2012-2018) ; DZIAŁY: I. Geografia, II. Stan i ochrona środowiska, III. Podział 

administracyjny i samorząd terytorialny, IV. Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości, V. Ludność, 

VI. Rynek pracy, VII. Wynagrodzenia. Świadczenia społeczne, VIII. Gospodarstwa domowe. Mieszkania, IX. 

Edukacja i wychowanie, X. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, XI. Kultura. Turystyka. Sport, XII. Nauka                

i technika. Społeczeństwo informacyjne, XIII. Ceny, XIV. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, XV. Przemysł                  

i budownictwo, XVI. Transport. Telekomunikacja, XVII. Handel i gastronomia, XVIII. Finanse przedsiębiorstw, 

XIX. Finanse publiczne, XX. Inwestycje. Środki trwałe, XXI. Rachunki regionalne, XXII. Podmioty gospodarki 

narodowej. 

 

 

31. Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina 

Walancik-Ryba.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piecza zastępcza , Prawo rodzinne , Rodzina zastępcza , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

R. I. PIECZA ZASTĘPCZA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ;  R. II. RODZINA ZASTĘPCZA JAKO 

RODZINNA FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ; R. III. PIECZA ZASTĘPCZA W PRAKTYCE SĄDOWEJ. 

 

 

32. Seryjne zabójczynie : najsławniejsze morderczynie w dziejach / Tori Telfer ; 

przełożył Jarosław Mikos.- Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Seryjni zabójcy , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Kiedy myślimy o seryjnych zabójcach, przychodzą nam do głowy głównie mężczyźni, jak choćby Kuba 

Rozpruwacz. Okazuje się jednak, że około dziesięciu procent morderstw dokonały kobiety, nawet jeśli o wielu 

zbrodniach zapomniano.  A przecież Elżbieta Batory, Nannie Doss czy Mary Ann Cotton żyły naprawdę. I o nich 

właśnie jest ta książka. Co nimi kieruje? Jakie mają motywy, jakie stosują metody? Działają same czy ze 

wspólnikami? Kogo wciągają w sieć swoich intryg? Kto pada ich ofiarą? Odpowiedzi na te pytania i wyjątkowy 

wgląd w psychikę zabójczyń znajdziemy w tej mrożącej krew w żyłach książce.  
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33. Służące do wszystkiego / Joanna Kuciel-Frydryszak.- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , Pomoc domowa 

, Pracownicy domowi , Sprzątaczki i sprzątacze , Życie codzienne , Polska , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-06 

 

 

Polskie "białe niewolnice" pierwszej połowy XX wieku. Wiejskie dziewczęta zaczynające służbę w wieku 

piętnastu lat. Pozbawione praw do wypoczynku, na nogach od świtu do nocy. Sprzątały, zmywały, froterowały, 

prały. Gotowały, cerowały, szyły. Współczuły, kochały, ratowały. Ocierały łzy i nosy, bandażowały kolana                  

i składały złamane serca. Bez nich zniknąłby niejeden dom, załamało niejedno życie. Pierwsza w Polsce książka, 

która opowiada o losach kobiet pracujących w charakterze służących.  

 

 

34. Tajemnice hoteli Dubaju / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i S-ka 

- Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Hotelarze , Hotele , Ludzie bogaci , Luksus , 

Obyczaje i zwyczaje , Tajemnica , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-640.41/.42 

Nowości:  2020-06 

 

 

Przemilczana prawda o najdroższych hotelach świata. W luksusowych hotelach Dubaju doba kosztuje fortunę. 

Zatrzymują się tam tylko najbogatsi. Zostawiają miliony, by zrealizować swoje fantazje i ukryć je przed 

światem. Teraz możesz poznać ich tajemnice. Hotelowy konsjerż, czyli przedstawiciel najbardziej ekskluzywnej 

hotelowej obsługi. Jest jak współczesny dżin, musi być na każde skinienie swoich obrzydliwie bogatych gości                

i nie ma życzenia, którego nie spełni. Wszystko, co wydarzyło się w czterech ścianach luksusowego świata, ma 

w nich pozostać. A jeśli prawda wyjdzie na jaw?… Marcin Margielewski poznał Samira, konsjerża jednego                  

z najdroższych hoteli w Dubaju, który zdradził jego pilnie strzeżone tajemnice. W tym zawodzie stawką są 

bajecznie wielkie pieniądze, a czasami… ludzkie życie. Jakie sekrety skrywają najbogatsi ludzie świata? Co 

skrywają prestiżowe hotele? Jak spędzić najdroższe wakacje życia, nie wydając ani grosza?  

 

35. Tajemnice końca wojny / [autorzy Włodzimierz Borodziej, Eugeniusz 

Duraczyński, Jerzy Eisler, Andrzej Fedorowicz, Andrzej Garlicki, Jerzy 

Kochanowski, Andrzej Krawczyk, Jan Larecki, Tadeusz Pióro, Jakub Polit, Janusz 

Roszkowski, Stanisław Salmonowicz, Jacek Tebinka oraz Jan M. Długosz, Adam 

Krzemiński, Agnieszka Mazurczyk, Marek Ostrowski, Ludwik Stomma, Adam 

Szostkiewicz, Marian Turski, Tomasz Walat, Tadeusz Zawadzki ; redaktorzy 

wydania Leszek Będkowski, Marian Turski, Jolanta Zarembina ; współpraca 

Tadeusz Zawadzki].- Wydanie 2. uzupełnione.- Warszawa : Polityka, 2020. 

(Pomocnik Historyczny ; 2020 nr 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Czasopismo historyczne , 

Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

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

Nowości:  2020-06 
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Militaria ; Szpiedzy ; Polityka ; Cywile ; Skutki ; Pamięć ; Detale ; Mapy. 

 

 

36. Zwiać za wszelką cenę : słynni uciekinierzy i emigranci z PRL / Jarosław 

Molenda.- Warszawa : Bellona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bujnowska, Krystyna , Ejsmont, Mieczysław (1940-1969) , 

Ejsmont, Piotr (1940-1969) , Hłasko, Marek (1934-1969) , Korboński, Stefan (1901-

1989) , Kozakiewicz, Władysław (1953- ) , Mikołajczyk, Stanisław (1901-1966) , 

Panufnik, Andrzej (1914-1991) , Światło, Józef (1905-1975) , Teodorowicz, 

Tadeusz (1931-1965) , Emigracja , PRL , Ucieczki , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2020-06 

 

Krystyna Bujnowska - Uciekła mi przepióreczka ; Piotr i Mieczysław Ejsmontowie - Pod banderą Wolnych 

Polskich Żeglarzy ; Marek Hłasko- Pisanie jest tak samo wspaniałe jak chlanie ; Stefan Korboński - "Dookoła 

świata, w drodze do wolnej Polski" ; Władysław Kozakiewicz - Czerstwy cham ; Stanisław Mikołajczyk - 

Uciekinier, czy wygnaniec? ; Andrzej Panufnik - Fuga na organach... bezpieczeństwa ; Józef Światło - 

"Małowierny" mąż swojej żony ; Tadeusz Teodorowicz - Ostatni wiraż dandysa. 

