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Nowości 2020 – GRUDZIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. Błyskawiczna wypłata / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Teofil Olkiewicz (postać fikcyjna) , Milicja Obywatelska 

(MO) , PRL , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Czerwiec 1982 roku. Cała Polska żyje rozpoczynającymi sie właśnie w Hiszpanii mistrzostwami świata w piłce 

nożnej. W pierwszym meczu Polacy grają z Włochami. Ulice w miastach pustoszeją. Wszyscy zasiadają przed 

telewizorami i kibicują naszym. W Poznaniu milicyjna nyska przewożąca wypłatę do zakładów Cegielskiego 

zostaje ostrzelana i obrabowana przez nieznanych sprawców. Na miejsce napadu zostaje wysłana ekipa śledcza                

z Komendy Wojewódzkiej MO. Śledztwem kieruje major Marcinkowski, a pomagają mu jak zwykle porucznik 

Brodziak i chorąży Olkiewicz. W tym samym czasie w Pile na strychu pewnej kamienicy stróż natrafia na zwłoki 

jednego z lokatorów. Kapitan Szwarc, który przybywa na miejsce, ze zdziwieniem odkrywa, że denat to 

emerytowany fukcjonariusz SB. Obie sprawy wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, jednak jak mawia 

chorąży Teofil Olkiewicz: "Nic nie jest takie, jak mogłoby się zdawać, że jest naprawdę".  

 

2. Bo nadal Cię kocham / Magdalena Kordel.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 
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Poczuj świąteczną magię miłości Zdarza się, że los nie pozwala zapomnieć o tym, co wydarzyło się przed laty. 

Dwoje zakochanych młodych ludzi może rozdzielić wojenna zawierucha, ale całe życie pamiętać będą o pierw-

szej prawdziwej miłości. Ułożą sobie życie, spędzą je w otoczeniu bliskich, ale w sercu wciąż będą nosić puste 

miejsce. Tak jak Leontyna, która nie otwiera tajemniczych listów, bo nie chce pozwolić, by przeszłość 

wywróciła jej świat do góry nogami. Pewnego dnia jednak zatrzaśnięta od lat szuflada się otwiera i z dumą 

prezentuje zawartość, której nie można dłużej ignorować. Zwłaszcza że położone wśród gór miasteczko 

Malownicze zaczyna otulać przedświąteczna mgła, która niespodziewanie budzi w Leontynie dawno zapomnianą 

tęsknotę. Po raz pierwszy od bardzo dawna postanawia wrócić do miejsc z czasów młodości. Kogo tam spotka? 

Z kim spędzi wigilijny wieczór? „Bo nadal Cię kocham” jest jak światło rozjaśniające zimowe noce – to 

opowieść, która ogrzewa zmarznięte serce i niesie wiarę w siłę prawdziwych uczuć. Nikt tak jak Magdalena 

Kordel nie potrafi przypomnieć o tym, co jest w życiu najważniejsze, nie tylko w święta.  

 

 

3. Czarny manuskrypt / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christian Abell (postać fikcyjna) , Duchowieństwo , 

Tajemnica , Tajne organizacje , Zabójstwo seryjne , Zamki krzyżackie , Kwidzyn 

(woj. pomorskie) , Malbork (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

Mroczny kryminał rozgrywający się w fascynujących latach 30. na niemieckim Pomorzu. Miastem 

Marienwerder (Kwidzyn) wstrząsają krwawe morderstwa, których ofiarą padają księża z parafii sąsiadującej                   

z katedrą i zamkiem krzyżackim. Tropy wiodą także do zamku w Marienburgu (Malborku). Autor kreuje 

niezwykły świat, zaludniony przez fałszywych chrześcijan, piękne kobiety z przeszłości, samobójców, 

fanatycznych nacjonalistów i członków tajemnego bractwa, rojącego o odbudowie wielkiej Rzeszy. Akcja 

schodzi – dosłownie i w przenośni – do podziemi, ukrytych korytarzy i krypt krzyżackich zamczysk, w których 

zatrzymał się czas. Prowadzący dochodzenie radca kryminalny Christian Abell, zmierzyć się musi nie tylko                 

z wyrachowanym mordercą, ale także z własną przeszłością, wiążącą go z rodzinnym miastem. Pełne napięcia 

śledztwo się komplikuje. Nic nie jest oczywiste, kolejne hipotezy prowadzą donikąd. Nobliwe miasteczko 

okazuje się swoistym kretowiskiem, skrzętnie skrywającym ponure tajemnice. Celem mordercy wkrótce staje się 

sam Abell. Stawka jest jednak o wiele większa, niż życie policjanta. Rozwiązanie zagadki wymaga rozwikłania 

tajemnic z dalekiej przeszłości, która wciąż wpływa na los współczesnych…  

 

 

4. Długa noc w Paryżu / Dov Alfon ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : 

WydawnictwoCzarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , Wywiad 

wojskowy izraelski , Tel Awiw-Jafa (Izrael) , Paryż (Francja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Były szpieg izraelskiego wywiadu przedstawia najbardziej realistyczny i autentyczny thriller roku. Numer jeden 

na liście bestsellerów magazynu Times i Zwycięzca Międzynarodowego Sztyletu CWA. Kiedy izraelski technik 

znika z lotniska Charlesa de Gaulle’a z kobietą w czerwieni, logika dyktuje, że to przejaw młodzieńczej 

niedyskrecji. Niemniej jednak Izrael jest w stanie wysokiej gotowości. Pułkownik Zeev Abadi, nowy szef Sekcji 

Specjalnej Jednostki 8200, właśnie przyleciał tym samym lotem co zaginiony. Komisarz Léger z paryskiej policji 
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wszystkie zbiegi okoliczności uważa za podejrzane. Kiedy drugi młody Izraelczyk z samolotu zostaje porwany                 

z pokoju hotelowego, podejrzenia zostają potwierdzone – i nadchodzi kryzys dyplomatyczny. Gonitwa w celu 

identyfikacji ofiar i poznania przyczyn porwań nasila się, tajna chińska drużyna komandosów obserwuje                       

z dachów, a kostnica z godziny na godzinę otrzymuje coraz więcej świeżych ciał z całego Paryża. To może 

okazać się długa noc w Mieście Świateł.  

 

 

5. Dziewczyny w przestworzach / Noelle Salazar ; przełożyła Urszula Gardner.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Women Airforce Service Pilots , II wojna światowa (1939-

1945) , Kobieta , Lotnicy wojskowi , Miłość , Odwaga , Poczucie straty , Przyjaźń , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-12 

 

 

Zdumiewająca historia pilotek Kobiecych Sił Powietrznych, których odwaga podczas II wojny światowej 

zmieniła zwyczajne kobiety w niezwykłe bohaterki. Jest 1941 rok. Audrey Coltrane zawsze chciała latać. Od 

małego błagała ojca, żeby nauczył ją tego na pobliskim lotnisku w Teksasie. Dlatego też kiedy rozpoczęła się 

wojna w Europie, bez wahania zapisała się na szkolenie pilotów wojskowych na Hawajach. Teraz nie ma czasu 

na romantyczne uniesienia, nawet z niezwykle pociągającym porucznikiem Jamesem Hartem, który wkrótce 

będzie jej tak drogi jak kobiety, z którymi lata. W jeden pamiętny dzień nad Pearl Harbour traci tak wiele. Strata 

popycha ją do działania i wkrótce dołącza do korpusu kobiet pilotek. „Dziewczyny w przestworzach” rzucają 

światło na mało znany kawałek historii. To portret nieustraszonych kobiet i opowieść o miłości i przyjaźni 

napisana tak, że poczujemy wiatr we włosach i słone łzy na policzkach.  

 

 

6. Godzina zagubionych słów / Natasza Socha.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kawiarnie i cukiernie , Przyjaźń , 

Rozmowa , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Czy godzina wystarczy, by przebaczyć, pokochać, zrozumieć? Historia, która pozwala odnaleźć nadzieję oraz 

dostrzec, że bliskość i szczerość leczą najgłębsze zranienia. Katarzyna, Marcin, Anna, Aleksy i Fabian, Borys -              

z pozoru łączy ich nić. Mijają się kupując kwiaty w tej samej kwiaciarni, kanapki w pobliskim barze i zama-

wiając espresso w kameralnej kawiarni "Kawa". Mimo że każde z nich na swoją historię, troski i głęboko 

skrywane tajemnice, połączył ich magiczny dzień, w którym dostali od losu wyjątkową szansę. Czy odważą się   

z niej skorzystać? Niekiedy jedna rozmowa potrafi zmienić wszystko, a przedświąteczny wieczór to najlepszy 

czas, by ją odbyć.  
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7. Gwiazdozbiór / Marta Zaborowska.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julia Kapulet (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Śledztwo i 

dochodzenie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Fabryką talentów, podwarszawską szkołą dla wybitnie uzdolnionych uczniów, wstrząsa informacja o śmierci 

jednego z wychowanków. Wkrótce zamordowani zostają kolejni uczniowie, a autopsja u każdego z nich 

wykazuje postępujące kalectwo, przekreślające ich drogę do sławy. W trakcie śledztwa, prowadzonego przez 

policyjną detektyw Julię Krawiec, do warszawskiej ASP wpływa list z rysunkami zamordowanych dzieci. Ktoś 

uwiecznia moment ich śmierci na swoich pracach. Julia musi odnaleźć autora rysunków zanim dojdzie do 

kolejnego zabójstwa.  

 

 

8. Ja, anielica / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Wydanie 3.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diabeł , Studenci , Zaświaty , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Beleth, Azazel, Kleopatra i Śmierć znani z powieści Ja, diablica powracają! A to oznacza, że już nikt nie będzie 

się nudził. W życiu Wiktorii ponownie zjawia się przystojny diabeł. Rozbija jej związek z Piotrem i ma 

nietypową prośbę - chce odzyskać swoje anielskie skrzydła. Czy dziewczynie uda się zwrócić złotookiemu 

Belethowi marzenia? Przed Wiktorią stają naprawdę trudne wybory - bo z jednej strony zabiegający o jej miłość 

śmiertelnik, a z drugiej... no właśnie, diabelnie przystojny upadły anioł. W dodatku akcja przeniesie się do nieba. 

A tam pojawią się kolejni bohaterowie - zabawne putta, podstępny Moroni, rodzice Wiktorii i oczywiście syn 

szefa, jeżdżący najnowszym maserati... Nieprzyzwoicie zabawna książka o niebiańsko-piekielnej rzeczywistości. 

Do diabła - to trzeba przeczytać!  

 

 

9. Ja, diablica / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Wydanie 3.- Warszawa : W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Piekło , Studenci , Niebo (religia) , Życie 

pośmiertne , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Śmierć to dopiero początek. Dziwna prawda wynikająca z najnowszej powieści niezwykle utalentowanej pisarki 

młodego pokolenia - Katarzyny Bereniki Miszczuk. Gdy dwudziestoletnia Wiktoria zostaje zamordowana, 

zaczyna nowe życie. Dosłownie. Trafia do piekielnego Los Diablos, gdzie dostaje intratną posadę diablicy. Jej 
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zadaniem jest targowanie się o dusze zmarłych, czyli potencjalnych nowych obywateli Piekła. Jednak Wiktoria 

nie potrafi pogodzić się ze swoją przedwczesną śmiercią, dlatego ciągle wraca na ziemię. Postanawia też 

zawalczyć o miłość swojego życia i... wybrać między przystojnym diabłem Belethem a śmiertelnikiem Piotrem. 

Ja, diablica to wybuchowa mieszanka dwóch rzeczywistości - ziemskiej i piekielnej; to również korowód 

barwnych postaci, takich jak neurotyczna Śmierć, narcystyczna Kleopatra (tak, TA Kleopatra) czy diaboliczny 

Azazel, którego plan przewiduje zdobycie władzy nad całym światem piekielno-niebiańskim. Pisarka umiejętnie 

korzysta z dobrze znanych, popkulturowych tematów, odświeża je i bawi się nimi. Łącząc najlepsze cechy 

romansu, kryminału i powieści fantasy, stworzyła pełną humoru i - mimo kontrowersyjnego tematu śmierci - 

delikatnie zmysłową książkę.  

 

 

10. Ja, ocalona / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Piekło , Studenci , Niebo (religia) , Życie 

pośmiertne , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Akcja powieści zostanie osadzona kilka – kilkanaście lat później po wydarzeniach z „Ja, potępiona”. Wiktoria 

będzie musiała się zmierzyć nie tylko z Belethem, z którym uwaga – już nie będzie się spotykała z powodu 

zdrady, ale także z depresją Lucyfera, który postanowi przyspieszyć nieco apokalipsę. Czy poradzi sobie sama? 

A może ktoś jej pomoże? Jeśli martwicie się, że to będzie odgrzewany kotlet – spokojnie. Oprócz akcji 

prowadzonej z punktu widzenia głównej bohaterki zamierzam znacznie więcej miejsca poświęcić Azazelowi              

i reszcie diabelskiej kompanii. Czas opowiedzieć ich historię.  

 

 

11. Listy pełne marzeń / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Święty Mikołaj , Boże Narodzenie , Kobieta , Listy , Osoby w 

wieku starszym , Prezenty , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Maryla Jędrzejewska ma już siedemdziesiąt lat, ale dopiero teraz czerpie z życia pełnymi garściami. Można by 

się zastanowić, jak można czerpać z życia, gdy się siedzi tylko w domu, a wychodzi jedynie po jedzenie dla kota 

i dla siebie. I to dokładnie w tej kolejności. Ale Maryla ma wreszcie w życiu cel. Wieczorami siada przy swoim 

sekretarzyku, za każdym razem wahając się, czy otworzyć kolejny list. Wie, że przepadłby, gdyby go wrzuciła 

do wysyłanych listów na poczcie. Może nawet dotarłby do Mikołaja, który gdzieś tam, w Laponii, zarabia na 

byciu świętym. Ale jedno jest pewne... To ona mogła spełniać marzenia. Ten fałszywy biznesmen z Laponii                

z pewnością by tego nie zrobił...  
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12. Łowczyni / Kate Quinn ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ściganie zbrodniarzy wojennych , Tajemnice , 

Europa , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Kiedyś sama polowała. Teraz polują na nią. Nina Markova zawsze marzyła o lataniu. Kiedy naziści atakują 

Związek Radziecki, ryzykuje wszystko, aby dołączyć do Nocnych Wiedźm - legendarnego pułku bombowców 

składającego się wyłącznie z kobiet. Podczas jednej z akcji ląduje za linią wroga nieopodal jeziora Rusałka pod 

Poznaniem. Tam spotyka kobietę znaną jako Łowczyni... Tylko szalona odwaga i przebiegłość utrzymają Ninę 

przy życiu. Nastoletnia Jordan McBride jest zdeterminowana, aby zostać fotografką. Kiedy ojciec Niemcze-

kiwanie przedstawia jej swoją przyszłą narzeczoną, dziewczyna jest zachwycona. Jednak z czasem zauważa coś 

niepokojącego w tej cichej i pięknej wdowie. Próbując poznać przeszłość Anneliese, która wkrótce zostaje jej 

macochą, Jordan odkrywa w swojej ciemni fotograficznej przerażającą tajemnicę. Ta natomiast prowadzi do 

kolejnych... Kim jest kobieta, którą zaprosili do swojego domu? W tej wciągającej i rozdzierającej serce historii 

Kate Quinn opisuje konsekwencje wojny dla życia poszczególnych osób oraz cenę, jaką płacimy za szukanie 

sprawiedliwości i prawdy. To także opowieść o sile kobiecej przyjaźni, trudnej miłości i nadzwyczajnej 

odwadze.  