 

 

37. Życie średniowiecznej rodziny / Frances Gies, Joseph Gies ; przekład Grzegorz 

Siwek.- Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pastonowie (rodzina) , Rodzina , Średniowiecze , Życie 

codzienne , Anglia (Wielka Brytania) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4)  

Nowości:  2020-06 

 

 

Fascynuje Cię średniowiecze? Jak wydać za mąż "podstarzałą" dwudziestolatkę? I dlaczego absztyfikant 

zdeformowany przez ospę jest lepszy niż żaden? Jak ważne było inwestowanie w edukację synów? I czym miały 

się zajmować córki? Jak bardzo mezalians mógł zaszkodzić sytuacji finansowej rodziny? Dwoje cenionych 

historyków znów zabiera nas w fascynującą podróż w świat wieków średnich. Tym razem podążamy tropem 

średniowiecznej rodziny. Odkrywany tajemnice życia kilku pokoleń rodu od narodzin aż do śmierci oraz 

towarzyszące każdemu etapowi ich życia zwyczaje i rytuały. Dowiadujemy się, o czym marzyły średniowieczne 

żony, jak wyglądały zaloty, jak przebiegały ciąże, a nawet co przykładni mężowie musieli załatwić na polecenie 

swoich niewiast. Autorzy w epicki sposób przedstawiają zarówno wydarzenia, które zmieniły bieg historii, jak             

i te z życia codziennego. 
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Audiobook 

 

 
1. Białe róże z Petersburga / Joanna Jax.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) , Miłość , 

Nierówności społeczne , Pochodzenie społeczne , Rewolucja październikowa 

(1917) , Petersburg (Rosja) , Powieść historyczna , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/1291/Rom 

Nowości:  2020-06 

 

Schyłek carskiej Rosji. Lena i Aleksander pochodzą z różnych światów, a ich losy zdają się przesądzone. 

Dziewczyna, wychowywana przez ojca alkoholika i brutala, ucieka z domu i tuła się po niebezpiecznych                       

i ubogich zakątkach Petersburga, by zapewnić byt sobie i młodszemu bratu. Aleksander pochodzi z bogatej 

arystokratycznej rodziny i robi karierę wojskową. Pewnego dnia drogi tych dwojga przecinają się                                

w dramatycznych okolicznościach, a wybuch rewolucji październikowej zmienia losy nie tylko ich, ale i całego 

kraju. Białe róże z Petersburga to opowieść o miłości, wplątanej w wielką historię i silniejszej od wyznawanych 

zasad. Kiedy dobro i zło zamieniają się miejscami, a człowieczeństwo wystawione jest na trudną próbę, 

pozostaje wiara, że jedynie miłość może ocalić prawdziwe wartości. 

 

 

2. Bibliotekarka z Auschwitz / Antonio G. Iturbe ; [polish translation by Marta 

Szafrańska-Brandt].- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kraus, Dita (1929- ) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , Bibliotekarze , Książki , Nastolatki , Więźniowie obozów 

, Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1290/H 

Nowości:  2020-06 

 

Ma zaledwie czternaście lat i wytatuowany na ręce numer 73 305. Dita przyjechała do Auschwitz-Birkenau 

transportem z getta w Terezinie. Razem z matką i ojcem trafiła do tak zwanego obozu rodzinnego. To jedyne 

miejsce w "fabryce śmierci", w którym dzieci i ich rodzice mogą mieszkać razem. Jedyne, w którym działa tajna 

szkoła, z niewidzialnymi tablicami i zeszytami, lekcjami wypowiadanymi szeptem i przerywanymi, niczym 

dzwonkiem, brutalnymi rewizjami. Ale książki są prawdziwe. Osiem rozlatujących się tomów. Każdy na wagę 

ludzkiego życia. Najmniejsza biblioteka świata. Dita została ich strażniczką, codziennie przenosi je do 

bezpiecznej kryjówki, za każdym razem kładąc na szali własne życie. Głęboko poruszająca opowieść o odwadze 

wykuwanej w strachu, nadziei, która nie gaśnie nawet podczas najczarniejszego mroku, i ocalającej mocy słowa. 
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3. Czas porzucenia / Elena Ferrante ; [polish translation by Lucyna Rodziewicz-

Doktór].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Gniew , Kobieta , Zdrada małżeńska , Neapol 

(Włochy) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1288/O 

Nowości:  2020-06 

 

Przed laty Olga zamieniła literackie aspiracje na życie żony i matki. Gdy po piętnastu latach związku dowiaduje 

się, że mąż porzuca ją dla znacznie młodszej dziewczyny, jej życie kompletnie się rozsypuje. Codzienne 

obowiązki stają się niemożliwym wysiłkiem, uroda i wygląd przestają się liczyć, a opieka nad dwojgiem dzieci 

zdecydowanie ją przerasta. W Oldze rośnie gniew, zazdrość i obsesja, która przemienia kobietę w kogoś, kim 

nigdy nie była. Pewnego dnia własne mieszkanie staje się dla niej prawdziwym więzieniem, kobiecie nie 

pozostaje nic innego, jak tylko zmierzyć się z tkwiącymi w niej upiorami.  

 

 

4. Czerwone księżniczki PRL-u : żony, diwy, towarzyszki / Iwona Kienzler.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu 

z Wydawnictwem Lira, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andrycz, Nina (1912-2014) , Dziedzic, Irena (1925-

2018) , Gierek, Stanisława (1918-2007) , Gierek-Łapińska, Ariadna (1938- ) , 

Gomułkowa, Zofia (1902-1986) , Kępińska, Elżbieta (1937- ) , Wiłkomirska, 

Wanda (1929-2018) , Zimińska-Sygietyńska, Mira (1901-1997) , Kobieta ,    

Politycy , PRL , Polska , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1292/929-052 

Nowości:  2020-06 

 

Która z żon partyjnych dygnitarzy nazywana była towarzyszką królową? Czyja tapirowana fryzura zyskała status 

ludowej legendy? Jak zostawało się gwiazdą szklanego ekranu w PRL-u? Czerwonymi księżniczkami nazywane 

były w czasach PRL-u żony i partnerki partyjnych dygnitarzy oraz kobiety uważane za wpływowe. Jak 

wyglądało ich życie? Czy rzeczywiście było usłane różami? Czy opływały w luksusy i dobra, o jakich zwykła 

Polka udręczona walką o zdobycie najpotrzebniejszych, często niedostępnych dóbr, mogła jedynie pomarzyć? 

Iwona Kienzler w swojej najnowszej książce szuka odpowiedzi na te pytania, przybliżając nam losy m.in. Niny 

Andrycz, Zofii Gomułkowej, Stanisławy i Ariadny Gierek, Ireny Dziedzic.  

 

 

5. Deniwelacja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl : [Warszawa] : Audioteka, 2020. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Zabójstwo seryjne , Tatry 

(góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1299/K 

Nowości:  2020-06 

 

Gdzie jest Wiktor Forst? To pytanie zadają sobie zakopiańscy śledczy, gdy topniejący w Tatrach śnieg odsłania 

makabryczny widok na zboczach Giewontu. Odnalezione zostają zwłoki grupy kobiet, których za życia nic ze 

sobą nie łączyło. Żadna wycieczka nie zaginęła zimą na szlakach, a wszystkie ofiary wypadków w górach 

zostały odnalezione. W dodatku na ciałach nie ma żadnych śladów świadczących o tym, by doszło do zabójstw. 

Kiedy w Zakopanem znikają jednak kolejne kobiety, nie ma wątpliwości, że na Podhalu pojawił się seryjny 
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zabójca. Policja odkrywa ślad prowadzący do Wiktora Forsta. Problem polega na tym, że nikt nie wie, gdzie od 

roku przebywa były komisarz…  

 

 

6. Ekspozycja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl : [Warszawa] : Audioteka, 2020. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Tatry (góry) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1300/K 

Nowości:  2020-06 

 

Kryminał dla ludzi o mocnych nerwach. Bez uprzedzeń. Tom 1 serii z komisarzem Forstem. Śledztwo prowadzi 

nietypowa para, komisarz Forst i dziennikarka Olga Szerbska. Spierając się i rywalizując ze sobą, stopniowo 

starają się rozwikłać zagadkę śmierci młodego mężczyzny rozpiętego na krzyżu na Giewoncie. Makabryczne 

morderstwo sięga swoją tajemnicą do mroków przeszłości. Czy komisarz, niesympatyczny, niekulturalny             

i niedelikatny, od dawna pracujący w tym zawodzie, będzie w stanie się zmierzyć także ze swoją przeszłością? 

Dlaczego, skoro nie ma żadnych śladów mówiących, kto zabił, wszyscy przyglądają się bacznie komisarzowi...?  

 

 

7. Grzech / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

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

Profilowanie kryminalne , Zabójstwo seryjne , Znieważenie zwłok , Lublin (woj. 

lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1279/K 

Nowości:  2020-06 

 

W Lublinie dochodzi do serii zaginięć. Ktoś porywa kobiety, a ich rodziny otrzymują tajemnicze listy. Do 

sprawy zostaje przydzielony kontrowersyjny i wybuchowy komisarz Eryk Deryło. Gdy znalezione zostają 

pierwsze zwłoki, na miasto pada strach, a presja wywierana na lubelską policję rośnie. Tropy mnożą się i plączą. 

Krąg podejrzanych się poszerza. Strach przeradza się w panikę. Ciało kobiety zostało okrutnie zbezczeszczone,    

z rozmysłem upozowane i porzucone na jednym z lubelskich cmentarzy. Do sprawy zostaje włączony Miłosz 

Tracz, profiler mający za zadanie przygotować portret psychologiczny sprawcy. Czy okoliczności, w jakich 

porzucane są ciała, mają jakieś znaczenie? A może wyraźne, bluźniercze nawiązania do symboliki religijnej 

stanowią jedynie próbę zmylenia pościgu? Jedno jest pewne, zapłatą za grzech jest śmierć.  

 

 

8. Idealne dziecko / Lucinda Berry ; [przekład Emilia Skowrońska].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Lekarze , Pielęgniarki , Przemoc , Tajemnica , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1275/S 

Nowości:  2020-06 

 

Dlaczego wszechświat pozwala mieć dzieci ludziom, którzy je krzywdzą? Dlaczego nie daje ich ludziom takim 

jak ja, którzy ich pragną? Christopher i Hannah wiodą szczęśliwe i spokojne życie - on jest chirurgiem, ona 
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pielęgniarką. Brakuje im tylko dziecka. Kiedy do szpitala trafia Janie, porzucona sześciolatka, Christopher od 

razu nawiązuje z nią kontakt i przekonuje Hannah, żeby wzięli ją do domu jako własną córkę. Ale Janie nie jest 

zwykłym dzieckiem. Marzenie o szczęśliwej rodzinie staje się coraz bardziej odległe. Czy tajemnicza przeszłość 

dziewczynki może doprowadzić wszystkich do niewyobrażalnych czynów, których konsekwencje będą tragiczne 

w skutkach...? Myśleli, że to porzucone dziecko, ale rany na jej ciele opowiedziały o wiele straszniejszą historię.  

 

 

9. Inna / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Osoby zaginione , Uprowadzenie , Zabójstwo 

, Polska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1280/S 

Nowości:  2020-06 

 

"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? Wciągający psychologiczny thriller, którego nie odłożysz, zanim nie poznasz zakończenia.  

 

 

10. Klątwa / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Hotele , Psychopaci , 

Policjanci , Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , Zabójstwo seryjne , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1281/K 

Nowości:  2020-06 

 

Nowa, przerażająca sprawa komisarza Deryło i Tamary Haler! Rozglądaliście się kiedyś wokół i zastanawia-

liście, która z otaczających was osób umrze pierwsza? A może pierwsi umrzecie wy? Macie swoje typy?                   

W zabytkowym hotelu na odludziu ktoś morduje gości. Jednego po drugim. Pierwsza ofiara zostaje odnaleziona 

w pokoju zamkniętym na klucz od środka. Zabójca zdaje się być samym diabłem, który potrafi przenikać przez 

ściany. Potem jest jeszcze gorzej. Kolejne osoby giną w męczarniach. Wygląda na to, że morderca ma plan, 

który skrupulatnie realizuje. Deryło i Haler muszą wytypować zabójcę, zanim będzie za późno. Ale przede 

wszystkim muszą odkryć motyw, którym kieruje się chory umysł. Chwile spędzone w tym miejscu zapamiętacie 

do końca życia...  

 

 

11. Kurier z Teheranu / Wojciech Dutka.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Mokrzycki (postać fikcyjna) , Obóz jeniecki 

Kozielsk , II wojna światowa (1939-1945) , Arystokracja , Dyplomaci , 

Homoseksualizm , Szpiegostwo , Wywiad polski , Zbrodnia katyńska (1940) , 

Europa , Polska , Powieść historyczna , Sensacja 
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Sygnatura:  WG-KM/1286/S 

Nowości:  2020-06 

 

Sprawa katyńska, walka wywiadów i epicka opowieść o Polsce podczas II wojny światowej... Hrabiemu 

Antoniemu Mokrzyckiemu, dyplomacie znanemu z powieści "Kurier z Toledo", nie dane było ułożyć sobie życia 

u boku żony. Powołany do wojska w stopniu podporucznika otrzymuje rozkaz: jako agent Dwójki ma wywieźć                 

i schować dokumenty agentów polskiego wywiadu w ZSRR. Jednak kampania wrześniowa komplikuje te plany. 