 

 

13. Martwy błękit / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christian Abell (postać fikcyjna) , Kabała (religia) , 

Kolekcjonerzy , Sztuka , Gdańsk (woj. pomorskie) , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

W Sopocie znalezione zostają zwłoki znanego żydowskiego kolekcjonera i wyznawcy Kabały - Saula 

Rottenberga. Wszystko wskazuje na samobójstwo. Wkrótce w makabrycznych okolicznościach giną kolejni 

członkowie rodziny Rottenbergów. Radca kryminalny Christian Abell podąża niezmordowanie tropem 

morderców. Aby ich odnaleźć, musi jednak najpierw rozwiązać zagadkę zza grobu, pozostawioną mu przez 

Rottenberga… Nie będzie to łatwe, ponieważ droga do prawdy usiana jest przeszkodami, a w samym śledztwie 

nic nie jest oczywiste. Chodzi o pieniądze czy o coś więcej? Czy dzisiejszy Grand Hotel zbudowany został na 

łapówkach i ludzkiej krwi? A może kluczem do rozwiązaniem zagadki jest Kabała i jej święte litery? Czy 

rodzina Rottenbergów padła ofiara spisku? Kto torpeduje wysiłki Abella i wyprzedza go ciągle o krok? Pytania 

się mnożą, a próba znalezienia na nie odpowiedzi może kosztować życie. W tle mroczny klimat lat trzydziestych 

na niemieckim Pomorzu. A także historyczne wydarzenia, rzucające długi cień na śledztwo prowadzone przez 

śledczego Abella.  
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14. Miasto duchów / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christian Abell (postać fikcyjna) , II wojna światowa (1939-

1945) , Masoneria , Oficerowie , Poszukiwania zaginionych , Uprowadzenie , Zegary i 

zegarki , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

„Miasto duchów" to nowoczesne połączenie thrillera psychologicznego i kryminału noir — w kostiumie z epoki. 

Mroczna opowieść o miłości, winie i odkupieniu. Jesień 1944 roku, kilka miesięcy przed ostatecznym upadkiem 

III Rzeszy. W bazie wojennej koło niemieckiego Gdańska zamordowanych zostaje dwóch wysokich oficerów 

marynarki wojennej. Jednocześnie w Rotterdamie znika bez śladu córka radcy Abella. Tropy wiodą do... 

Gdańska. Co łączy obie te ponure zagadki? Nic nie jest oczywiste. Chodzi o zemstę, zdradę czy zwykłą 

chciwość? Pytań jest wiele, mało odpowiedzi. Radca Abell zmuszony jest powrócić do miasta, które opuścił 

wiele lat temu. Otrzymuje tu propozycję nie do odrzucenia: zyska pomoc w odnalezieniu córki, jeśli schwyta 

nieuchwytnych morderców... Przed oczami czytelnika przesuwają się swoiste taśmy występku i zbrodni. 

Podziemne burdele i tajemnice zegara Dühringera, tajne loże masońskie i spiskujący oficerowie, piękne kobiety   

i stare porachunki. W tle mroczna atmosfera na Pomorzu z czasów wojny i pieczołowicie oddane realia życia               

w świecie skazanym na zagładę.  

 

 

15. Miłość czyni dobrym / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, copyright 2020. 

(Wiara, nadzieja, miłość : trylogia kryminalna  / Katarzyna Bonda ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Oszuści , Podróże , Wyłudzenie , 

Anglia (Wielka Brytania) , Brazylia , Monako , Niemcy , Polska , Szwajcaria , Włochy 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

Zło, którego się dopuszczają, niewiele różni się od krwawych zbrodni. Wywołuje cierpienie, bezpowrotnie łamie 

ludzkie życie. Jednak w oszustach jest też coś, co nas intryguje, przyciąga jak magnes. To właśnie 

bezwzględnego, ale i doskonałego w swoim fachu oszusta – Daniela Skalskiego – zdecydowała się opisać 

Katarzyna Bonda w swojej najnowszej powieści „Miłość czyni dobrym”. Mężczyzna bez najmniejszych 

skrupułów manipuluje każdym, kto stanie na jego drodze. Począwszy od zakochanych w nim kobiet, po 

specjalistów od finansów. Daniel Skalski marzy o zdobyciu naprawdę dużych pieniędzy i życiu w luksusie.                  

W poszukiwaniu łatwego zarobku schodzi na drogę przestępczą, zostaje bezwzględnym oszustem. Odtąd jego 

codzienność to nakręcająca się spirala kłamstw i intryg, które zniszczą niejedno życie… Pierwszą ofiarą oszusta 

jest zauroczona nim Gabrysia – pracownica banku. To ona zdradza Skalskiemu, że czeki są weryfikowane tylko 

raz na pół roku. Dzięki niej Daniel poznaje także słabe elementy zabezpieczania papierów wartościowych. 

Skalski najpierw okrada przedstawicieli firm handlowych w Polsce, a potem rozpoczyna działania na skalę 

międzynarodową, obracając milionami dolarów. Przenosi się do Londynu, gdzie konsekwentnie buduje swoją 

markę finansisty i maklera od funduszy hedgingowych. W otoczeniu Skalskiego, który zaczyna przedstawiać się 

jako spadkobierca rodziny Hochbergów, pojawiają się liczni oszuści i fałszerze. Wraz z nimi i przeciwko nim 

Daniel konstruuje kilka przemyślnych intryg, które jeszcze pomnażają jego zasoby…  
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16. Molly / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Przedsiębiorcy , Sieroty , Złodzieje , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Zapnijcie pasy. Agnieszka Lingas-Łoniewska zafunduje wam emocjonalną przejażdżkę, jakiej jeszcze nie 

znacie! Powiedzieć, że Molly – Melania Tarczyńska – przeszła w życiu piekło, to nie powiedzieć nic. Osierocona 

przez matkę, została zupełnie sama, gdy jej ojciec wylądował w więzieniu za finansowe defraudacje. Latami 

tułała się po domach dziecka i rodzinach zastępczych. Teraz, gdy jest dorosła, chce się już tylko bawić. Niszczyć 

ludzi i świat. Imprezy, adrenalina, pedał gazu pod nogą, szalona jazda prosto w noc. Przy swoim boku ma 

Robsona – najlepszego kumpla jeszcze z bidula, najbliższą osobę na ziemi. Kiedyś była w nim zakochana, ale 

choć ją wtedy zdradził – jej rana w sercu się zabliźniła, a ich przyjaźń przetrwała. Jest pewna, że niczego więcej 

jej w życiu nie trzeba. Do czasu, gdy w klubie spotyka Wiktora Tuli, którego pamięta z dzieciństwa. Syn 

dawnego wspólnika jej ojca dziś jest spadkobiercą rodzinnej fortuny, statecznym panem prezesem. Spokojnym            

i opanowanym… dopóki ona nie pojawia się w jego życiu. Molly wnosi w jego poukładane życie nieznane 

emocje i szaleństwo. Wiktor daje jej poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy nie zaznała. Jednak po wszystkim, 

co przeszła, tak bardzo boi się mu zaufać. Pochodzą z dwóch różnych światów. Drobna złodziejka i szanowany 

biznesmen. Trudno o bardziej elektryzujące połączenie. Nic dziwnego, że wszyscy próbują stanąć im na drodze. 

Wiktor jest pewien – w walce o swoją Molly stawi czoła choćby i całemu światu. Tylko czy ona mu zaufa? Tym 

bardziej że pomiędzy nimi są jeszcze niewyjaśnione tajemnice z przeszłości…  

 

 

17. Moloch / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eberhard Mock (postać fikcyjna) , Okultyzm , Uprowadzenie 

, Tajne organizacje , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Najmroczniejsze śledztwo Mocka Breslau, 1928, szpital psychiatryczny przy Kletschkau Strasse. Eberhard Mock 

staje twarzą w twarz ze swą dawną kochanką. Jej córka i syn zostali porwani, a ślad po nich zaginął. Od śmierci 

ukochanej Sophie nic nie wstrząsnęło Mockiem równie mocno jak to spotkanie. Hedwig postradała zmysły:                  

o morderstwo dzieci oskarża własnego męża. Krok po kroku Mock odkrywa upiorne powiązania między tajnym 

stowarzyszeniem okultystycznym a budowniczymi miasta przyszłości w centrum Wrocławia. Nawet nie domyśla 

się, jak potężne siły śledzą każdy jego krok. Cmentarne czarne msze, wyuzdane praktyki seksualne i ludzie, 

którzy nie cofną się przed niczym. Tajne śledztwo zaprowadzi Mocka wprost przed przerażające oblicze prawdy. 

Czy istnieje granica, której Mock nie przekroczy?  
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18. Mój Michael / Amos Oz ; przełożyła z hebrajskiego Agnieszka Jawor-Polak.- 

Wydanie 3. w tym przekładzie (poprawione)- Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza 

"Czytelnik", 2020. 

(Mistrzowie Literatury) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Jerozolima (Izrael) , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2020-12 

 

Ponadczasowa opowieść o miłości i stracie. Studentka literatury hebrajskiej Hannah poznaje studenta geologii 

Michaela. Pobierają się, dość szybko jednak – mimo udanego małżeństwa i macierzyństwa – Hannah zaczyna 

odczuwać pustkę, ucieka w marzenia senne. Pojawiają się w nich bliźniacy, jej towarzysze zabaw z dzieciństwa, 

raz jako wybawcy, innym razem – oprawcy. Oz mistrzowsko maluje postępujący rozpad małżeństwa, 

wyrafinowanie delikatną kreską, z wyczuciem, ukazując zarazem panoramę Jerozolimy lat pięćdziesiątych XX 

wieku. Powieść (uznaną przez krytykę za izraelską Panią Bovary) przetłumaczono na kilkadziesiąt języków, na 

jej podstawie powstał amerykańsko-izraelski film "Michael Sheli".  

 

 

19. Nic bez ryzyka / Jeffrey Archer ; przełożyła Danuta Sękalska.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Warwick (postać fikcyjna) , Kradzież dzieł sztuki , 

Policjanci , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

To nie jest powieść detektywistyczna, to jest opowieść o detektywie… William Warwick zawsze chciał być 

policjantem. Zaczyna od służby w rewirze pod czujnym okiem konstabla Freda Yatesa, a potem trafia do 

Scotland Yardu, gdzie bierze udział w swoim pierwszym poważnym śledztwie w sprawie kradzieży bezcennego 

płótna Rembrandta z Fitzmolean. W muzeum poznaje też piękną Beth, która skrywa mroczną tajemnicę. William 

staje przed nowymi wyzwaniami, a wszystko okazuje się coraz bardziej skomplikowane. "Nic bez ryzyka" to 

pierwszy tom nowego cyklu Jeffreya Archera, w którym nie zabraknie fascynujących śledztw, niespodziewanych 

zwrotów akcji, spektakularnych zwycięstw, prawdziwych dramatów i wyrafinowanego humoru.  

 

 

20. Nie ma i lepiej, żeby nie było / Edina Szvoren ; z języka węgierskiego przełożyła 

Anna Butrym.- Wrocław : Książkowe Klimaty, 2019. 

(Seria z Winnicą: kolor różowy) 

(Węgierskie Klimaty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Opowiadania 

i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-węg. 

Nowości:  2020-12 

 

Dwanaście opowiadań o rodzinach, małżeństwach, dorosłych, dzieciach i ich wzajemnych relacjach. Edina 

Szvoren ukazuje swoich bohaterów w chłodnym, klinicznym świetle, które w niepokojący sposób zrównuje ich 
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świat ze światem ciał i przedmiotów. Lakoniczne, a przy tym dosadne opisy rozmaitych zwyczajów i natręctw 

zaskakują groteskowością i skłaniają do zadawania pytań o istotę więzi między pozornie bliskimi sobie ludźmi.  

 

 

21. Odrodzone królestwo / Elżbieta Cherezińska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Luksemburski (król Czech ; 1296-1346) , Władysław 

Łokietek (król Polski ; ok. 1260-1333) , Piastowie (dynastia) , Krzyżacy , Bitwa pod 

Płowcami (1331) , Władcy , Polska , Powieść historyczna , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

Trzy wrogie siły wypowiadają wojnę Królestwu Rozpoczyna się starcie o przyszłość korony Stary król rusza na 

swą największą wojnę Władysław nie zdejmuje wojennej korony i nie daje się zwieść rozejmom. Przygotowuje 

się do wielkiej wojny z Zakonem. Jemioła walczy o życie Kazimierza z coraz mroczniejszymi siłami. Zawiera             

z królem sojusz przeciwko Krzyżakom i wojownikom Starców Siwobrodych. W tym samym czasie w Malborku 

toczy się zażarta walka o wizję Zakonu. Wielki mistrz zostaje zamordowany, a jego następca kończy politykę 

ugody. Wystawia przeciw Polakom wielką armię. Król Jan Luksemburski hołduje Śląsk, z rozmachem zdobywa 

północną Italię i wzmocniony sukcesami zwraca wzrok na Królestwo Polskie. Nowy mistrz proponuje mu coś 

więcej niż sojusz – rozbiór Królestwa. Rikissa decyduje się na ryzykowną grę. Płoną miasta, wsie i katedry. 

Wojownicy Trzygłowa tańczą na ołtarzach kościołów. W wielkiej wojnie każdy dzień jest nieprzewidywalny, 

nawet ostateczna bitwa do której pod Płowcami stają Zakon i Królestwo. Odrodzone Królestwo to finałowa 

część pięciotomowego cyklu pod tym samym tytułem. Powieść przeprowadza nas przez świat średniowiecznych 

intryg od północnej Italii przez litewską Wielką Puszczę, krzyżackie zamki i wawelskie zbrojownie. Świat 

chrześcijański i pogański splatają się ze sobą jeszcze silniej, niż wcześniej. Walka z Zakonem wchodzi                        

w decydującą fazę, a Elżbieta Cherezińska po raz kolejny udowadnia, że na polu bitwy czuje się równie dobrze, 

co w zamkowych komnatach. Wracają wątki i bohaterowie, znani z poprzednich tomów. Wszystkie tajemnice 

zostaną rozwikłane, misterne intrygi ujrzą światło dzienne, a nawet przypadkowe zdarzenia sprzed lat odegrają 

zaskakująco ważną rolę w wielkim finale cyklu.  

 

 

22. Ostatni cud / Marzena Orczyk-Wiczkowska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo , Fizjoterapeuci , Hindusi , Miasta małe , 

Paparazzi , Późne rodzicielstwo , Zjawiska paranormalne , Strzemieszyce Wielkie 

(Dąbrowa Górnicza ; część miasta) , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

Strzemieszyce Wielkie to miejsce, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tutaj mieszkają Jolanta i Janusz Łapko-

wie, małżeństwo pięćdziesięciolatków. Los niespodziewanie obdarowuje ich dzieckiem, a leniwą egzystencję 

niepozornych Strzemieszyc przerywa elektryzująca wieść: mały Janek ma nadprzyrodzone zdolności. Fenomen 

dziecka przyciąga osoby o różnych motywacjach i światopoglądach, ale też wpływa na lokalną społeczność, 

wywołując u jednych lęk, u innych chęć wykorzystania umiejętności chłopca do swoich celów. Sprawia, że 

nieoczekiwanie przecinają się losy czterdziestoczteroletniego paparazziego, pięknej fizjoterapeutki i wikarego              

z przeszłością w zespole punkrockowym. Kim jest tajemniczy Hindus, który pojawia się pod postacią żebraka, 

kierowcy autobusu lub wytwornego dżentelmena? Kto postanowi wykorzystać niecodzienny dar małego Łapki? 