Mokrzycki staje do walki z Armią Czerwoną w drodze do rumuńskiej granicy. Zaprowadzi go to do obozu 

kozielskiego. Cudem unika Katynia. Staje się świadkiem ponurej tajemnicy, która zaważy na losie Polski 

podczas wojny światowej... Na swej drodze bohater styka się z niezwykłymi ludźmi: Józefem Czechowiczem, 

Tadeuszem Dołęgą-Mostowiczem, Józefem Retingerem, generałami Sikorskim i Andersem, ale także z katami              

z NKWD. Mokrzycki stanie oko w oko ze Stalinem, szachem Iranu oraz innymi postaciami z historii.  

 

 

12. Kurier z Toledo / Wojciech Dutka.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Mokrzycki (postać fikcyjna) , Arystokracja , 

Dyplomaci , Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Wywiad polski , Związki 

homoseksualne , Hiszpania , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1287/S 

Nowości:  2020-06 

 

Szpiedzy, wielka historia, a zarazem uniwersalna opowieść o miłości, która nie miała prawa zaistnieć… 

Warszawa, rok 1936. Młody dyplomata, hrabia Antoni Mokrzycki, wyjeżdża na zlecenie wywiadu do pogrążonej 

w kryzysie Hiszpanii. Mokrzycki zostawia w Polsce narzeczoną "z rozsądku" i kochankę, która jako jedyna zna 

jego sekret. Kiedy w czasie hiszpańskiej misji na drodze dyplomaty pojawia się Teo, młody anarchista,                       

a zarazem uczeń szkoły korridy z Madrytu, ich wspólny los zostaje przypieczętowany. Mokrzycki stanie przed 

koniecznością postawienia wszystkiego na jedną kartę i zaryzykuje - swoją karierę, narzeczeństwo, a nawet 

życie. Wojciech Dutka, historyk z wykształcenia i z zamiłowania, z pisarskim kunsztem wplata los bohatera              

w dzieje jednej z najkrwawszych wojen domowych współczesnej Europy. Mokrzycki spotka wielkie postaci 

historyczne: Ernesta Hemingwaya, Federico Garcię Lorkę, Simone Weil, Pablo Nerudę oraz przerażającego 

generała Quiepo del Llano. Stanie też oko w oko z generałem Franco...  

 

 

13. Maltański łącznik / Steve Berry ; [z języka angielskiego przełożył 

Przemysław Hejmej].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Churchill, Winston 

(1874-1965) , Mussolini, Benito (1883-1945) , Joannici , Kardynałowie , 

Konklawe , Korespondencja , Sekty i nowe ruchy religijne , Spisek , Tajemnica , 

Malta , Watykan , Włochy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1276/S  

Nowości:  2020-06 

 

Po śmierci papieża rozpoczynają się przygotowania do kolejnego konklawe, do Watykanu przybywają 

kardynałowie. Kastor Gallo, kontrowersyjny kardynał, który popadł w niełaskę Watykanu, ucieka z Rzymu na 

Maltę. Tak próbuje odszukać dokument z IV wieku, z czasów Konstantyna Wielkiego. Były pracownik 

Wydziału Sprawiedliwości, Cotton Malone, przebywa nad włoskim jeziorem Como, tropiąc losy legendarnej 

korespondencji Winstona Churchilla i Benita Mussoliniego, która zaginęła w 1945 roku. Ujawnienie jej treści 
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mogłoby wywrócić do góry nogami historię, jaką zna świat. Śladami Malone’a podąża jednak ktoś jeszcze… 

Pościgiem zaczyna interesować się Zakon Maltański, zgromadzenie o ponad dziewięćsetletniej historii, jedyne, 

które dotrwało czasów współczesnych. Dziś prowadzą przede wszystkim działalność humanitarną, lecz w ich 

szeregach znajdują się także członkowie starożytnej sekty Secreti, która zamierza wpłynąć na trwające właśnie 

konklawe.  

 

 

14. O lepszym życiu : rozmyślania z psychologią w tle / Iwona Majewska-

Opiełka.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Relacje międzyludzkie , 

Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1293/159.9 

Nowości:  2020-06 

 

100 krótkich tekstów o życiu, psychologii człowieka, miłości, spójności wewnętrznej, skuteczności i innych 

ważnych tematach. W wypadku rozwoju osobistego, zmian i wszelkich zainspirowanych działań to właśnie serce 

i dusza mają decydujący głos. Niech te felietony działają tak, jak tego potrzebujesz: będą wskazówką, inspiracją 

do konkretnych działań albo niech po prostu wprowadzą cię w lepszy nastrój. Wiem jedno, na pewno będzie ci   

z tym wszystkim dobrze, bo w każdej z miniaturek jest cząstka mojej miłości do ludzi i wiary w to, że 

proponowane spojrzenie zwiększa szansę na odczuwanie szczęścia.  

 

 

15. Ofiara / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

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

Uprowadzenie , Zabójstwo seryjne , Znieważenie zwłok , Lublin (woj. lubelskie) 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1282/K 

Nowości:  2020-06 

 

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

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

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

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

podjąć wyzwania. Jednocześnie musi jednak zadbać o bezpieczeństwo własnej rodziny. I to bez względu na 

koszty. Uwikłany w makabryczną grę i zagrożony dyscyplinarną zsyłką stara się uprzedzić seryjnego mordercę. 

Co jest rzeczywistością, a co jedynie makabryczną scenerią? Deryło musi zrozumieć zasady, które kierują 

zbrodniarzem. Jedno jest pewne, zapłatą za grzech jest śmierć.  

 

 

16. Pokuta / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2019. 

 

 

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

Zabójstwo seryjne , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1191/K , WG-KM/1283/K 

Nowości:  2019-06 

 

Odpuszczenie Grzechu wymagało Ofiary. Teraz przyszedł czas na Pokutę. Brutalny seryjny morderca Cztery Iks 
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w końcu wpada w ręce policji. To jednak nie koniec koszmaru, wkrótce bowiem odnalezione zostają 

zmasakrowane zwłoki. Mimo iż schwytany psychopata nie mógł popełnić tej zbrodni, zna jej szczegóły. Co 

więcej, istnieje podejrzenie, że niektóre z uprowadzonych przez Cztery Iksa kobiet wciąż żyją. Komisarz Eryk 

Deryło musi podjąć grę z mordercą, której stawką będzie nie tylko życie wielu niewinnych osób, ale także dusza 

śledczego. Demony z przeszłości policjanta nie pozwalają o sobie zapomnieć, a odżywające okrutne wydarzenia 

sprzed lat zaczynają przyprawiać go o szaleństwo.  

 

 

17. Polowanie na zło / Chris Carter ; [polish translation by Mikołaj Kluza].- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , 

Zemsta , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1277/S 

Nowości:  2020-06 

 

Lucien Folter to jeden z najniebezpieczniejszych zabójców, z jakim mieli do czynienia agenci FBI. Ten 

wyrachowany geniusz zbrodni trzy i pół roku temu został skazany i odseparowany od społeczeństwa. Ujęciu 

przestępcy przysłużył się detektyw Robert Hunter, który znał Luciena z czasów studiów, gdzie obaj wykazywali 

się nadprzeciętną inteligencją. Folter podczas odsiadki skrupulatnie opracowywał plan odwetu na Hunterze. 

Kierowany żądzą zemsty ucieka z więzienia…  

 

 

18. Potęga pewności siebie : doskonałe wyniki w każdej dziedzinie życia! / Brian 

Tracy ; [przekład Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna].- Warszawa : MT Biznes, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Pewność siebie , Poczucie własnej 

skuteczności , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1304/159.9 

Nowości:  2020-06 

 

Dlaczego niektórzy ludzie odnoszą większy sukces niż inni? Ponieważ są pewni siebie! Jaki jeden wielki cel 

wyznaczyłbyś sobie, jeślibyś wiedział, że nie może ci się nie udać? Jakie wspaniałe rzeczy chciałbyś zrobić ze 

swoim życiem, gdybyś miał zagwarantowany sukces we wszystkich swoich staraniach? Poziom pewności siebie 

determinuje rozmiar celów, jakie sobie wyznaczasz, to, z jaką energią i determinacją koncentrujesz się na ich 

osiąganiu, oraz jak bardzo będziesz wytrwały w pokonywaniu przeszkód. Z tej wartościowej, praktycznej 

książki, opartej na pracy z ponad 5 milionami menedżerów, przedsiębiorców, handlowców i ambitnych ludzi                   

z ponad sześćdziesięciu krajów, dowiesz się, jak rozwinąć w sobie niewzruszoną pewność siebie w każdym 

obszarze życia.  Potęga pewności siebie wyjaśnia, jak można poprawić swoją "mentalną kondycję", myśląc jak 

osoby, które osiągnęły szczyt w swoich dziedzinach. Będziesz powoli budować i utrzymywać coraz wyższe 

poziomy pewności siebie we wszystkim, co robisz. Pewność siebie pozwoli ci wyjść ze swojej strefy komfortu               

i podejmować ryzyko bez gwarancji sukcesu. Prowadząc cię krok po kroku, Brian Tracy pomoże ci zbudować 

fundamenty wiary w siebie, która będzie trwała przez całe życie. Odkryjesz, jak możesz ustalić, czego naprawdę 

chcesz, i uwolnisz osobiste siły, aby to osiągnąć.  
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19. Powiedz to dobrym słowem / Iwona Majewska-Opiełka.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Język , Mowa , Komunikacja społeczna , Komunikacja 

werbalna , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1294/159.9 

Nowości:  2020-06 

 

 

Mówienie dobrym słowem przekłada się na lepsze słuchanie. To szansa dla wielu mądrych ludzi, którzy są cisi               

i mniej elokwentni. To szansa na cichszy świat. Często się zdarza, że nasze wypowiedzi odnoszą skutek 

odwrotny do zamierzonego. Zamiast zmotywować - zniechęcają. Zamiast pocieszyć - doprowadzają do łez. 

Jakich słów użyć, aby precyzyjnie wyrazić swoją myśl? Aby zostać zrozumianym zgodnie z intencjami? Co 

zrobić, żeby nasz przekaz precyzyjnie wyrażał to, co chcemy wyrazić, by nie został źle odebrany?  

 

 

20. Przewieszenie / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] 

: Heraclon International. Storybox.pl : [Warszawa] : Audioteka, 2020. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Zabójstwo seryjne , Tatry 

(góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1301/K 

Nowości:  2020-06 

 

Podhalem wstrząsa seria wypadków w górach. Początkowo czarna passa wydaje się jedynie ciągiem pechowych 

zdarzeń, jednak śledczy ostatecznie odkrywają związek między ofiarami. Każe on sądzić, że ktoś morduje 

turystów na szlakach. Dochodzenie prowadzi komisarz Forst. Szybko zdaje sobie sprawę z tego, że zabójstwa 

powiązane są ze sprawą, nad którą pracował z Olgą Szrebską. Zaczyna tropić mordercę, zbierając okruchy 

informacji, które ten zdaje się z premedytacją zostawiać. Kiedy zbliża się do rozwiązania sprawy, doganiają go 

upiory z przeszłości. Wiktor Forst będzie musiał stawić czoła nie tylko człowiekowi, którego ściga, ale także 

ludziom gotowym zrobić wszystko, by go pogrążyć.  

 

 

21. Rzeźnik / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020 

 

 

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

zabójcy , Niebuszewo (Szczecin ; część miasta) , Szczecin (woj. 

zachodniopomorskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1284/K 

Nowości:  2020-06 

 

Co kryje umysł potwora? Powieść inspirowana prawdziwą historią seryjnego mordercy, Rzeźnika z Niebuszewa. 

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

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

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

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

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

mieszkał Rzeźnik z Niebuszewa do dziś nikt nie mieszka.  
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22. Siła kobiecości / Iwona Majewska-Opiełka.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samorealizacja , Relacje międzyludzkie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1295/159.9 

Nowości:  2020-06 

 

Iwona Majewska-Opiełka porusza tu kwestie nurtujące kobiety od zarania dziejów. Pokazuje, że nie trzeba być 

radykalną feministką, by być jednocześnie silną i kobiecą. Podkreśla wartość dialogu damsko-męskiego i męsko-

damskiego, przy czym nie atakuje, ani nie oskarża żadnej ze stron; obiektywnie patrzy na ich argumenty. 

Rozkłada na czynniki pierwsze naturę kobiet i mężczyzn, ukazuje mechanizmy, które kierują nami na co dzień,    

a niekoniecznie działają na naszą korzyść. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako psycholog, doradca                       

w zakresie rozwoju osobowości i trener liderów podaje przykłady z życia wzięte i radzi, jak zachowywać się               

w trudnych sytuacjach. Dotyka każdej dziedziny życia kobiety: poczynając od wspomnień z dzieciństwa, relacji 

z matką i innymi kobietami, przez związki partnerskie, przyjaźnie, macierzyństwo, a kończąc na chęci rozwoju, 

kariery zawodowej i odnoszenia sukcesów. Tłumaczy, skąd biorą się w nas nie zawsze pozytywne nastawienia              

i zachowania, uświadamia, że rozwiązywanie problemu należy zacząć od siebie, i pokazuje, jak to zrobić.  