Czy agenci ABW do spółki z warszawskim paparazzim odkryją tajemnicę strzemieszyckiego cudu? Daj się 
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poprowadzić magicznej aurze roztaczanej piórem Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej. Realizm magiczny jeszcze 

nigdy nie był tak polski! „Piękna powieść o splataniu się losów i wspólnym dążeniu ku dobru. Głębokie portrety 

psychologiczne i tajemnica na granicy światów. Gorąco polecam!” Marcin Pilis, pisarz 

 

 

23. Paprocany / Paulina Świst.- Warszawa : Akurat - Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszywe zeznania , Policjanci , Prostytucja , Uprowadzenie , 

Zgwałcenie , Paprocany (Tychy ; część miasta) , Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Tychach wybucha afera: kilku policjantów miało rzekomo zgwałcić 

prostytutkę. Pokrzywdzona jako głównego sprawcę wskazuje Krzysztofa Strzeleckiego - wzorowego 

funkcjonariusza i w ogóle człowieka "do rany przyłóż". Strzelecki stanowczo twierdzi, że jest niewinny, ale 

zostaje odesłany na przymusowy urlop. Jedyną osobą, która bez zastrzeżeń wierzy w jego niewinność, jest jego 

szef. Niestety, on sam też ma kłopoty, a właściwie nie tyle on, co jego przybrana córka, która mocno niepokoi się 

losem swojej 18-letniej bratanicy. Dziewczyna była zawsze tzw. "trudnym dzieckiem" - wielokrotnie na długo 

znikała z domu; teraz też przepadł bez śladu, ale jej ciotka jest przekonana, że tym razem chodzi o coś 

poważnego, konkretnie o porwanie. Urlopowany Strzelecki chwilowo dysponuje nadmiarem wolnego czasu, 

więc przełożony prosi go o pomoc w prywatnym śledztwie. Tropy prowadzą nad Paprocany - jezioro w Tychach, 

popularna na Śląsku miejsce wypoczynku.  

 

 

24. Pierwsza taka gwiazdka / Karen Schaler ; tłumaczyła Agnieszka Myśliwy.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Nadchodzi wyjątkowy czas – czy otworzysz się na magię Gwiazdki? Haley nie chciała tam jechać. Wyjazd na 

Gwiazdkowy Obóz wydawał się jej kompletną stratą czasu. Przecież musi przeprowadzić świąteczną kampanię 

reklamową dla ważnego klienta! I wreszcie dostać ten upragniony awans! Bo Haley – chociaż zamiast zielonego 

futra nosi szpilki – jest damską wersją Grincha. Najchętniej wysłałaby te całe święta w kosmos! Ale skoro szef 

stawia ultimatum – albo dziewczyna poczuje ducha świąt, albo nici z kampanii – Haley rusza do ukrytego                   

w górach pensjonatu. Widok majestatycznych jodeł, mieniących się kolorowych lamp i wieńców z gałązek 

ostrokrzewu wywołuje w jej sercu nieznane ciepło. Haley spotka tu małżeństwo, które przypomni jej, czym 

może być miłość, ale i mężczyznę, który utracił ukochaną osobę. A gdy magia świąt zacznie działać, na 

horyzoncie pojawi się jeszcze ktoś… Czy ta wyjątkowa – pierwsza taka w jej życiu – Gwiazdka przysienie 

dziewczynie szczęście? 
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25. Potwory / Anna Potyra.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Policjanci , Profilowanie kryminalne , Śpiewacy , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

W warszawskim lasku miejskim zostają odnalezione zwłoki kobiety. To wschodząca gwiazda polskiej sceny 

operowej. Piękna, młoda i utalentowana. I… poliamorystka. Uważała, że można kochać więcej niż jedną osobę, 

że pozostawanie w związkach otwartych może je wzbogacać. Nie miała wrogów, wszyscy mówią o niej dobrze. 

A jednak została brutalnie zamordowana… Obraz miejsca zbrodni nie pozostawia wątpliwości. Takiego czynu 

mogła dokonać jedynie osoba ogarnięta szałem nienawiści. Tylko do kogo była ona skierowana? Do 

zamordowanej kobiety, dlatego że jej talent był dla kogoś zagrożeniem? Dlatego że była wyznawczynią 

poliamorii, czy do kobiet w ogóle? Czy odkrycie sekretów życia śpiewaczki pozwoli wyjaśnić tajemnicę jej 

śmierci? A może w Warszawie zaczęła grasować bestia, dla której zabicie drugiego człowieka nie znaczy nic                

w obliczu zaspokojeniu chorych popędów?  

 

 

26. Słońce w mroku / Stephenie Meyer ; przełożyła z angielskiego Donata Olejnik.- 

Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2020. 

(Saga zmierzch / Stephenie Meyer ; [t. 6]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Nastolatki , Wampir (stworzenie fantastyczne) , 

Zakochanie , Horror , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-12 

 

 

Opowieść o wiecznej miłości śmiertelniczki i wampira narodziła się, gdy Isabella Swan i Edward Cullen spotkali 

się w pierwszym tomie sagi "Zmierzch", Dotychczas znaliśmy tę historię z perspektywy Belli. Jednak autorka 

uznała, że Edward także zasługuje na to, by móc opowiedzieć swoją wersję. Jego relacja jest zdecydowanie 

bardziej mroczna. W miarę poznawania myśli i uczuć wampira oraz odkrywania fascynujących wydarzeń                    

z przeszłości zaczynamy rozumieć z pozoru nieracjonalne zachowania i wybory młodego Cullena. Spotkanie                 

z Bellą to najbardziej niepokojące i intrygujące wydarzenie w życiu Edwarda. Stawia go przed dramatycznym 

dylematem: czy ma prawo podążać za głosem serca, skoro tym samym naraża Bellę na śmiertelne 

niebezpieczeństwo?  

 

 

27. Szare wilki z Jarocina / Robert Ziółkowski ; [tłumaczenie zwrotów niemieckich 

Marlena Garstecka].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powstanie wielkopolskie (1918-1919) , Powstańcy 

wielkopolscy (1918-1919) , Zemsta , Zgwałcenie , Żołnierze , Jarocin (woj. 

wielkopolskie) , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 
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W wyniku brutalnego gwałtu, w Kilonii ginie siostra pruskiego militarysty, pułkownika von Wussowa. Z ofiary 

zostaje zdarty rodowy piętnastowieczny medalion. Wussow poprzysięga zemstę. Rozpoznanie dla niego jest 

proste, kto posiada medalion jest mordercą. Akcja kryminalna zostaje spleciona z walką powstańców 

wielkopolskich z Jarocina, którzy w szarych mundurach – feldgrau , ale już z polskimi orzełkami na czapkach               

i białoczerwonymi opaskami na ramionach, niczym szare wilki kąsali pruskich najeźdźców. I jak gnębione od 

setek lat wilki, nie tylko nie dali się pokonać przez 123 lata niewoli, ale skutecznie wywalczyli powrót 

Wielkopolski, Kujaw i Pomorza w granice Rzeczypospolitej. Zawsze krok przed Niemcami, skłóconą Warszawą 

i zachowawczym Poznaniem, już w listopadzie 1918 roku wyrwali z rąk Prusaków Jarocin. Książka                            

o zapomnianych bohaterach, w porównaniu, z którymi bledną, wypromowane ikony naszej tradycji i historii. Oni 

udowodnili, że można zwyciężać minimalizując straty własne, biorąc jednocześnie największy łup wojenny                 

w historii polskiego oręża.  

 

 

28. Szkarłatna głębia / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christian Abell (postać fikcyjna) , Chciwość , Mennonici , 

Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) , Frombork (woj. warmińsko-mazurskie, pow. 

braniewski, gm. Frombork) , Mierzeja Wiślana , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

Zima roku 1934. W elbląskim domu modlitwy zostają znalezione okrutnie okaleczone zwłoki Wima Oxelrode, 

starszego gminy mennonickiej na Mierzei Wiślanej. Wkrótce w równie makabrycznych okolicznościach ginie 

kolejny członek wspólnoty. Radca kryminalny Christian Abell staje przed podwójnie trudnym zadaniem. Musi 

nie tylko odnaleźć nieuchwytnych zabójców, ale także przełamać zmowę milczenia panującą w tej hermetycznej 

społeczności, żyjącej na obrzeżach cywilizacji. Abell niezmordowanie tropi morderców. Ale w tym śledztwie nic 

nie jest oczywiste. Mnożą się fałszywe, prowadzące donikąd tropy. Obłąkańcze idee, niewygasłe namiętności, 

walka o władzę, zwykła chciwość? Wszystko może być prawdą – lub tylko jej pozorem. A gdy Abell wreszcie 

zbliży się do sedna sprawy, na jego drodze stanie przeciwnik równie zdeterminowany i przenikliwy, jak on sam. 

I podnoszący nieustannie stawkę w grze, której ceną jest ludzkie życie… W tle sugestywnie odmalowany klimat 

lat 30. w Prusach Wschodnich. Marszruta zbrodni wiedzie przez niemiecki Elbląg, katedrę we Fromborku i skute 

mrozem mennonickie wioski na Mierzei Wiślanej.  

 

 

29. Śmiech bogów / Aleksandra Marinina ; przełożyła Aleksandra Stronka.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Piosenkarze , 

Zabójstwo seryjne , Zespoły muzyczne , Moskwa (Rosja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Nastia Kamieńska prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstw dwóch młodych mężczyzn. Szybko odkrywa, że  

w przeddzień śmierci obaj byli na koncercie zespołu rockowego Bi-Bi-Es i zginęli, ponieważ krytykowali 

solistkę Swietłanę Miedwiediewą. Zabójca zwany Fanem rzuca mroczny cień na Moskwę. W tym samym czasie 

biznesmen Rubcow zwraca się z prośbą do komisariatu na Pietrowce o wyjaśnienie, kto pisze do jego córki Żeni 

dziwne listy. Detektywi wyjaśniają, że dziewczyna otrzymuje je przez pomyłkę – jej niezwykłe podobieństwo do 

Miedwiediewej sprawia, że zabójca bierze ją za piosenkarkę. Kamieńska podejmuje trudną decyzję. Postanawia 
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filmować kolejne występy zespołu, mając nadzieję, że pośród słuchaczy wypatrzy groźnego zabójcę. Anastazja 

Kamieńska powraca!  

 

 

30. Śreżoga / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwo seryjne , Śledztwo i dochodzenie , Lipowo (woj. 

kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Ktoś czai się z siekierą w ciemności. Sierżant sztabowy Radosław Trawiński boi się, że to aspirant Daniel 

Podgórski, który odkrył, że śmierć jego partnerki nie była samobójstwem. Czyżby przyszedł się zemścić? 

Tymczasem w okolicy giną jeszcze trzy osoby. Właściciel zajazdu wygląda wprawdzie, jakby spokojnie zasnął, 

ale jego pracownica nie ma tyle szczęścia. Jej ciało zostaje brutalnie zmasakrowane. Kilkanaście kilometrów 

dalej, na cichej leśnej polanie, ktoś ustawił aparat fotograficzny. Jego obiektyw skierowany jest na porąbane 

ciało młodego mężczyzny. Tylko twarz pozostaje nienaruszona. Zamiast dłoni i stóp sterczą za to groteskowe 

ptasie nóżki. Ale to nie pierwszy raz, kiedy sprawca zabiera ze sobą trofeum. Dwa lata wcześniej ginie pewna 

młoda dziewczyna. Ona również zostaje w ten sposób okaleczona. Kim jest i dlaczego wygląda, jakby przybyła  

z przeszłości? Co oznacza dziwny znak, który rysuje pewna pisarka? I czy prawdą jest, że kto usłyszy dźwięk 

wrzeciona kikimory, ten umrze? 

 

 

31. Świąteczne nieporozumienie / Katarzyna Bester.- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Współlokatorzy , Wyjazd za granicę , 

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

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Mimo, że w Londynie roi się od choinek i bożonarodzeniowych ozdób, Harper nie czuje tej wyjątkowej 

atmosfery. Dziewczyna lekceważy świąteczny klimat i przygotowuje się do wyjazdu z kraju oraz obiecanego 

awansu. Dochodzi jednak do nieporozumienia i ląduje ona w jednym mieszkaniu ze złosliwym i wrednym,                   

a przy tym pociągającym Amerykaninem. Czy ten rok skończy się dla Harper tak, jak to sobie zaplanowała? 

Holden przyjeżdża do Londynu w interesach. Ma tu zostać przez miesiąc, a później wrócić do spokojnego życia 

w Nowym Jorku, gdzie planuje spędzi święta z rodziną. Wszystko jednak nieco się komplikuje, gdy na jego 

drodze staje pyskata Brytyjka, która uznaje go za włamywacza i wymierza mu cios parasolem. Co się wydarzy 

między dwojgiem nieznajomych w magicznym, przedświątecznym czasie? Czy niechęć zmieni się w pożądanie? 

Jedno jest pewne - niekiedy warto wierzyć w przypadki.  
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32. Świąteczny nieznajomy / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

(Seria z Noel ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Osoby po rozwodzie , Relacja 

romantyczna , Zaufanie , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-12 

 

 

CZY ZŁAMANE SERCE BĘDZIE JESZCZE POTRAFIŁO ZAUFAĆ? Życie Maggie Walther nagle rozpada 

się na kawałki. Kłamstwo męża, któremu ufała, zabija w niej wiarę w ludzi. Po druzgocącym rozwodzie kobieta 

zaszywa się w domu, najchętniej w ogóle by z niego nie wychodziła. Jest zła na przyjaciółkę, kiedy ta namawia 

ją do świątecznych przygotowań. Przecież święta spędza się z najbliższymi, a jej rodzinne szczęście runęło jak 

domek z kart. I wtedy w życiu Maggie pojawia się Andrew – niespodziewanie, bez zaproszenia. Jak anioł, który 

chwyta za rękę dokładnie w tej chwili, w której tracimy resztki nadziei. Niestety, on też skrywa pewien sekret… 

Czy tajemniczy nieznajomy wniesie do jej życia światło i nadzieję? Czy po tym, co przeżyła, Maggie zaufa 

jakiemukolwiek mężczyźnie?  

 

 

33. Teściowe w tarapatach / Alek Rogoziński.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Tajne organizacje , Teściowie , Ucieczki , 

Wycieczki , Województwo świętokrzyskie (1999- ) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Kontynuacja hitu Teściowie muszą zniknąć. Najlepszy prezent dla teściowych? Relaksująca wyprawa w Święto-

krzyskie. I choć każda z pań ma inny plan podróży – Kazimiera pragnie zwiedzić wszystkie sanktuaria maryjne, 

a Maja skosztować trunków w lokalnych winnicach i zrelaksować się w tamtejszych SPA – to szybko okazuje 

się, że połączy je wspólny cel: ratowanie życia. Wplątane w morderstwo, za którym stoją członkowie tajemniczej 

organizacji znanej od wieków jako zakon Smoka, uciekające przed polującymi na nie bandytami, niemogące 

liczyć na pomoc policji, Kazimiera i Maja będą musiały wykazać się umiejętnościami godnymi agentek służb 

specjalnych. A przede wszystkim – nauczyć się współpracować.  

 

 

34. Trzynasty dzień tygodnia / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Teofil Olkiewicz (postać fikcyjna) , Milicja Obywatelska 

(MO) , Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) , PRL , Stan wojenny w Polsce (1981-

1983) , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku polskie władze komunistyczne z generałem Jaruzelskim na czele 

wprowadzają stan wojenny, który ma za zadanie likwidację „Solidarności” i przywrócenie socjalistycznego 



16 
 

porządku w całym kraju. Milkną telefony, a radio i telewizja przestają nadawać. Na ulice polskich miast 

wyjeżdżają czołgi i transportery opancerzone. W stan gotowości postawiona jest Milicja Obywatelska i Służba 

Bezpieczeństwa. Tej nocy grupa milicjantów wysłana na jedno z poznańskich osiedli, by aresztować działacza 

„Solidarności” znajduje w sąsiednim mieszkaniu ciało zastrzelonego mężczyzny. W tym samym czasie, w innej 

części miasta dochodzi do zaskakująco podobnego morderstwa. Oba mieszkania zostały dokładnie splądrowane    

a świadkowie w pobliżu obu miejsc zbrodni widzieli milicyjną nysę oraz dwóch ludzi, jednego w mundurze                 

a drugiego w cywilnym ubraniu. Czy to przypadek? Na poszukiwania morderców rusza grupa śledczych 

kierowana przez porucznika Marcinkowskiego, któremu w tym śledztwie mają pomóc dwaj milicjanci – 

rozpoczynający pracę w wydziale niedoświadczony absolwent szkoły oficerskiej podporucznik Mirosław 

Brodziak i oddelegowany z SB stary wyga, chorąży Teofil Olkiewicz.  