 

 

23. Szczęście dla każdego / Iwona Majewska-Opiełka.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Optymizm , Samorealizacja , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1296/159.9 

Nowości:  2020-06 

 

 

Ta książka jest o szczęściu, o życiu w poczuciu dobrze spędzanego czasu, z przekonaniem, że dostajemy od 

życia to, czego pragniemy. A jeśli nie czujemy, że dostajemy to, czego chcemy, uwierzmy, że jest to to, co jest 

nam potrzebne do rozwoju, do wzrastania. Szczęście to stan umysłu, który nie zawsze jest wysoko skorelowany  

z obiektywną sytuacją, w jakiej znajduje się konkretna osoba. Ileż to razy widzimy szczęśliwych ludzi, których 

otoczenie obfituje raczej w kolce niż w kwiaty róż, oraz nieszczęśliwych - w sytuacjach, w których wydawać by 

się mogło, że jedynie ptasiego mleka może im brakować. Tak, w odczuwaniu szczęścia kluczową rolę pełnią nie 

fakty z życiorysu i ich oprawa, ale raczej nastawienie, przekonanie i umiejętność koncentrowania się na 

jaśniejszej stronie życia.  

 

 

24. Szukaj mnie / Lisa Gardner ; [polish translation by Daria Kuczyńska-

Szymala].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  D. D. Warren (postać fikcyjna) , Ofiary przestępstw , 

Poszukiwania zaginionych , Sekrety rodzinne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1289/K 

Nowości:  2020-06 

 

Detektyw D. D. Warren i Flora Dane powracają w kolejnej odsłonie pełnej zwrotów akcji serii Lisy Gardner. 

Tym razem staną przed trudnym dylematem- albo uratują młodej dziewczynie życie, albo… oddadzą ją w ręce 

sprawiedliwości. Dawny dom pięcioosobowej rodziny stał się właśnie miejscem zbrodni: czworo ludzi brutalnie 

zamordowano, a ostatnie dziecko - szesnastoletnia dziewczyna - zaginęła bez wieści. Czyżby udało jej się uciec? 
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A może zniknięcie jest dowodem na to, że sama uczestniczyła morderstwie? Policjantki muszą zmierzyć się                  

z całą serią zagadek. A zaginiona - ofiara lub podejrzana - woła do nich: szukaj mnie…   

 

 

25. Trauma / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

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

ze szczególnym okrucieństwem , Psychopaci , Zabójstwo seryjne , Znieważenie 

zwłok , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1285/K 

Nowości:  2020-06 

 

Powrót bestsellerowej serii z Erykiem Deryło! W duecie z podkomisarz Tamarą Haler, Deryło dołączy do 

przerażającej gry szaleńca. Do redakcji jednej z lubelskich gazet trafia nietypowy list. Nadawca, nazywający 

siebie Mistrzem Gry, domaga się jego publikacji. Ogłasza rozpoczęcie "Gry w szczęście", nie podając żadnych 

reguł. Każdy może dołączyć do makabrycznej rozgrywki. Chętnych nie brakuje. Tymczasem w opuszczonej 

ruderze odnalezione zostają bestialsko okaleczone zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że gdyby nie pechowy 

zbieg okoliczności, ofiara mogłaby przeżyć. To dopiero początek. Kolejne osoby giną w okrutnych 

męczarniach... Chcesz zagrać w szczęście? Dołącz do gry, a być może już dziś zapoluje na Ciebie śmierć. Chyba 

że liczysz, że masz w życiu fart? Szczęście czy pech? Życie czy śmierć?  

 

 

26. Trawers / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl : [Warszawa] : Audioteka, 2020. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Uchodźcy , Tatry (góry) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1302/K 

Nowości:  2020-06 

 

Grupa uchodźców miała zostać w Kościelisku tylko przez trzy dni. Wójt zakwaterował ich w sali gimnastycznej, 

czekając, aż rząd znajdzie dla nich stałe miejsce pobytu. Wszystko zmieniło się, gdy przypadkowy turysta został 

odnaleziony martwy na szlaku prowadzącym na Czerwone Wierchy. Odcięto mu opuszki palców, wybito 

wszystkie zęby, a w ustach umieszczono syryjską monetę. Czy Bestia z Giewontu powróciła? A może to któryś  

z uchodźców jest winny? Rozpoczyna się nagonka medialna, a wraz z nią śledztwo prowadzone przez Dominikę 

Wadryś-Hansen. Tymczasem Wiktor Forst wsiąka coraz bardziej w więzienny świat, zupełnie nieświadomy tego, 

że na wolności jest ktoś, kto liczy na jego ratunek…  

 

 

27. Wychowanie do szczęścia : jak zrozumieć i pokochać siebie, by móc 

zrozumieć i pokochać dziecko / Iwona Majewska-Opiełka.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Samoakceptacja , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1297/159.9 

Nowości:  2020-06 

 

Jak zrozumieć i pokochać siebie, by móc zrozumieć i pokochać dziecko. Wychowanie dziecka to trudne 
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wyzwanie - kto wie, czy nie najtrudniejsze w życiu człowieka. Wszystko, co może nam pomóc w realizacji tego 

zadania jest ważne i potrzebne. Taka też jest ta książka, w której Iwona Majewska-Opiełka - psycholog, 

konsultantka i trenerka, a przede wszystkim matka - zawarła nieocenione rady na temat wychowania dziecka, 

aby było szczęśliwe i wyrosło na spełnionego i pewnego siebie, wartościowego człowieka. Ale jest to zarazem 

książka niezwykła, gdyż autorka nie pisze po prostu jak się zachowywać, aby osiągnąć lepsze rezultaty 

wychowawcze, lecz jak pomóc sobie w kontekście dobra dziecka. Inaczej mówiąc: tylko szczęśliwi ludzie mogą 

wychowywać szczęśliwe dzieci i tylko spełnieni nauczyciele mogą pomóc młodszym w rozwoju.  

 

 

28. Wyrwa / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie straty , Wypadek drogowy , Śmierć małżonka , 

Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Wakacje , Mrągowo (woj. warmińsko-

mazurskie ; okolice) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1278/S 

Nowości:  2020-06 

 

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku samochodowym, myśli, że wali mu 

się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie straciły matkę? Jak powiedzieć teściom? Jak ma 

teraz funkcjonować, gdy dotychczasowe, spokojne życie nagle szarzeje i zmienia się w ciąg udręk? Maciej nie 

ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała mu, że jedzie na 

delegację pod Kraków. Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, 

Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. Znacznie więcej, niż można się spodziewać po kimś 

tak zagonionym i zapracowanym. I że musi się z nimi zmierzyć. Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia 

zmienia w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie na Mazury i wkrótce przekonuje się, że być może tak 

naprawdę nie znał kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat życia. "Wyrwa" to opowieść o mężczyznach, 

którzy kochali tę samą kobietę i którzy będą musieli zmierzyć się z tajemnicą jej śmierci. O poczuciu straty                    

i głuchej rozpaczy zmieniającej się w gniew, który szuka ujścia. To także historia o splątanych uczuciach,                    

o trudnej przyjaźni i o konsekwencjach życiowych błędów. I o tym, że można niewiele wiedzieć o kimś, z kim 

mieszka się pod jednym dachem.  

 

 

29. Zabójstwo na cztery ręce czyli Klasyczna powieść kryminalna o wdowie, 

zakonnicy i psie (z kulinarnym podtekstem) / Karolina Morawiecka.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Lira Publishing, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Prywatni detektywi , Ślub i wesele , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1298/K 

    Nowości:  2020-06 

 

Na weselu dochodzi do morderstwa. Kto spośród zaproszonych gości miał motyw? Dlaczego do akcji wkracza 

znana z dwóch poprzednich części cyklu wdowa po aptekarzu ze Skały, Karolina Morawiecka. To miejscowa 

panna Marple, której pomagają zakonnica, pies oraz znajomość literatury i sztuki kulinarnej. Czy wdowie po 

aptekarzu uda się rozwikłać kolejną kryminalną zagadkę? Pytania się mnożą, weselna muzyka gra, a bohaterka 

rozpoczyna walkę z czasem. I z mordercą.  
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30. Zerwa / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl : [Warszawa] : Audioteka, 2020. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Policjanci , Tatry (góry) , 

Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1303/K 

Nowości:  2020-06 

 

Ostatnia część pentalogii z Wiktorem Forstem! Zbocza gór znów spłynęły krwią. W środku sezonu 

turystycznego na Rysach odnalezione zostają zwłoki starszego mężczyzny, a sposób działania sprawcy prowadzi 

wyłącznie do jednego wniosku: wrócił ten, którego wszyscy się obawiali. Oprócz monety w ustach, na nagim 

torsie ofiary znajduje się wycięty w skórze, krwawy napis: "Revertar ad Ierusalem in misericordiis". Sytuacje 

komplikuje fakt, że ofiarę umieszczono na samym środku słupka granicznego, przez co śledztwo zamierzają 

prowadzić zarówno Polacy, jak i Słowacy. W mieście i na szlakach wybucha panika, tymczasem Wiktor Forst 

budzi się w zakopiańskim szpitalu. Nie pamięta, co działo się z nim, od kiedy opuścił Polskę, by sprawdzić, co 

znajduje się w pewnej skrytce pocztowej… 

 

 

 

 

 

Film 

 

 
1. (nie)znajomi / reżyseria Tadeusz Śliwa ; ; scenariusz Filippo Bologna, Paolo 

Costella, Paolo Genovese, Paola Mammini, Rolando Ravello.- [Warszawa] : 

Neshama Publishing : na licencji W&W Investments Holding, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Film 

fabularny , Film obyczajowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1578/O 

Nowości:  2020-06 

 

 

"(nie)znajomi" to komedia, komediodramat i film obyczajowy w jednym. To istoria grupy przyjaciół, którzy                   

w trakcie kameralnej kolacji decydują się zagrać w nietypową grę. Muszą ujawniać wiadomości przychodzące na 

ich telefony, a rozmowy przełączać w tryb głośnomówiący. Szybko okazuje się, że każdy z uczestników gry 

skrywa tajemnice, którymi wolałby się z nikim nie dzielić, a na pozór przyjemny wieczór wywraca ich świat do 

góry nogami.  
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2. Bad boy / reżyseria Patryk Vega ; scenariusz Olaf Olszewski, Patryk Vega.- 

Warszawa : Kino Świat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby piłkarskie , Piłka nożna , Policjanci , Przestępczość 

zorganizowana , Relacja romantyczna , Rodzeństwo , Szalikowcy , Polska , Film 

fabularny , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1573/S 

Nowości:  2020-06 

 

 

Twórca hitów "Pitbull", "Botoks" i "Kobiety Mafii", Patryk Vega, odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich 

klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na 

stadionach. Dwaj bracia. Dwa światy. Jedna kobieta. Jeden zwycięzca. Ta gra toczy się o wszystko. "Bad Boy" 

to pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych 

chłopców.  

 

 

3. Był sobie pies 2 / reżyseria Gail Mancuso ; scenariusz W. Bruce Cameron, 

Cathryn Michon, Maya Forbes, Wally Wolodarsky.- Warszawa : Monolith Films, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Ludzie a zwierzęta , Marzenia , Psy , 

Przyjaźń , Reinkarnacja , Rodzina , Sens życia , Film fabularny , Film familijny , 

Komediodramat , Sequel 

Sygnatura:  WG-F/1574/FF 

Nowości:  2020-06 

 

Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku ukochanego pana lub pani. Ale czasem trzeba 

się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma 

opiekować się jego wnuczką - CJ. Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie jest dość proste, choć czasem trzeba 

ochronić ją własnym ciałem przed rozbrykanym koniem. Z biegiem czasu CJ dorasta i wyzwania dla Baileya też 

stają się coraz większe, tym bardziej, że dziewczynka wyjeżdża z matką do wielkiego miasta i traci kontakt                

z dziadkami. Na szczęście Bailey przeżył już wiele żyć i sporo się o ludziach nauczył. Tym razem będzie musiał 

pomóc swojej ukochanej pani odnaleźć prawdziwą miłość, zrealizować marzenia i przede wszystkim pogodzić 

skłóconą rodzinę. Czasem będzie musiał odejść, by zaraz znów powrócić w nowym wcieleniu, raz nawet jako 

suczka. Bo jedno wie na pewno: życie jest na tyle pomerdane, że zawsze warto trzymać się razem.  

 

 

4. Gwiezdne wojny : Skywalker. Odrodzenie/ reżyseria, scenariusz J.J. Abrams.- 

Warszawa : Galapagos, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kylo Ren (postać fikcyjna) , Rey (postać fikcyjna) , Rycerze 

Jedi (postacie fikcyjne) , Gwiezdne Wojny (świat fikcyjny) , Podróże 

międzyplanetarne , Pojazdy kosmiczne , Walka dobra ze złem , Film fabularny , 

Film przygodowy , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1575/F 

Nowości:  2020-06 

 

Lucasfilm i reżyser J.J. Abrams ponownie łączą siły, aby zabrać widzów w spektakularną podróż do odległej 

galaktyki. Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" to fascynujące zakończenie sagi Skywalkerów - 

narodzą się nowe legendy i ostatecznie zostanie rozstrzygnięta bitwa o wolność.  
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5. Mayday / reżyseria Sam Akina ; scenariusz Sam Akina, Jules Jones, Wojciech Pałys, 

Hanna Węsierska.- Warszawa : Kino Świat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cooney, Ray (1932- ). Mayday , Małżeństwo , Poligamia , 

Relacje międzyludzkie , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1576/KF 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

Komediowa jazda bez trzymanki, gdzie nic nie jest, takie jak się wydaje, a męskie kłamstewka będą miały 

kolosalne skutki! Film reżysera przebojów "Planeta Singli 2" i "Planeta Singli 3" oraz współscenarzystki hitów 

"Lejdis" i "Śniadanie do łóżka". Dwie żony to nie zdrada? Janek prowadzi podwójne życie - jest mężem Basi 

oraz Marysi. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu, kobiety nie wiedzą o sobie nawzajem. Wszystko jakoś się 

układa… do czasu. Pewnego dnia Janek wpada w pozamałżeńskie kłopoty i ryzyko, że prawda wyjdzie na jaw, 

wzrasta dramatycznie. Bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć podwójne małżeństwo. Na szczęście                

z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek. Lawina zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich 

wielokrotnie… a to dopiero początek. Tutaj nie pomoże żadne "MAYDAY" ani "S.O.S"!  