 

 

35. Tylko dla dorosłych / Nina Majewska-Brown.- Warszawa : Burda Książki - 

Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże w czasie , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Miłość, namiętność i gorsety - ta historia przyprawi cię o szybsze bicie serca. I nie tylko! Oto romans stulecia.                

A nawet trzech! Klara ma pewną pracę, mieszkanie po babci i wiedzie spokojne życie singielki. Ma też 

kompleksy, matkę, która nie może się doczekać jej ślubu, i okrągłe urodziny, o których woli nie pamiętać. Oraz 

szalone przyjaciółki, które uznały, że najwyższa pora, by Klara wzięła sprawy w swoje ręce, i wyciągnęły ją na 

babski dzień w SPA. Spektakularną metamorfozę wieńczy niespodzianka stulecia. A właściwie nawet kilku, bo 

po upadku na zajęciach z tańca na rurze, które są urodzinowym prezentem, Klara budzi się w… 1881 roku! Po 

pierwszym szoku odkrywa, że ta zmiana ma swoje plusy. Klara jest traktowana jak dama, a niecodzienna 

sytuacja budzi w niej ukryte dotąd śmiałość i odwagę. Czas zaszaleć! Przystojny i czarujący Konstanty wydaje 

się idealnym kandydatem na namiętnego kochanka. Ale to, co miało być tylko chwilową przygodą, 

niespodziewanie przeradza się w prawdziwe uczucie. Droga do szczęścia nie jest jednak usłana różami: 

desperacko pragnąca wydać córkę za mąż pani matka pcha Klarę w ramiona dużo starszego wdowca,                            

a wszechwładna baronowa niezbyt przychylnie patrzy na fascynację Konstantego, jej jedynego spadkobiercy, 

uboższą krewną. Zakochani nie zamierzają jednak dbać o konwenanse. Skandal wisi w powietrzu… Czy ich 

miłość to przetrwa? I czy odnajdą się w innym czasie?  

 

 

36. Wachmistrz / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Christian Abell (postać fikcyjna) , Handel ludźmi , 

Oficerowie , Poszukiwania zaginionych , Zabójstwo seryjne , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

Grudzień 1929, czas Wielkiego Kryzysu. W Wolnym Mieście Gdańsku bez śladu znikają młode, atrakcyjne 

kobiety. Wszystkie są biedne i pochodzą z nizin społecznych. Śledztwo prowadzi młody radca Abell. 

Kierownictwo Kripo do pomocy przydziela mu doświadczonego policyjnego wygę - wachmistrza Kukułkę.  

Obaj policjanci są tak różni od siebie jak woda i ogień. Początki współpracy nie są więc łatwe. Zwłaszcza, że             
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w tym śledztwie nic nie jest oczywiste, a pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o obsesyjny seks, seryjne 

morderstwa, handel żywym towarem - a może o coś więcej? Gdzie szukać klucza do rozwiązania zagadki? 

Członkowie tajnej sekty, oszalali naukowcy eksperymentujący z ludzkim ciałem, zakonnice, które minęły się               

z powołaniem, szmuglerzy trzęsący gdańskim portem… Kto skrywa prawdę? A może jest ona bardziej okrutna 

niż podejrzewa Abell? I czy może w pełni zaufać Kukułce? Na drugim planie sugestywny obraz miasta 

walczącego o przeżycie oraz pieczołowicie oddany klimat tamtych niezwykłych lat.  

 

 

37. Władca much / William Golding ; tłumaczenie Wacław Niepokólczycki.- 

Wydanie 1 w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Katastrofy lotnicze , Rozbitkowie , Wyspa , 

Powieść psychologiczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Jedna z najsłynniejszych powieści o upadku kultury i cywilizacji, która weszła na stałe do kanonu 

najważniejszych dzieł XX wieku. Grupa chłopców, którzy jako jedyni ocaleli po katastrofie lotniczej, znajduje 

schronienie na bezludnej wyspie. Początkowo rozbitkowie, pozbawieni nadzoru dorosłych, cieszą się wolnością 

w rajskiej scenerii z dala od cywilizacji. Jednak ich wysiłki, by stworzyć własne małe społeczeństwo, prowadzą 

do katastrofy, a przygoda obraca się w koszmar. Laureat literackiej Nagrody Nobla William Golding rozwiewa 

złudzenia o dobrej naturze człowieka, pokazując w sugestywny i przerażający sposób, jak zwykli uczniowie 

brytyjskich szkół stopniowo pogrążają się w barbarzyństwie i zatracają swoje ludzkie odruchy.  

 

 

38. Z duchami przy wigilijnym stole / wybór i opracowanie redakcyjne Tadeusz 

Zysk ; przekład Jerzy Łoziński, Mira Czarnecka.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Duchy , Opowiadania i nowele grozy , 

Opowiadania i nowele gotyckie , Wiersze , Antologia 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

 

Kolekcja niezwykłych opowieści, która przeraża i bawi zapraszając czytelnika w podróż po świecie upiornych 

zjaw, poszukiwacze przygód i nawiedzonych posiadłości.  

 

 

39. Zielony byfyj / Sabina Waszut.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Górny Śląsk , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 
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Zielony byfyj, kuchenny kredens Zosi Zaleskiej, stoi teraz w nowym mieszkaniu rodziny. Wiatr przegnał już 

wspomnienia o zimnej izbie w ponurej suterynie. Nastają nowe czasy, gdzie łazienki i chleb na stole pozwalają 

uwierzyć, że można żyć normalnie. Naznaczeni cierpieniem i wojną ludzie pragną wreszcie doświadczyć 

szczęścia. Dla jednych oznacza ono wychowywanie dzieci, dla innych, budowę nowego, doskonałego systemu, 

w którym zabraknie miejsca na indywidualizmy. Tymczasem czas i historia zataczają koło, aby ponownie spleść 

losy rodziny Trauterów i Zaleskich. Nikt już nie cierpi głodu, ale strach o życie nadal towarzyszy Zosi                            

i Władkowi. Kto z rodziny wytrzyma, kto uzna, że życie jest gdzie indziej? Zalescy są sobie bliscy jak nigdy 

przedtem, rodzina wspiera się, aby przetrwać kolejny trudny okres, który wielu Polakom wciąż przypomina 

mroczne czasu okupacji. A jednak życie toczy się dalej, przychodzą na świat kolejne pokolenia, które chcą żyć              

i cieszyć się wolnością. Wnuczka Zofii, Oliwia, podejmuje walkę o zachowanie jedynej pamiątki po pradziad-

kach. Stare domy i kuźnia odradzają się wraz z pewnością, że nie ma na świecie takiej siły, która mogłaby 

odebrać ludziom nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość.  

 

 

40. Złe miejsce / K. N. Haner.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Editio Red) 

(Niebezpieczni mężczyźni / K. N. Haner ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawna izolacja , Przemoc , Przestępczość 

zorganizowana , Trójkąt miłosny , Uprowadzenie , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-12 

 

Znalazła się w złym miejscu i czasie, a tam był on. Człowiek, który ją zniewolił i pokochał. Był jak senny 

koszmar, przerażał mnie, karał manipulował mną, ale sprawiał, że czułam się potrzebna. Mimo że nosił maskę, 

dostrzegałam w nim coś ludzkiego. Chciałam uciec, ale nie miałam dokąd wracać. Moje życie przed poznaniem 

go było piekłem. Przez chwilę żyłam złudzeniami, że uwolniłam się od przeszłości, ale prawda okazała się 

szokująca. Byłam kimś innym, niż myślałam. I nie uciekłam z piekła. Trafiłam w sam jego środek.  

 

 

41. Złoty róg / Maryla Szymiczkowa.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profesorowa Szczupaczyńska (postać fikcyjna) , Wyspiański, 

Stanisław (1869-1907). Wesele , Detektywi amatorzy , Ślub i wesele , Bronowice 

Małe (Kraków ; część miasta) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-12 

 

 

Profesorowa Szczupaczyńska i sensacja na słynnym weselu. Listopadowy ranek 1900 roku. Pod domem 

profesorowej na św. Jana tłoczno od gapiów – w bramie naprzeciwko znaleziono ciało mężczyzny! Jednak Zofia 

Szczupaczyńska tylko rzuca okiem na miejsce zbrodni. Nie ma teraz czasu rozpocząć śledztwa – pędzi do 

bazyliki Mariackiej na najgorętsze wydarzenie sezonu: ślub poety Rydla z chłopką! Ale potem na weselu                   

w wiejskiej chacie nieoczekiwanie wpada na trop wydarzeń, które pokazują morderstwo na św. Jana w nowym 

świetle. Czy przenikliwa detektywka amatorka odkryje w Bronowicach coś, czego nie dostrzegł Wyspiański? 

Krakowska panna Marple – spostrzegawcza, inteligentna i dociekliwa (tylko nieżyczliwi nazwaliby ją wścibską) 

– na tropie afery rodem z sensacyjnego serialu.  

 
 
 



19 
 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Mroczne niebo / Danielle L. Jensen ; przełożyła Anna Studniarek.- Kraków : 

Galeria Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Magia , Wojna , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Uciekinierka o tajemniczej przeszłości. Lidia jest uczoną. Pewnego dnia wtrąca się w sprawy najpotężniejszego 

mężczyzny w całym Imperium Celendoru, a książka doprowadza ją do upadku. Ratując życie, ucieka na zachód, 

na drugą stronę Bezkresnych Mórz. Tam zostaje uwikłana w wojnę, a obie strony konfliktu pragną wykorzystać 

jej nowo zdobyte moce. Dowódca w niesławie. Killian to wybraniec boga wojny, ale kiedy Mudamorę atakuje 

kraina rządzona przez Zepsucie, dar go zawodzi. Okryty niesławą, zyskuje status obrońcy jedynej nadziei 

królestwa – księżniczki Malahi. Przez tę decyzję zostaje jednak uwikłany w sieć politycznych intryg, które 

poddadzą próbie jego przysięgę – i serce. Oblężone królestwo. Kiedy armie Zepsucia podbijają Mudamorę, Lidia 

i Killian zawiązują sojusz, by ocalić tych, których najbardziej kochają, niespodziewanie przynosi to jednak 

katastrofalne skutki. Cały świat znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie, o wiele poważniejszym, niż 

ktokolwiek sobie uświadamia.  

 

 

2. Mroczne wybrzeża / Danielle L. Jensen ; przełożyła Anna Studniarek.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piraci , Żołnierze , Morza , Bóstwa , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

NIEUGIĘTA PIRATKA - Teriana jest drugim oficerem na Quincense, statku oddanym bogini mórz,                             

i spadkobierczynią jednej z Triumwiratu Maarinów. Jej lud zrodził się z morza i zna jego tajemnice, ale kiedy 

najlepsza przyjaciółka Teriany zostaje zmuszona do niechcianego małżeństwa, dziewczyna łamie przykazanie 

swojego ludu, by jej przyjaciółka mogła uciec - a wybór ten ma śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje. 

ŻOŁNIERZ Z TAJEMNICĄ - Marek jest dowódcą niesławnego Trzydziestego Siódmego legionu, który pomógł 
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Imperium Celendoru podbić cały Wschód. Legion jest jego jedyną rodziną, a nawet jego towarzysze nie znają 

tajemnicy, którą ukrywa od dzieciństwa. Marek zrobi wszystko, by nie wyszła ona na jaw bez względu na 

koszty, ktokolwiek musiałby je ponieść - on czy reszta świata. NIEBEZPIECZNA MISJA - Kiedy jeden                         

z senatorów Imperium dowiaduje się o istnieniu Mrocznych Wybrzeży, bierze do niewoli załogę Quincense                   

i grozi wyjawieniem tajemnicy Marka, o ile nie ruszą na podbój nowych terytoriów, zmuszając dowódcę 

legionistów i Terianę do zawarcia niespodziewanego - i niechętnego - sojuszu. Łączą wysiłki dla dobra swoich 

rodzin, ale oboje muszą zdecydować, jak daleko są skłonni się posunąć i jak wiele są gotowi poświęcić.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

 

1. Antonówki : kobiety i Czechow / Sylwia Frołow.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czechow, Anton (1860-1904) , Kobieta , Pisarze rosyjscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-821.161.1(091) 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Dokądkolwiek wyjeżdżał, zawsze w pierwszej kolejności odwiedzał trzy miejsca: świątynię, cmentarz i dom 

publiczny. Lubił prostytutki, lubił aktorki, śpiewaczki, pisarki - a uchodził za pięknego mężczyznę. Chyba żaden 

inny pisarz nie cieszył się tak powszechnym uwielbieniem kobiet. Większość życia spędził jednak w stanie 

kawalerskim, zapewniając wszystkich, a zwłaszcza ukochaną siostrę Marię (która mówiła: „Swoje życie 

poświęciłam bratu”), że nigdy się nie ożeni. Kiedy to zrobił - trzy lata przed śmiercią - zaprzyjaźniony Iwan 

Bunin uznał ten krok za samobójstwo. Kobieta może stać się przyjacielem mężczyzny tylko w tej kolejności:                 

z początku dobra znajoma, potem kochanka, a potem dopiero przyjaciel" - twierdził bohater "Wujaszka Wani", 

doktor Michaił Astrow, a w rzeczywistości sam Czechow. Oficjalnie uznany za przyjaciela kobiet, dla tych, które 

go kochały, potrafił być okrutny i niesprawiedliwy. Sylwia Frołow wydobywa z cienia wielkiego pisarza swoje 

bohaterki, które jednocześnie były bohaterkami jego utworów. Bo nie ma pisarza Czechowa i nie ma człowieka 

Czechowa bez kobiet. Nie na darmo Płatonow powiadał: "Mężczyzna bez kobiety jest jak parowóz bez pary!" 
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2. Berbeka : życie w cieniu Broad Peaku / Dariusz Kortko, Jerzy Porębski.- 

Warszawa : Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berbeka, Maciej (1954-2013) , Alpiniści , Alpinizm , 

Wypadki w górach , Broad Peak (góra) , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Przejmująca biografia człowieka, którego życie to gotowy scenariusz filmowy. Himalaista, przewodnik górski, 

ratownik TOPR, artysta malarz, grafik i scenograf związany z Teatrem im. S.I. Witkacego w Zakopanem. Maciej 

Berbeka pierwszy człowiek, który zimą przekroczył wysokość 8000 metrów w Karakorum, zdobywca pięciu 

ośmiotysięczników, w tym Broad Peaku zimą – dwunastej pod względem wysokości góry na świecie, która                 

w marcu 2013 roku zabrała go na zawsze.  