 

 

6. Nasze miejsce na Ziemi / reżyseria John Chester ; scenariusz John Chester, Mark 

Monroe.- Warszawa : Monolith Films, [2020] 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chester, John (1978- ) , Chester, Molly , Ekologiczny styl 

życia , Gospodarstwo rolne , Małżeństwo , Marzenia , Przeprowadzka , Rolnicy , 

Zwierzęta gospodarskie , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Film dokumentalny 

Sygnatura:  WG-F/1577/D 

Nowości:  2020-06 

 

 

Znakomity reżyser John Chester wraz z żoną Molly muszą opuścić swoje małe mieszkanko w Los Angeles. 

Wszystko za sprawą ukochanego psa Todda, którego szczekanie drażni sąsiadów. Chesterowie traktują swoje 

wygnanie jako pretekst do realizacji marzenia o własnej farmie funkcjonującej w zgodzie z prawami natury. 80 

hektarów ziemi w upalnej Kalifornii staje się odtąd ich nowym domem. Z pomocą przyjaciół i zapaleńców                     

z całego świata, John i Molly realizują wyjątkowy projekt: 10 tysięcy drzew, ponad 200 rodzajów upraw                     

i dziesiątki gatunków zwierząt żyjących w zgodzie ze sobą i swoją naturą, a wszystko to bez udziału szkodliwej 

chemii i bezdusznej technologii.  

 

 

7. Proxima / reżyseria, scenariusz Alice Winocour.- Warszawa : Best Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astronauci , Kobieta , Matki i córki , Tęsknota , Film 

fabularny , Film akcji , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1579/DF 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

 

Sara (Eva Green) jest astronautką. Jako jedyna kobieta bierze udział w wyczerpującym szkoleniu Europejskiej 

Agencji Kosmicznej. Każdego dnia, pod kontrolą maszyn i specjalistów, poddana ekstremalnym warunkom jakie 



67 
 

panują na statku kosmicznym, ćwiczy wytrzymałość swojego organizmu. Jej codzienność to nie tylko mordercze 

treningi, ale również ciągłe udowadnianie męskiej części załogi, że zasługuje na miejsce w zespole. W domu 

zrzuca skafander i jest mamą 7-letniej Stelli. Kiedy zostaje wybrana na członka załogi misji „Proxima", jej 

dotychczasowe życie zaczyna się komplikować. Jako astronautka jest gotowa, by spełnić swoje marzenia                        

i polecieć w kosmos, jako mama boi się rozłąki z córką. Każda decyzja jest dobra i zła jednocześnie. Wyprawa  

w kosmos czasami okazuje się mniejszym wyzwaniem niż zwykłe życie na Ziemi.  

 

 

8. Richard Jewell / reżyseria Clint Eastwood ; scenariusz Billy Ray.- Warszawa : 

Galapagos, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jewell, Richard (1962-2007) , Igrzyska Olimpijskie (26 ; 

1996 ; Atlanta) , Adwokaci , Fake news , Opinia publiczna , Oskarżenie , 

Pracownicy ochrony mienia i osób , Śledztwo i dochodzenie , Terroryzm , Stany 

Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1580/DF 

Nowości:  2020-06 

 

Wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda i oparty na faktach film to historia ochroniarza Richarda Jewella, który 

latem 1996 roku w Atlancie podczas igrzysk olimpijskich dostrzegł ukryty ładunek wybuchowy. Jego 

błyskawiczna, bohaterska reakcja ocaliła wiele osób. Jednak szybko, Jewell stał się dla FBI głównym 

podejrzanym, obwiniały go media, a za nimi opinia publiczna. "Jeden z najbardziej intrygujących i sugestywnych 

obrazów roku" ( Us Weekly ).  

 

 

9. Wiedźma / reżyseria, scenariusz Park Hoon-jung.- [Warszawa] : Mayfly, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Nastolatki , Sieroty , Tajemnica , Film fabularny , 

Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1581/S 

Nowości:  2020-06 

 

 

 

7-letnia dziewczynka ucieka z tajemniczego budynku rządowego. W skutek szoku zapada na amnezję - nie wie 

kim jest i skąd pochodzi. Znajduje ją starsze małżeństwo, które postanawia zaopiekować się dziewczynką. Pod 

opieką nowych rodziców bohaterka wyrasta na bystrą i dzielną nastolatkę. Mija 10 lat, a bohaterka kierowana 

chęcią pomocy przyszywanym rodzicom, występuje w programie telewizyjnym. Od momentu pojawienia się 

dziewczyny w mediach zaczynają się dziać w jej życiu dziwne rzeczy. Ludzie twierdzą, że już ją widzieli.  

 

 

10. Żelazny most / reżyseria, scenariusz Monika Jordan-Młodzianowska.- 

Warszawa : Telewizja Polska, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górnicy , Katastrofy górnicze , Relacje międzyludzkie , 

Trójkąt miłosny , Zdrada małżeńska , Śląsk , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1582/DF 

Nowości:  2020-06 
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"Żelazny most" to dramatyczna opowieść o trójce bohaterów uwikłanych w miłosnej relacji. Pracujący na 

stanowisku sztygara Kacper (Bartłomiej Topa) ma romans z żoną swojego przyjaciela, Oskara (Łukasz Simlat), 

również górnika. Żeby móc spotykać się z kochanką Magdą (Julia Kijowska), Kacper wysyła Oskara do pracy na 

odległe i niebezpieczne odcinki kopalni. W czasie ich kolejnej schadzki w kopalni następuje tąpnięcie, a Oskar 

zostaje odcięty w zawalonym chodniku. Kochankowie rzucają się do akcji ratowniczej. Muszą uporać się                       

z poczuciem winy oraz świadomością, że przyczynili się do dramatu zasypanego męża i przyjaciela. Nie pomaga 

im gorące uczucie, którym siebie darzą. Zbyt wiele niepodjętych decyzji, zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. 

Każdy z bohaterów będzie się musiał skonfrontować z nimi sam.  

 
 
 
 