 

 

3. Cabin porn : podróż przez marzenia - lasy i chaty na krańcach świata / collected 

by Beaver Brook ; opracowanie Zach Klein ; reportaże Steven Leckart ; zdjęcia 

Noah Kalina ; przekład Ewa Wojtych.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura , Budownictwo mieszkaniowe , Styl życia , 

Album , Reportaż 

Sygnatura:  WG-72 

Nowości:  2020-12 

 

 

Nosimy w sobie domy, niemal gotowe do zbudowania. Wprawdzie potrzebujemy też trochę ambicji i materiałów 

budowlanych, ale jest się o co starać – nagrodą będzie spokojne schronienie dla nas i gościnne miejsce dla 

przyjaciół. Przez ostatnie lata autorzy książki zgromadzili setki opowieści i zdjęcia ponad 12 tysięcy chatek 

własnoręcznie wzniesionych przez ludzi, którzy robili, co mogli, by być blisko ważnych dla siebie miejsc.                     

W niniejszej książce prezentują ponad dwieście małych domów, które wybrali ze swojego obszernego archiwum 

z nadzieją, że staną się one inspiracją dla Czytelnika. Ponadto, udostępnili dziesięć niezwykłych, ilustrowanych 

zdjęciami opowieści. Internetowy projekt Cabin Porn zapoczątkowała grupa przyjaciół, którzy budowali własne 

domy i szukali inspiracji. W miarę powiększania się kolekcji zdjęć, strona internetowa przyciągała coraz to 

nowych właścicieli chatek, którzy dzielili się swoimi historiami. Liczba pasjonatów odwiedzających stronę 

przekroczyła 10 milionów. Cabin Porn zaprasza, by zwolnić, wziąć głęboki oddech i poczuć harmonię panującą 

tam, gdzie natura styka się z prostotą konstrukcji.  

 

 

4. "Dopalacze" - od teorii do praktyki klinicznej / praca zbiorowa pod redakcją 

Anny Krakowiak, Aleksandera Rutkiewicza.- Bielsko-Biała, Alfa Medica Press 

Wydawnictwo. 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka medyczna , Dopalacze (substancje odurzające) 

, Leczenie , Substancje psychoaktywne , Substancje uzależniające , Toksykologia , 

Uzależnienie (nałóg) , Zatrucie , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2020-12 

 

Recenzja monografii ; 1. Czym są "dopalacze"? ; 2. Epidemiologia zatruć środkami zastępczymi i nowymi sub-
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stancjami psychoaktywnymi w Polsce ; 3. Charakterystyka toksykologiczna nowych substancji psycho-

aktywnych ; 4. Możliwości i ograniczenia diagnostyki laboratoryjnej zatruć nowymi środkami psychoaktywnymi 

; 5. Leczenie ostrych zatruć "Dopalaczami" ; 6. Ostre i przewlekłe zaburzenia psychiatryczne związane z Przyj-

mowaniem nowych substancji psychoaktywnych oraz zespół uzależnienia ; 7. Przypadki kliniczne ciężkich 

zatruć "Dopalaczami" ; 8. Zatrucia nowymi środkami psychoaktywnymi jako przyczyna zgonu ; 9. Prawo                     

i "dopalacze". 

 

 

5. Dziennikarstwo śledcze : istota, funkcjonowanie, perspektywy / Dominika 

Popielec.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Monografia 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

R. I. KONCEPCJE DEFINICYJNE; R. II. DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE Z PERSPEKTYWY HISTORY-

CZNEJ; R. III. KLASYFIKACJA I RODZAJE; R. IV. METODOLOGIA PRACY REPORTERÓW 

ŚLEDCZYCH; R. V. UWARUNKOWANIA ZAWODU DZIENNIKARZA ŚLEDCZEGO; R. VI. MIĘDZY-

NARODOWE DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE JAKO TREND - KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA. 

 

 

6. Dziewczyny na skrzydłach : polskie lotniczki, które zdobyły niebo / Anna 

Rudnicka-Litwinek.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lotnicy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-797.5 

Nowości:  2020-12 

 

 

„O, znowu baba! I co? Też będziesz płakać?”, „Jak na babsko, to ujdzie” – słyszały od swoich instruktorów. Nie 

pozwoliły jednak, by mężczyźni zniszczyli ich marzenia. W latach 20. Karolina jako pierwsza Polka 

samodzielnie siada za sterami Basia, Anna i Jadwiga pilotują najszybsze myśliwce czasów II wojny światowej 

Kasia, dziewczyna z małej wioski, ujarzmia srebrnego smoka – wojskowego MiG-a  Nie tylko chłopcy marzą                

o lataniu. Poznając historię awiacji okazuje się, że kobiety zdobywały niebo na równi z mężczyznami. Sterowały 

pierwszymi powietrznymi statkami i konstruowały własne skrzydła z drewna. Jednak zawsze było im nieco 

trudniej, bo oprócz grawitacji musiały pokonać ludzką niechęć. Przyszedł czas, by przypomnieć o odważnych, 

niezależnych, pełnych pasji lotniczkach – pionierkach i tych nam współczesnych. W czasach, gdy większość 

kobiet nie mogła nosić spodni, one założyły lotniczy kombinezon i zdobyły niebo. Dziś, gdy mundurem lotnika 

szczycą się głównie mężczyźni, one wbrew stereotypom również po niego sięgają. Oto losy dziewczyn, którym 

wyrosły skrzydła.  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

7. English for medical sciences / Anna Lipińska, Sylwia Wiśniewska-Leśków, 

Zuzanna Szczepankiewicz.- Dodruk.- Wrocław : MedPharm Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język angielski (przedmiot szkolny) , Medycyna , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-811.111 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Książka przeznaczona jest dla studentów uniwersytetów medycznych, zwłaszcza następujących kierunków: 

medycyna, farmacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia. Podręcznik wpisuje się w dynamicznie 

rozwijający się rynek materiałów dydaktycznych do nauki języka specjalistycznego (English for Special 

Purposes). Książka koncentruje się na praktycznym użyciu języka angielskiego w kontekście medycznym,                    

z naciskiem na anatomię i fizjologię człowieka oraz podstawową praktykę medyczną. Oparty na funkcjonalnym 

nauczaniu języka, podręcznik czerpie z najnowszych trendów w metodyce nauczania języków obcych bazując na 

rejestrze medycznym. Wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie w pracy ze studentami Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, autorki proponują praktyczny kurs codziennego języka 

specjalistycznego. Po zrealizowaniu treści kursu, jego uczestnicy zdobędą kompetencje językowe pozwalające 

im na swobodne funkcjonowanie w środowiskach medycznych i akademickich krajów obszaru anglojęzycznego. 

Najważniejsze zalety książki: interesujące, autentyczne, nowatorskie treści, pokrywające się z profesjonalnymi 

zainteresowaniami słuchaczy, dzięki czemu nauka języka jest łatwiejsza, odpowiednia proporcja języka 

specjalistycznego i potocznego, wykorzystanie aktywizujących technik, zadania motywujące uczestnika kursu, 

skupiające się na uczniu, przejrzysty schemat książki, umożliwiający utrwalanie materiału (powtórka materiału 

w formie tzw. Roundup co 2 rozdziały), wyodrębnione graficznie funkcje językowe i gramatyczne, dużo 

stymulujących materiałów wizualnych, ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności (zaznaczone gwiazdką). 

 

 

8. Finlandia : sisu, sauna i salmiakki / Aleksandra Michta-Juntunen.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michta-Juntunen, Aleksandra , Finowie , Obyczaje i zwyczaje 

, Stereotyp narodowy , Życie codzienne , Finlandia , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-913(48) 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Poznajcie kraj, w którym mieszkańcy świętują Dzień Porażki i w którym nie ma złej pogody, jest tylko 

nieodpowiednie ubranie. Tu cisza jest formą komunikowania się, w pracy można chodzić bez butów, a smak 

cukierków "salmiakki" zna każdy. Dlaczego w języku "suomi" nie ma czasu przeszłego, za to w kraju "Suomi" 

jest tyle domków letniskowych? Czy wszyscy ludzie wynajmujący tu mieszkanie oraz ci, którzy nadmiernie 

gestykulują, są podejrzani? I czy to prawda, że Finowie nie piją w styczniu, a umowy biznesowe zawierane przez 

nich w saunie są najtrwalsze na świecie? Zachwycamy się pięknem fińskiej przyrody, a Finów cenimy za spokój 

i pragmatyzm, które ułatwiają codzienne życie. Wbrew stereotypom Finowie obdarzeni są niebanalnym 

poczuciem humoru i lubią śmiać się z siebie, a Finlandia nie tylko sielska kraina przykryta ślicznym białym 

puchem. Fińskie "sisu" nie jest jedynie ładnie opakowanym "sposobem na szczęście", "sisu" kojarzy się                        

z wysiłkiem, walką z samym sobą i pokonywaniem słabości. Przyjrzyj się z bliskakontrastom rządzącym tym 

niezwykle zróżnicowanym, wielowarstwowym społeczeństwom.  
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9. Góra Śmierci : poligon SS i hitlerowski obóz pracy przymusowej w Pustkowie / 

Agnieszka Kruszyńska-Idzior ; [z języka niemieckiego teksty tłumaczyły Izabela 

Bobulska, Katarzyna Jankosz].- Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pustków (niemiecki obóz pracy) , Niemieckie nazistowskie 

obozy koncentracyjne , Opracowanie 

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

Nowości:  2020-12 

 

 

Pustków – poligon SS i hitlerowski obóz pracy przymusowej utworzony w 1940 roku, pod Dębicą na 

Podkarpaciu, funkcjonował do lipca 1944 roku, także jako obóz jeniecki. Na pilnie strzeżonym poligonie SS- 

Truppenübungsplatz "Heidelager" testowano tajną broń rakietową V-1 i V-2. Ocenia się, że w obozach pracy 

Pustkowa łącznie życie straciło około 7000 Żydów, 5000 jeńców sowieckich i 3000 Polaków. Byli bici, głodzeni, 

zamęczani pracą, rozstrzeliwani. Jak twierdzili jego więźniowie - Pustków, to był taki Oświęcim, tylko w mniej-

szej skali. Po zajęciu go przez oddziały 1. Frontu Ukraińskiego, w sierpniu 1944 roku, wykorzystany został jako 

obóz jeniecki dla 12 000-15 000 Niemców, Ślązaków, Kaszubów, z których około 3000 straciło tu życie. Przez 

wiele lat historia ta pozostawała mało znana. Teraz Autorka oddała głos jej świadkom. 

 

 

10. Historia w spódnicy / Anna Dziewit-Meller ; ilustrowała Joanna Rusinek.- Kraków 

: Znak Emotikon - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

(Damy, dziewuchy, dziewczyny / Anna Dziewit-Meller ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Henryka Pustowójtówna ; Storrada, czyli Świętosława ; Jadwiga Andegaweńska ; Elżbieta Drużbacka ; 

Magdalena Bendzisławska ; Izabela Czartoryska ; Maria Skłodowska-Curie ; Narcyza Żmichowska i entuzjastki ; 

Zofia Stryjeńska ; Maria Komornicka ; Krystyna Krahelska ; Simona Kossak ; Krystyna Skarbek ; Stefania 

Wilczyńska i Irena Sendlerowa ; Architektki Warszawy ; Barbara Hulanicki ; Wanda Rutkiewicz. 

 

 

11. Koniec wszystkiego : scenariusze kosmicznej apokalipsy / Katie Mack ; przełożył 

Jacek Bieroń ; rysunki Nick James.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koniec świata , Kosmologia , Mechanika kwantowa , Wielki 

Wybuch , Wszechświat , Esej 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2020-12 

 

 

Jedna z największych wschodzących gwiazd w światowej astrofizyce w przystępny i błyskotliwy sposób 

przedstawia pięć sposobów, w jaki Wszechświat może się zakończyć, oraz w trakcie fascynującego opisu 

każdego z tych scenariuszy omawia najważniejsze pojęcia w kosmologii. Wiemy, że Wszechświat miał 

początek. Wraz z Wielkim Wybuchem zmienił się ze stanu niewyobrażalnej gęstości w wszechobejmującej 

kosmicznej kuli ognia do gotującego się płynu materii i energii, kładąc podwaliny dla wszystkiego, od czarnych 
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dziur po pewną skalistą planetę krążącą wokół gwiazdy w pobliżu krawędzi galaktyki spiralnej, na której 

narodziło się jedyne życie, jakie dotąd znamy. Ale co stanie się z Wszechświatem na końcu historii? I co to dla 

nas znaczy teraz? 

 

 

12. Książka o miłości / Olga Drenda, Małgorzata Halber.- Kraków : Znak Litera Nova 

- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Esej 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

To rzecz, jakiej świat nie widział, czyli esej w dialogu. Na temat, który dotyczy każdego, temat, którego istotę 

uchwycić najtrudniej. Książka dla osób, które chcą być kochane. Tak się zdarzyło, że Olga Drenda, autorka 

Duchologii polskiej, i Małgorzata Halber, autorka Najgorszego człowieka na świecie, zaczęły rozmawiać                      

o miłości. Olga z analitycznym podejściem człowieka Rozumu, Małgosia z przekonaniem, że Rozum ma 

niewiele wspólnego z Emocjami. Obie pochodzą w jakimś stopniu z Internetu, miejsca, w którym tylko ironia                 

i poker face gwarantują, że nie staniesz się człowiekiem z mema. A najtrudniej jest rozmawiać na serio o tym, 

czego się boimy albo czego nam brakuje. Po drodze pojawili się pomocnicy, tacy jak Marcel Proust, Pieseł, 

filozofia, literatura i życie. Tak powstała książka, w której – być może – uda się wam, czytelnicy i czytelniczki, 

odnaleźć własne doświadczenia. I dziękni niej uniknąć błędów, które popełniamy, bo chcemy być kochani.  

 

 

13. Kto zabił Johna Lennona? / Lesley-Ann Jones ; tłumaczenie Tomasz Bieroń, 

Alicja Laskowska, Jacek Spólny.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo , copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lennon, John (1940-1980) , Ono, Yoko (1933- ) , Beatles 

(zespół muzyczny) , Muzyka angielska , Muzyka rozrywkowa , Muzycy angielscy , 

Piosenkarze angielscy , Zabójstwo , Miłość , Wielka Brytania , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Biografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Lennon J. 

Nowości:  2020-12 

 

Wieczorem 8 grudnia 1980 roku świat się zatrzymał dla milionów ludzi, kiedy nadeszła wiadomość, że John 

Lennon, jedna z najbardziej lubianych gwiazd rocka, został z zimną krwią zastrzelony w Nowym Jorku.                       

W swojej fascynującej książce Lesley-Ann Jones, uznana dziennikarka i autorka biografii muzycznych, 

opowiada o życiu, miłości, przedwczesnej śmierci i muzycznej spuściźnie muzyka. Jones opisuje wzloty i upadki 

Lennona zarówno w jego życiu zawodowym, jak i osobistym. Śledzi bieg wydarzeń, który doprowadził Lennona 

do przeprowadzki do Nowego Jorku, gdzie został zastrzelony przed swoim domem fatalnej zimowej nocy. 

Czterdzieści lat po tej tragicznej śmierci autorka kreśli wszechstronny portret jednej z najsłynniejszych legend 

muzyki, korzystając z nowych, wcześniej nieznanych źródeł i rozmawiając z ludźmi, którzy osobiście znali 

Lennona.  
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14. Lawendowa mafia : z papieżami i biskupami przeciwko homoklikom w Kościele 

/ Dariusz Oko.- Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Etyka 

seksualna , Grupy nacisku , Homoseksualizm , Pedofilia , Ruch Odnowy w Duchu 

Świętym , Śledztwo i dochodzenie , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-12 

 

 

Konieczność oczyszczenia Kościoła / ks. Marek Dziewiecki. Zajrzeć bestii w oczy / ks. Robert Skrzypczak. 

Wierność Chrystusowi / Paweł Lisicki ; O koniecznośći ograniczania klik homoseksualnych w Kościele ;                     

Z papieżem przeciw homoherezji ; Częściowe zwycięstwo prawdy ; Media jako kluczowe miejsce głoszenia                  

i obrony chrześcijańskiego personalizmu ; Nauka mówie NIE. Oszustwo homo-"małżeństwa". Recenzja książki 

Gerarda J. M. van den Aardwega Die Wissenschaft sagt NEIN. Der Betrug der Homo-"Ehe" ; Zamiast 

zakończenia. List biskupa Roberta C. Morlino do wiernych w sprawie obecnego kryzysu wykorzystywania 

seksualnego w Kościele. 

 

 

15. Maluchem do raju : czym i jak podróżowano w PRL-u? / Kazimierz Kunicki, 

Tomasz Ławecki.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fiat 126p , Podróże , PRL , Życie codzienne , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

W zjawisku podróżowania przegląda się kawał PRL-owskiej rzeczywistości: społecznej, obyczajowej, 

gospodarczej, a nawet politycznej. Ta książka to opowieść o sposobach i celach podróżowania Polaków przez 5 

pierwszych powojennych dekad. Jak pospiesznie zaadaptowane do przewozu pasażerów ciężarówki zamieniano 

na autobusy i dlaczego rekordy popularności bił przez lata ogórek? W jaki sposób międzynarodową karierę 

zrobiły polskie rowery, i jak fiat 126p, zwany pieszczotliwie maluchem, uczynił przysłowiowego Kowalskiego 

królem krajowych szos? Czym kusiły sanatoria i jakie warunki panowały na szkolnych koloniach, w domach 

wczasowych FWP czy na kampingach. I w końcu - w jaki sposób podróżowało się za granicę, co oznaczała 

delegacja dyrektorska i co przywożono z wycieczek do Turcji czy Nepalu?  

 

 

16. Mecz to pretekst : futbol, wojna, polityka / Anita Werner, Michał 

Kołodziejczyk.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kibice , Mecze piłkarskie , Oblężenie Sarajewa 

(1992-1996) , Ofiary wojny , Piłka nożna , Wojna w Bośni i Hercegowinie (1991-

1995) , Irlandia Północna (Wielka Brytania) , Izrael , Kosowo , Kraj Basków 

(Hiszpania) , Mołdawia , Naddniestrze (Mołdawia ; region autonomiczny) , 

Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.3  

Nowości:  2020-12 

 

Można nie kochać futbolu, ale warto wiedzieć, jak wpływa na ludzi. Można nie być kibicem, ale warto zobaczyć, 
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jak kibicowanie daje ludziom głos. Czasem to głos rozpaczy, bólu, złości, a czasem politycznej przynależności, 

akceptacji albo zwykłego szczęścia. Przez wiele miesięcy w sześciu różnych krajach na własnej skórze 

sprawdzaliśmy, jak to działa: jak piłka nożna wpływa na miejsca i ludzi od lat żyjących w konflikcie, jak te 

konflikty widać w drużynach i na trybunach. Dotarliśmy tam, gdzie normalnie trudno jest dotrzeć, pytaliśmy                  

o to, o czym często normalnie się nie mówi. Rozmawialiśmy z czołowymi piłkarzami, wpływowymi politykami, 

z chodzącymi legendami, których nazwiska to marka. To książka nie tylko dla kibiców piłkarskich, ale dla 

wszystkich, którzy potrafią łączyć kropki. Piłka nożna tłumaczy świat. To nie banał, tak naprawdę jest.  

 

 

17. Mężczyzna w czerwonym płaszczu / Julian Barnes ; z angielskiego przełożyła 

Iwona Chlewińska.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pozzi, Samuel (1846-1918) , Ginekolodzy , Lekarze , Pisarze , 

Życie artystyczne , Paryż (Francja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Latem 1885 roku trzech Francuzów przyjechało do Londynu na kilkudniowe zakupy. Jeden z nich był księciem, 

jeden hrabią, a trzeci zwykłym człowiekiem o włoskim nazwisku, który cztery lata wcześniej został bohaterem 

jednego z najbardziej znanych portretów Johna Singera Sargenta. Zwykłym człowiekiem był Samuel Pozzi, 

lekarz dobrego towarzystwa, pionier ginekologii i wolnomyśliciel – racjonalny naukowiec z niezwykle 

skomplikowanym życiem osobistym. Życie Pozziego toczyło się na tle paryskiej Belle Epoque. Piękny wiek 

przepychu i przyjemności często ukazywał swoją brzydką stronę: histeryczną, narcystyczną, dekadencką i pełną 

przemocy, czas szerzących się uprzedzeń i ideologii krwi i ziemi, który miał w sobie więcej podobieństw do 

naszego wieku, niż możemy to sobie wyobrazić.  

 

 

18. Moc truchleje : opowieści wigilijne 1939-1945 : gdy pierwsza gwiazdka oznacza 

nadzieję / Sylwia Winnik.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , II wojna światowa (1939-1945) , 

Kołchozy , Więźniowie obozów , Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , Polska , 

Syberia (Rosja) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-12 

 

Święta w czasie wojny na zawsze zapadają w pamięć. Cudem zdobyte jedzenie, tekturowa choinka w kącie celi              

i wspólnie odśpiewane „Bóg się rodzi” na tyłach baraku były szczytem odwagi. Ale tak spędzone Boże 

Narodzenie stawało się też namiastką domu, iskierką nadziei, że kiedyś jeszcze spędzi się je z bliskimi. Sylwia 

Winnik sięga po nie znane dotąd świąteczne wspomnienia świadków historii. Inspiracją była dla niej opowieść 

rodzinna – wspomnienia prababci o Bożym Narodzeniu obchodzonym tuż po wojnie. W skromnych warunkach, 

ale w niepowtarzalnej rodzinnej atmosferze. Prababcia Emilia w czasie wojny ledwie uniknęła wywiezienia do 

Auschwitz. Te święta były więc dla niej prawdziwym cudem. „Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939–1945” 

to zbiór wspomnień dotyczących świąt spędzonych w obozach koncentracyjnych, w kołchozach na Syberii albo 

w konspiracji. Te chwytające za serce historie udowadniają, że w skrajnych sytuacjach to poczucie wspólnoty               

z innymi ludźmi może dać nadzieję i siłę, przetrwać.  
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19. Nadzieja mimo wszystko / ks. Józef Tischner ; wybór i opracowanie Wojciech 

Bonowicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka katolicka , Filozofia chrześcijańska , Nadzieja , 

Polityka , Postawy , Polska , Antologia , Felieton , Publikacja bogato ilustrowana , 

Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-12 

 

Nieznane teksty ks. Józefa Tischnera, które pokazują, że świat może być lepszy niż myślisz. Świat jest trudny, 

mamy za sobą bolesną historię, a przed sobą niepewną przyszłość. Tym, co nas może przeprowadzić między 

jednym a drugim, jest nadzieja, która pomaga nam dokonywać właściwych wyborów. Nadzieja, zaufanie, 

przekonanie, że dobro też bywa silne, wiara, że wolność jest możliwa i że nie zależy tylko od innych, ale od nas 

samych. Ludzie biegają za rozmaitymi nadziejami. Jak sprawić, żeby umieli odróżnić nadzieję rzetelną od tej, 

która jest tylko iluzją i prowadzi ich ku klęsce? Jaką rolę w kształtowaniu naszej nadziei odgrywa religia? Czy 

dziś sprzyja ona nadziei rzetelnej, czy wspiera iluzje? I co zrobić, aby ludzie w imię rozbieżnych nadziei nie 

toczyli ze sobą wojen na słowa? Nadzieja nie jest po prostu optymizmem. Jest raczej wiarą – że człowiek będzie 

umiał rozwiązywać spory, które sam tworzy, że wyjdzie z nich mądrzejszy, że w ostateczności nawet jego gniew 

okaże się twórczy. Na czym opiera się ta wiara? U Tischnera ma ona fundament w religii – ale też w przekonaniu 

o dobrej woli, która mieszka w każdym człowieku. Nie jest nadzieją wmawianie sobie, że „wszystko będzie 

dobrze”. Nadzieja nie jest naiwnością, wie, że nic na tym świecie nie przychodzi bez wysiłku. Patrzy ona na 

przykład tych, którzy wcześniej mieli nadzieję i którzy według niej żyli. Z nadziei wyrastała ich zdolność do 

poświęceń, do wyrzeczenia się siebie, do heroizmu. To nadzieje – rzetelne nadzieje – budują trwałą wspólnotę, 

nie lęki ani miłe dla ucha zaklęcia. I o tym właśnie między innymi opowiada ta książka. Wojciech Bonowicz, 

posłowie 

 

 

20. Nie mogę, trzymam dziecko : rodzicielstwo bez instrukcji obsługi / Ksenia 

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

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Opieka nad dziećmi , Postawy rodzicielskie , 

Rodzicielstwo , Rozwój psychofizyczny dziecka , Trudności wychowawcze , 

Wychowanie w rodzinie , Felieton 

Sygnatura:  WG-37.018.1  

Nowości:  2020-12 

 

Czasem nie mogę wstać, bo trzymam dziecko. A czasem trzymam dziecko, żeby nie musieć wstawać. Zresztą – 

sami wiecie, co będzie, gdy dziecku w końcu znudzi się tulenie. Armagedon. Niech pierwszy rzuci kamieniem 

ten, czyj maluch nigdy nie wyjadł makaronu z kosza na śmieci albo nie zmienił wystroju mieszkania w kilka 

sekund, używając do tego samej mąki. No właśnie. Nie ma co walczyć z rzeczami, które i tak już się wydarzyły 

– powiedział to Budda, Marek Aureliusz albo sama do tego doszłam, widząc, jak moja Mysza nurkuje w toalecie. 

Czasem można już tylko usiąść i patrzeć, jak świat płonie. Nie zaszkodzi zrobić sobie wcześniej herbatę 

(niektórzy polecają melisę). Nie da się być rodzicem idealnym – to zasada numer jeden. Zasada numer dwa – 

możemy być całkiem niezłymi rodzicami, o ile pogodzimy się z zasadą numer jeden.  
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21. Niedługie życie : rozmowy lekarza z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci / 

Dariusz Kuć.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy w rodzinie , Cierpienie , Decyzje , Dziecko 

nieuleczalnie chore , Hospicja dziecięce , Rodzicielstwo , Terapia uporczywa , 

Umieranie , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-12 

 

Przejmujące rozmowy lekarza z rodzicami chorych dzieci. Nikt nie chce tej książki przeczytać. Nikt nie chce być 

bohaterem tych opowieści. Nikt nie chce słuchać o tym, jak wygląda życie śmiertelnie chorego dziecka. Nikt nie 

chce uwierzyć, że decyzja o urodzeniu takiego dziecka wcale nie jest tą najtrudniejszą. I nikt nie chce wyobrażać 

sobie podejmowania tej, ani kolejnej – kiedy i w jaki sposób pozwolić swemu dziecku odejść. Jak wygląda życie 

śmiertelnie chorego dziecka? Co czują rodzice, którzy spełniają ostatnie marzenia swoich pociech? Dlaczego 

łatwiej jest pozwolić odejść niż patrzeć na życie, które bez maszyn nie ma szans? Ile odwagi trzeba mieć, by 

podjąć taką decyzję? To jednak książka nie tylko o życiu między domem a szpitalem, o znieczulicy systemu, ale 

również o dobrych ludziach, którzy są obok. To książka o bohaterach.  

 

 

22. Niedzielnik : komentarze do czytań rok B / Adam Szustak.- Poznań : 

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o., 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Rekolekcje , Kazania , Rozważania 

i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

"Niedzielnik B" to zbiór komentarzy Adama Szustaka op do niedzielnych czytań na rok B. Książka powstała na 

podstwie homilii wygłoszonych w ramach cotygodniowej serii internetowej ("CNN - słowo na niedziele") 

publikowanej na youtube'owym kanale "Langusta na palmie". Oprócz oryginalnych interpretacji poszczególnych 

fragmentów Biblii zawiera ona także konkretne wskazówki, jak usłyszane Słowo przełożyć na życie codzienne.  

 

 

23. Ornitologia kryminalna / Wiesław Pływaczewski.- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny rynek , Ochrona przyrody , Ornitologia , Prawo 

międzynarodowe , Prawo wspólnotowe europejskie , Przestępstwa i wykroczenia 

przeciw środowisku DBN , Ptaki , Współdziałanie , Zwalczanie , Polska , Świat , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-349 

Nowości:  2020-12 

 

 

R. I. WPROWADZENIE DO ORNITOLOGII KRYMINALNEJ; R. II. KONFLIKT INTERESÓW: 

CZŁOWIEK - DZIKIE GATUNKI PTACTWA; R. III. PRAWNE GWARANCJE OCHRONY DZIKIEJ 

AWIFAUNY; R. IV. PRZEGLĄD WYBRANYCH ZJAWISK ZAGRAŻAJĄCYCH DZIKIM GATUNKOM 

AWIFAUNY - PERSPEKTYWA EKOKRYMINOLOGICZNA; R. V. NIELEGALNE RYNKI HANDLU 
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DZIKIMI GATUNKAMI AWIFAUNY; R. VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ INNYM 

ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ZAGRAŻAJĄCYM DZIKIM GATUNKOM AWIFAUNY. 

 

 

24. Pięć stawów : dom bez adresu / Beata Sabała-Zielińska.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krzeptowscy (rodzina) , Górale , Turystyka górska , 

Schroniska górskie , Życie codzienne , Dolina Pięciu Stawów Polskich , Tatry 

Wysokie (góry) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-12 

 

 

Kiedyś, żeby zarezerwować tu miejsce, trzeba było wysłać list - tradycyjnie, pocztą. Do skrzynek wpadały więc 

kartki i koperty opisane: "Schronisko w Pięciu Stawach Polskich. Tatry!". "A gdzie adres?!", zżymali się 

urzędnicy Poczty Polskiej, dopytując o nazwę ulicy, numer budynku i kod pocztowy. "To dom bez adresu!", 

tłumaczyli oczywistą oczywistość miłośnicy Tatr, rwąc włosy z głowy, że można nie wiedzieć, o jakie miejsce 

chodzi. Do Pięciu Stawów nie dojedziesz. I nie zawsze dojdziesz! Tu wciąż warunki dyktuje natura. To najwyżej 

położone schronisko w polskich Tatrach, a jednak rezerwacje robi się z rocznym wyprzedzeniem… bo przecież 

to legendarna "Piątka". Tu szarlotka od zawsze smakuje tak samo, czyli wyśmienicie; niedźwiedź co rusz 

zagląda do spiżarni, a Biała Dama ponoć nadal strąca taterników z Zamarłej Turni. I obowiązkowo zima na kilka 

tygodni odcina niekiedy dolinę od świata. Od blisko stu lat schronisko prowadzi jedna rodzina - słynny ród 

Krzeptowskich. Z czym się mierzą, jak żyją, jak wychowują dzieci i jak tworzą miejsce, które stali bywalcy 

nazywają domem? Czy każdy znajdzie w nim miejsce? O codzienności, tej zwykłej i niezwykłej, opowiadają 

szefowe schroniska: Marychna i Marta (a w swoim pamiętniku ich babcia - Maria Krzeptowska) oraz ludzie 

przez lata z nim związani. To nie tylko historia domu gdzieś na końcu świata z własnym duchem i tożsamością. 

To także opowieści o tym, co wszyscy kochamy w górach: o pasji, braterstwie i pokorze. I punkcie, gdzie 

krzyżują się szlaki górskie i ludzkie.  

 

 

25. Podróże na drugi kraniec świata : dalsze przygody młodego przyrodnika / David 

Attenborough ; przełożył Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Attenborough, David (1926- ) , Przyrodnicy , Środowisko 

przyrodnicze , Zwierzęta , Australia , Fidżi , Madagaskar , Papua-Nowa Gwinea , 

Nowa Gwinea (wyspa) , Pamiętniki i wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(9) 

Nowości:  2020-12 

 

Po sukcesie wcześniejszych wypraw przedstawionych w programach "Zoo Quest" młody David Attenborough 

pod koniec lat 50. XX wieku wyruszał w dalsze podróże do bardzo różnych regionów świata. Były to niezwykłe 

podróże - od wyspy Pentecost z "lądowymi nurkami" i Nowej Gwinei ze świętami sing-sing przez wyspy Tonga 

z Królewską Ceremonią Picia Kavy aż po Terytorium Północne Australii i jego starożytne dzieła sztuki. Oprócz 

owych egzotycznych kultur podróżnik spotykał rajskie ptaki, kameleony, sifaki oraz wiele innych zwierząt 

żyjących w najbardziej niepowtarzalnych środowiskach na naszej planecie. "Podróże na drugi kraniec świata", 

napisane z charakterystycznym dla sir Davida Attenborough humorem, czarem oraz wielką serdecznością, są 

niezrównaną relacją z przygód wśród ludzi, miejsc i zadziwiających dziko żyjących stworzeń. Od naszego 

powrotu z ostatniej z tych podróży upłynęło przeszło sześćdziesiąt lat. Trudno się zatem dziwić, że bardzo wiele 

się zmieniło. Wschodnia połowa Nowej Gwinei, wówczas pozostająca pod zarządem Australii, stała się 

niepodległym państwem, podobnie Nowe Hebrydy, niegdyś kondominium angielsko-francuskie, dziś Vanuatu. 
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Australijskie miasteczko Darwin przeobraziło się w ponad stutysięczne miasto, a tereny wokół góry Nourlangie - 

w Park Narodowy Kakadu z odpowiednimi do tej roli hotelami i drogami. Azjatyckie bawoły wodne, w czasach 

naszej wizyty nadal licznie cwałujące po dzikich terenach, zostały wybite, a malowidła naskalne na Nourlangie, 

które sfotografowaliśmy jako pierwsi, zasłynęły w całym świecie i znalazły się na australijskich znaczkach 

pocztowych. Eukaliptusy namalowane przez Maganiego weszły w skład zbiorów Australian National Gallery,                

a ludzi malujących na skałach nieopodal Yuendumu zastąpili artyści używający w istocie nowoczesnych farb, ich 

płótna zaś sprzedają się obecnie za setki tysięcy, jeśli nie za miliony dolarów. (…) 

 

 

26. Położna : o mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej / Maria Stachurska.- 

Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leszczyńska, Stanisława (1896-1974) , Auschwitz-

Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Położne , Więźniowie obozów , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-12 

 

 

„Czy można być bohaterem bezwiednie? Być bohaterem za sam fakt, że w okrucieństwie otaczającego świata 

zachowało się przyzwoitość i szacunek do drugiego człowieka, a swoje bohaterstwo upchnąć w niepamięci 

historii i żyć dalej? Jakby nie widziało się tego ogromu cierpienia, dramatu odczłowieczenia? Otóż można. Taka 

była moja Ciocia, Stanisława Leszczyńska. „Mama”, „Święta”, „Anioł”. Tak do dziś opisywana jest w publi-

kacjach, w książkach i wspomnieniach. Tymczasem w piekle Auschwitz - Birkenau była przede wszystkim sobą 

– kochającą ludzi, dzieci, a nade wszystko Boga, skromną kobietą z łódzkich Bałut. Nie chciała pomników. Jej 

nagrodą był krzyk zdrowego noworodka w momencie przyjścia na świat i szczęście na twarzy matki. 

Położnictwu poświęciła połowę życia, drugą połowę oddając rodzinie i czwórce dzieci. Miałam 16 lat kiedy 

odeszła. Pamiętam wiele, ale moje wspomnienia były zbyt ubogie, by mogła powstać z nich książka. Kiedy po 

śmierci jej synów zostałam zasypana dokumentami, wspomnieniami i zapiskami o cioci Stasi – poczułam, że jest 

to swoistego rodzaju Testament, który należy wypełnić , że to moja powinność. Powinnam pokazać światu, kim 

naprawdę była słynna położna z Auschwitz-Birkenau. Nie opisywać kolejnych krwawych historii z Mengelem            

w tle. Przynajmniej nie tylko. Napisać nie o ikonie tylko o prostej kobiecie, bo taka była. Prosta, pełna ciepła                

i zrozumienia dla drugiego człowieka, nawet tego najbardziej odczłowieczonego. Potrafiła się bawić, śmiać, 

kiedy trzeba karcić dzieci, mieć wątpliwości a nawet złościć. Mam nadzieję, że udało mi się wiernie odtworzyć 

jej portret, że w tej biografii pokazałam kobietę z krwi i kości. I że ten obraz zwykłego człowieka, na który 

składają się drobne i większe sprawy dnia codziennego, jeszcze bardziej uczyni z niej Bohaterkę”.  

 

 

27. Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / 

Ewa Pałka-Łebek.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitał społeczny , Rewitalizacja , Wsie , Europa , Polska , 

Opracowanie , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-332 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

R.  I. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY; R. II. PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ NAD 

REWITALIZACJĄ OBSZARÓW WIEJSKICH. ZAGRANICZNE I KRAJOWE DOŚWIADCZENIA BADA-

WCZE; R. III. PRZEMIANY OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE JAKO PRZESŁANKI DZIAŁAŃ 

REWITALIZACYJNYCH; R. 4. MODELE REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH A POLITYKA 
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LOKALNA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH; R. V. ZRÓŻNICOWANIE 

REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE; R. VI. 

MODELOWE UJĘCIE REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH I DZIAŁAŃ POKREWNYCH                          

W POLSCE PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 

 

 

28. Rodziny himalaistów / Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Joanna Sokolińska.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Małżeństwo , Rodzina , Samotność , 

Polska , Himalaje (góry) , Reportaż , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Jerzy Kołakowski doskonale pamięta, jak jego matka odebrała telefon z wiadomością o śmierci ojca. Ryszard 

Kołakowski zginął na Makalu. Jerzy rozumie, dlaczego ojciec kochał góry, idzie jego śladami, żyje wspinaniem. 

Nie ma w planach zakładania rodziny, bo nie chce, żeby coś stało pomiędzy nim a szczytami. Joanna Kondracka, 

psycholog, chroni swoje dzieci przed tym, co media piszą o ich tacie i jej byłym mężu, Tomku "Czapkinsie" 

Mackiewiczu, który na zawsze został w górach, spełniając swoje marzenie o Nanga Parbat. Marcin Latałło, 

reżyser, syn operatora filmowego Stanisława Latałły, dorastał bez ojca, który nie wrócił z Lhotse w 1974 roku. 

Nie był himalaistą, pojechał na tę wyprawę jako filmowiec. Sym nakręcił film, w którym próbuje zmierzyć się             

z traumą po jego śmierci. Jak powiedział jeden z naszych bohaterów - to książka o skutkach ubocznych 

himalaizmu. O tym, jak wielka pasja partnera albo rodzica kształtuje życie całej rodziny.  

 

 

29. Rzeczy osobiste : opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach 

zagłady / Karolina Sulej.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Belzec (niemiecki obóz zagłady) , Majdanek (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Sobibor (niemiecki obóz zagłady) , Godność ludzka , Moda , 

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Odzież , Więźniowie obozów , Bełżec 

(woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Bełżec) , Lublin (woj. lubelskie) , Majdanek 

(Lublin ; część miasta) , Polska , Sobibór (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. 

Włodawa) , Opracowanie 

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

   Nowości:  2020-12 

 

Opowieść o ubraniach i rzeczach osobistych więźniów obozów koncentracyjnych wydaje się z pozoru 

prowokacyjna wobec narracji o wojnie, bo moda w potocznym postrzeganiu jest fanaberią czasu pokoju                        

i dobrobytu. Tymczasem autorka dociera do wielu świadectw, do ocalałych, którzy mówią jej, jak dbałość                    

o wygląd w tych straszliwych miejscach dawała im siłę, aby walczyć o życie.  
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30. Skrzydlata husaria : historia polskich lotników bombowych / Łukasz Sojka.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojsko Polskie (1918-1939) , Kampania wrześniowa (1939) 

, Lotnictwo wojskowe , Lotnicy wojskowi , Samoloty bombowe , Wojna polsko-

bolszewicka (1919-1920) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2020-12 

 

 

Niezwykłe poświęcenie, brawura granicząca z szaleństwem, wiara w zwycięstwo i nieustanne poczucie 

zagrożenia, któremu trzeba stawić czoła. Dramaturgia pola walki odmalowana z epickim rozmachem i precyzja 

opisów powietrznych pojedynków - wszystko to serwuje nam autor Skrzydlatej husarii. Znakomicie napisanej 

historii polskich lotników bombowych. Od pierwszego lotu polskiego bombowca aż do heroicznych 

powietrznych zmagań kampanii wrześniowej. Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów lotnictwa i miłoś-

ników historii.  

 

 

31. Społeczne życie hipoteki / Mikołaj Lewicki.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finansjalizacja , Gospodarstwo domowe , Klasy społeczne , 

Kredyt hipoteczny , Struktura społeczna , Wspólnota , Chorwacja , Hiszpania , 

Polska , Węgry , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:   2020-12 

 

 

CZ. I. DOŚWIADCZENIE ŻYCIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM; CZ. II.  EKONOMIA POLITYCZNA 

KREDYTU HIPOTECZNEGO; CZ. III. STRATYFIKACYJNA I KLASOTWÓRCZA MOC KREDYTU 

HIPOTECZNEGO. 

 

 

32. Sportsmenki : pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki / Krzysztof 

Szujecki.- Warszawa : Muza - Sport i Turystyka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dubieńska, Wanda (1895-1968) , Jędrzejewska, Jadwiga 

(1912-1980) , Kocięcka, Karolina Honorata (1875-1969) , Konopacka, Halina 

(1900-1989) , Krzesińska, Elżbieta (1934-2015) , Kwaśniewska, Maria (1913-2007) 

, Lewicka, Eugenia (1896-1931) , Marusarzówna, Helena (1918-1941) , 

Modlibowska, Wanda (1909-2001) , Rakoczy, Helena (1921-2014) , Walasiewicz, 

Stanisława (1911-1980) , Waysówna, Jadwiga (1912-1990) , Ziętkiewicz, Elżbieta 

(ok. 1894-19..) , Kobieta , Olimpijczycy (sportowcy) , Sport , Sportowcy , Biografia 

  Sygnatura:  WG-796.032  

  Nowości:  2020-12 

 

Pierwsze polskie sportsmenki nie miały lekkiego startu. Narażone na złośliwe komentarze konserwatywnego 

społeczeństwa powoli wdzierały się na szczyt, a kobiecy sport, mimo wielu przeszkód natury społecznej                         

i obyczajowej, rozwijał się i przenikał do świadomości mas. Książka Krzysztofa Szujeckiego to opowieść                   

o determinacji, pasji, walce ze stereotypami i własnymi słabościami, o kobietach, prekursorkach, które na zawsze 

zmieniły oblicze polskiego sportu. 
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33. Stambuł do zjedzenia / tekst i zdjęcia Bartek Kieżun.- Warszawa : Buchmann 

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia turecka , Przepisy kulinarne , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Bartek Kieżun dociera do odległych zakątków Europy, by przywieźć stamtąd opowieści o Orient Expressie, 

Konstantynie, intrygujących restauracjach, o których wiedzą tylko wybrani, i najlepszych przystawkach do raki. 

W jego książce „Stambuł do zjedzenia” miasto to jawi się jako kulinarne królestwo gotowe, by je odkryć. Nie od 

dziś wiadomo, że najlepsze wyprawy to te bez mapy w ręce. Bartek wie to doskonale, dlatego w Stambule, 

kierowany intuicją i poleceniami znajomych, dociera do zakamarków zapomnianych przez turystów. I właśnie 

dzięki temu powstał przewodnik kulinarny pełen opowieści o wielkiej historii, pachnący bakłażanem i wyjąt-

kowy jak turecki dywan.  

 

 

34. Szable i cekaemy : zwykli ludzie w wirze wojny o niepodległość / Marcin 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojsko Polskie (1918-1939) , Wojna polsko-bolszewicka 

(1919-1920) , Żołnierze , Polska , Rosja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081"1919/1920"  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Twoja ojczyzna przed stu laty – wywalczony kraj, o którym nie miałeś pojęcia. OŚMIORO BOHATERÓW 

WPLĄTANYCH W WOJNĘ Z SOWIECKĄ ROSJĄ. Szeregowy ułan, lekarka, naczelnik państwa, lotnik, para 

literatów, podoficer piechoty i działacz komunistyczny. Wszyscy istnieli naprawdę. WALKA O ŻYCIE,                     

O KRAJ I O MIŁOŚĆ. Walczyli bardzo różnie – karabinem, szablą, bombami, poezją i publicystyką, intrygami 

osobistymi i politycznymi, kłamstwami, rozsiewaniem plotek. Ale również pracowali, studiowali, zakochiwali 

się. Dokonywali aktów miłosierdzia i popełniali pospolite przestępstwa. Święcili triumfy i przeżywali załamania 

nerwowe. Upijali się na smutno i na wesoło. DZIESIĄTKI MIEJSC, DO KTÓRYCH NIGDY BYŚ NIE 

DOTARŁ. Śledząc ich losy, trafisz do paryskich salonów i na nieprzebyte bagna Polesia. Zajrzysz do pałacu 

arystokratów i do brudnej nory nędzarzy, na plebanię i do burdelu, do wagonu pociągu pancernego i do kabiny 

dwupłatowca. Wejdziesz do baraku jenieckiego i do tajemnego schronu ukrytego pod stodołą. Obraz wojny 

polsko-bolszewickiej, który kompletnie cię zaskoczy.  

 

 

35. Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć / Jerry Kaplan ; przekład 

Sebastian Szymański.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Futurologia , Nauka , Rewolucja naukowo-techniczna , 

Roboty i manipulatory , Sztuczna inteligencja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-12 
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R. 1. DEFINICJA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI; R. 2. INTELEKTUALNA HISTORIA SZTUCZNEJ INTELI-

GENCJI; R. 3. GRANICE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI; R. 4. FILOZOFIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI; R. 

5. SZTUCZNA INTELIGENCJA I PRAWO; R. 6. WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA PRACĘ 

LUDZI;  R. 7. WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ; R. 8. MOŻ-

LIWY PRZYSZŁY WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. 

 

 

36. Szymborska - znaki szczególne : biografia wewnętrzna / Joanna Gromek-Illg.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymborska, Wisława (1923-2012) , Poeci polscy , Polska , 

Literatura polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Szymborska W.  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Intymny portret noblistki „Czasami jestem podobna do siebie, a czasami nie” – powtarzała. Od zawsze budziła 

emocje. Była bliska także tym, którzy nigdy wcześniej nie czytali poezji. Czytelnicy myśleli o niej jak                         

o przyjaciółce, sąsiadce i doradczyni. To może dziwić, tym bardziej że tak mało pisała i mówiła o sobie. Łączyła 

cechy nie do pogodzenia: czułość i ironię, surowość i serdeczność, dojrzałość i dziewczęcy urok. Nie bez 

powodu jeden z bliskich pisał do niej: „Wisełko, jesteś taka wieloraka”. Nie dało się jej zaszufladkować. Na 

jednej ze słynnych kartek wysyłanych do przyjaciół umieściła swój adres: „pokój z osobnym wejściem”. Jaka 

była naprawdę Wisława Szymborska? „Interesowało mnie nie tyle życie zewnętrzne, co psychika poetki, jej 

przeżycia wewnętrzne. To rejony, do których dostępu broniła bardzo stanowczo, powtarzając: "to po mojej 

śmierci", co skutecznie peszyło rozmówców. Na podstawie tysięcy listów, ale też rozmów z przyjaciółmi                     

i znajomymi Wisławy spróbowałam odtworzyć tę część jej biografii, którą najskrzętniej ukrywała”. (fragment 

wstępu) 

 

 

37. Śmierć warta zachodu / Cezary Łazarewicz, Paweł Reszka, Magdalena Rigamonti, 

Maksymilian Rigamonti, Piotr Siemion, Brygida Grysiak, Robert Mazurek, Dorota 

Łosiewicz, Małgorzata Sidz, Jan Rojewski.- Warszawa : Fundacja Dorastaj z Nami : 

copyright 2020. Bellona 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohaterstwo , Odwaga , Śmierć , Antologia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2020-12 

 

 

Tematem tego zbioru reportaży, wywiadów i esejów pióra wybitnych polskich autorów jest służba, służba dla 

kraju, służba dla drugiego człowieka. Służba żołnierza na misji, policjanta antyterrorysty, strażaka, ratownika 

medycznego. Służba i wszystko co się z nią wiąże - honor, odwaga, odpowiedzialność, strach, samotność, 

ordery, wdzięczność ale nierzadko także osierocone dzieci, rodziny, smutek, trauma, żałoba śmierć dzisiaj, tu               

i teraz. Ta rzekomo słodka i godna, wyjątkowa, bo „za ojczyznę”, w obronie wspólnoty, w imię wyższego celu. 

śmierć godna pozazdroszczenia. Czy jednak aby na pewno?  Jak to jest, kiedy - choćby w najszczytniejszym celu 

- giną najbliższe nam osoby? Albo, kiedy ideał poświęcenia zderza się z bólem, banalnością, absurdem życia 

tych, którzy tego daru śmierci musieli być świadkiem? To trudne pytania dla nas wszystkich. Jak przyjmujemy 

ten dar my, mieszkańcy pragmatycznych, zadowolonych z siebie czasów, w których kalectwo czy zgon to tematy 

wstydliwe i niemodne? Tradycyjny szacunek wobec śmierci w imię ideału to przecież tylko oficjalna strona 

medalu. Prawda bywa mniej oczywista. Autorzy, wśród których są najbardziej znani polscy reporterzy i pisarze, 

szukają odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie życia, mając za punkt wyjścia prawdziwe historie podopiecznych 
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Fundacji Dorastaj z Nami. Uzupełnieniem poszczególnych relacji są przejmujące fotogramy Maksymiliana 

Rigamonti.  

 

 

38. Trolle Putina / Jessikka Aro ; tłumaczenie Marta Laskowska.- Kraków : 

Wydawnictwo SQN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Cyberprzestępczość , 

Dezinformacja , Dziennikarstwo śledcze , Internet , Szpiegostwo , Trolling , Walka 

informacyjna , Rosja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2020-12 

 

 

Trzymające w napięciu reporterskie śledztwo o współczesnych metodach prowadzenia wojny informacyjnej 

Szpiegostwo, farmy trolli, fake newsy, cyberprzestępczość, groźby śmierci i kampanie nienawiści przeprowa-

dzane przez najwybitniejszych specjalistów od PR-u. To nie scenariusz współczesnego filmu sensacyjnego - to 

internetowa wojna wypowiedziana przez Rosję cywilom. Dla Kremla każda krytyczna opinia to głos wroga. 

Tutaj nie przebiera się w środkach ani nie zwraca uwagi na granice prawa, gdy chce się uciszyć oponentów. 

Rosja Putina bez skrupułów eliminuje przeciwników, uderzając w prywatne osoby za pomocą zorganizowanych 

akcji i urządzając nagonki w Polsce, Finlandii i wielu innych krajach. Czy poseł Mateusz Piskorski naprawdę był 

rosyjskim szpiegiem? Jak daleko Kreml posuwa się w swoich politycznych prowokacjach? Czy możemy wierzyć 

informacjom zamieszczanym w sieci? Dokładnie udokumentowane historie zamieszczone w tej książce sprawią, 

że na wirtualny świat już nigdy nie spojrzysz tak samo. Zastanów się dwa razy, zanim wykonasz kolejny ruch             

w sieci. Być może po drugiej stronie ekranu czają się rosyjskie trolle. Literatura faktu, którą czyta się jak 

powieść szpiegowską.  

 

 

39. Twoja wewnętrzna moc : jak żyć dobrze w niespokojnych czasach / Agnieszka 

Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Życie nieustannie się zmienia i przynosi mnóstwo nieoczekiwanych wydarzeń. We współczesnym świecie 

wszystko jest niepewne i nie zawsze idzie zgodnie z Twoim planem. To, że pada deszcz, nie oznacza, że musisz 

zmoknąć! Pragnę wyposażyć Cię w parasol Twojej własnej mocy, która będzie chroniła Cię przed wszelkimi 

nawałnicami zewnętrznego świata. Pragnę, byś zrozumiała i uwierzyła, że jesteś wielką twórczynią swojego 

życia. Pragnę, byś była zdrowa, spokojna, silna i szczęśliwa – niezależnie od tego, co przyniesie los. Teraz 

bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebna Ci jest Twoja wewnętrzna moc. W tej książce opowiem Ci                 

o sztuce odkrywania skarbów ukrytych pod maską wyzwań, lęków, strat, trudów, cierpienia, a czasem bólu. 

Pokażę Ci, jak możesz to wszystko przemienić w bezcenne dary. Nic na tym świecie nie dzieje się bez powodu. 

Wszystko ma przyczynę, cel i głębszy sens. Przechodzimy teraz czas globalnych przemian. Wierzę, że mimo iż 

są dla nas trudne, dzieją się po to, aby nam pomóc. Pokażę Ci, jak wykorzystać te zmiany, by spełnić swoje 

marzenia o lepszym, piękniejszym i bardziej sprawiedliwym życiu. Z mojej książki dowiesz się: jak podejmować 

ryzyko i odkrywać ukryte w sobie skarby, jak zarządzać swoim lękiem lub dbać o osobę, która jest w trudnej 

sytuacji, jak zmieniać wyzwania na wezwania do rozwoju. Chociaż nieustannie się rozwijamy, jestem 

przekonana, że nie odkryliśmy jeszcze pełni naszego potencjału. Przeczuwam, że możliwości każdej z nas 
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wykraczają daleko poza nasze wyobrażenia. Otwierajmy się więc na nowe – codziennie. Przemieniajmy się, aby 

odkryć naszą wewnętrzną moc. Z radością i bez lęku ruszajmy w nową podróż!  

 

 

40. Upadek : historia prałata Henryka Jankowskiego / Monika Góra, Krzysztof 

Brożek.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

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

Molestowanie seksualne , Opozycjoniści , Pedofilia , PRL , Przedsiębiorcy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-12 

 

 

Duchowny, prałat, kanonik. Biznesmen, celebryta i bon vivant. W grudniu 2018 roku runął pomnik prałata 

Henryka Jankowskiego, jednego z bardziej rozpoznawalnych kapelanów „Solidarności”. Zmarły w 2010 roku 

ksiądz był postacią więcej niż kontrowersyjną. Ci, którzy ściągnęli go z piedestału, widzieli w nim ucieleśnienie 

głównych grzechów trawiących polski Kościół: pychy, chciwości, nieczystości, łakomstwa, zazdrości i gniewu. 

Ci, którzy niedługo potem modlili się „o zwycięstwo prawdy” w jego intencji, patrzyli na niego jak na bohatera               

i dobroczyńcę. By odkryć prawdę, Monika Góra i Krzysztof Brożek sięgają do źródeł, docierają do świadków, 

współpracowników i rywali. Cofają się do jego przedwojennego dzieciństwa, lat szkolnych i tych spędzonych              

w seminarium. Sprawdzają, jak chłopiec nieradzący sobie z nauką stopniowo wyprzedzał lepszych od siebie. Jak 

otaczał się ludźmi, którzy mogli popchnąć go wyżej. Jak związał się ze służbami polskimi i niemieckimi,                   

a potem przyłączył do „Solidarności”. Jak w wolnej Polsce budował swoje imperium, powoli podupadając na 

zdrowiu. W dziennikarskim śledztwie autorzy mierzą się również z najpoważniejszymi oskarżeniami wobec 

Jankowskiego – tymi, które dotyczą wykorzystywania dzieci i ministrantów z parafii św. Brygidy. Ilu młodych 

ludzi okaleczył prałat? Czy wszystkie oskarżenia są prawdziwe? Upadek po raz kolejny dowodzi, że 

rzeczywistość nie jest czarno-biała, co nie czyni jej w żaden sposób mniej bolesną.  

 

 

41. Wham! : George i ja / Andrew Ridgeley ; przekład Ewa Borówka.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michael, George (1963-2016) , Ridgeley, Andrew (1963- ) , 

Wham , Muzycy angielscy , Muzyka angielska , Zespoły muzyczne , Wielka 

Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Michael G.  

Nowości:  2020-12 

 

 

Bardzo szybko Wham! stali się ikoną popkultury oraz symbolem lat 80. – czasu, kiedy imprezy trwały do białego 

rana, a ekstrawagancja była w cenie. Kto z nas nie tańczył do takich przebojów jak „Wake Me Up Before You 

Go-Go” lub „Careless Whisper”? Wielka sława, pierwsze miejsca na światowych listach przebojów, tłum 

szalejących fanów… tak w skrócie wyglądała historia duetu. W 1986 roku George Michael i postanowili 

zakończyć wspólną działalność. Ich ostatni koncert odbył się na legendarnym stadionie Wembley, a 73-tysięczna 

widownia zapłakała, nie mogąc pogodzić się ze stratą. Choć minęło już tyle lat od tego wydarzenia, to legenda 

Wham! jest wciąż żywa! Wham! George i ja to jedyna książka pokazująca nam zakulisowe życie zespołu. To 

także opowieść o jednym z najbardziej znanych muzyków na świecie, George'u Michaelu – opowieść tym 

cenniejsza, że snuta przez osobę, która znała go jak nikt inny!  
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42. Wiek kapitalizmu inwigilacji : walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy 

władzy / Shoshana Zuboff ; tłumaczenie Alicja Unterschuetz.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Big data , Czwarta rewolucja przemysłowa , Deanonimizacja , 

Globalizacja , Prognozy gospodarcze , Przedsiębiorstwo wielonarodowe , Kapitalizm , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2020-12 

 

Gra toczy się o wysoką stawkę. Dążenia potężnych korporacji do przewidywania i kontrolowania naszych 

zachowań są prawdziwym wyzwaniem dla ludzkości. Pasożytnicza logika ekonomiczna, w której wytwarzanie 

towarów i usług jest podporządkowane globalnej architekturze modyfikacji behawioralnych, może zmienić 

ludzką naturę w XXI wieku tak samo, jak przemysłowy kapitalizm zniekształcił naturalne środowisko w XIX               

i XX wieku. Autorka pokazuje, jak patronująca tym procesom Dolina Krzemowa wpływa na każdy sektor 

światowej gospodarki; jak prognozy naszych zachowań są kupowane i sprzedawane na rynkach prognoz 

behawioralnych, a bogactwo, wiedza i władza koncentrują się w jednym miejscu na niespotykaną dotąd skalę. 

Wskazuje, że prawdziwe zagrożenie dla naszego społeczeństwa płynie już nie ze strony totalitarnych państw, 

lecz ze strony globalnych korporacji, powszechnie inwigilujących nasze zachowania i kuszących obietnicami 

maksymalnego zysku kosztem demokracji, wolności i - ostatecznie - naszej przyszłości.  

 

 

43. Wojna o szczepionki : jak doktor Wakefield oszukał świat? / Brian Deer ; 

przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wakefield, Andrew (1957- ) , Dezinformacja , Lekarze , 

Postprawda , Ruchy społeczne , Szczepienia ochronne , Szczepionki , Środki 

masowego przekazu , Stany Zjednoczone (USA) , Wielka Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-12 

 

Najgłośniejszy reportaż śledczy ostatnich lat! Gdy w 1998 roku doktor Andrew Wakefield opublikował                        

w czasopiśmie naukowym „The Lancet” artykuł o związku szczepionki przeciwko śwince, różyczce i odrze                   

z występowaniem u dzieci autyzmu, świat zawrzał. W wielu krajach pojawiły się ruchy antyszczepionkowe, 

których zwolennicy odmawiali szczepienia dzieci. Brian Deer udowodnił Wakefieldowi fałszowanie badań 

medycznych i działanie na szkodę pacjentów. Odkrył też, że guru antyszczepionkowców za napisanie artykułu 

otrzymał ponad czterysta tysięcy dolarów. „Wojna o szczepionki” to zapis tego czternastoletniego śledztwa. 

Niczym medyczny detektyw Deer wyciąga na światło dzienne manipulacje i wątpliwe powiązania Wakefielda, 

doktora bez pacjentów – ale za to z rzeszą zwolenników, którzy nadal widzą w nim bohatera, który podjął 

nierówną walkę z koncernami farmaceutycznymi. Po czyjej stronie jest prawda?  

 

44. Wszystkie korony Ewy Wachowicz : Miss i cała reszta / Ewa Wachowicz, 

Marek Bartosik.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wachowicz, Ewa (1970- ) , Kariera , Konkursy piękności , 

Producenci telewizyjni , Reality show , Polska , Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Wachowicz E.  

Nowości:  2020-12 
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Ewa, jakiej nie znacie. Piękna jak zawsze, szczera do bólu. Jedyna miss, którą potraficie wymienić z imienia                

i nazwiska. Najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni, kulinarny autorytet. Obiekt pożądania mężczyzn i dobra 

przyjaciółka milionów Polek. Czytaliście setki wywiadów z nią, od lat oglądacie ją w telewizji. Wiecie więc, że 

Miss Polonia pochodzi z niewielkiej wsi, ale nie słyszeliście, że potrafi odebrać poród krowy, a może mieć 

domieszkę błękitnej krwi. Że doskonale pamięta kolejność liczb na kole do ruletki i uwielbia robić z tej wiedzy 

użytek. Że niemal znalazła męża dzięki pomocy biura matrymonialnego. Że potrafiła się postawić mafii i że 

całkiem twarzowo jej w dredach. Że moment, w którym opuścili ją najważniejsi dla niej ludzie, całkiem ją 

odmienił. Nie wiecie tego wszystkiego, bo Ewa z dbałością o każdy drobiazg strzeże prywatności. Przynajmniej 

tak było dotąd. Pierwsza biografia Ewy Wachowicz.  

 

 

45. Zabójcy, wampirzyce, nierządnice : zbrodnie i afery II RP / Iwona Kienzler.- 

Warszawa : Lira Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , 

Społeczeństwo , Przestępcy , Skandale , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Kim była mordercza „wampirzyca”? Jak skończyła dzieciobójczyni z Antoniówki? Dlaczego w wileńskim 

gimnazjum doszło do strzelaniny? Czym trudniły się posiadaczki „czarnych książeczek”? Odkryjmy mroczne 

oblicze przedwojennej Polski: świat zbrodni i afer. Spotkamy się tu oko w oko z okrutnymi morderczyniami                   

i groźnymi zabójcami, pobłądzimy wśród zaułków miast w ich najgorszych dzielnicach, zaglądając przy okazji 

do domów rozpusty. Zetkniemy się też z ciemną stroną polityki, a nawet zadamy pytanie, czy marszałek 

Piłsudski miał krew na rękach. Iwona Kienzler w swojej najnowszej książce nie boi się sięgać do spraw 

mrocznych i krwawych, którymi żyły przedwojenne brukowce. Pasjonująco opowiada o przestępstwach                        

i aferach, które wstrząsały ówczesną opinią publiczną.  

 

 

46. Zapis zarazy / Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński.- Warszawa : Wojciech 

Sumliński Reporter, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Kłamstwo , Spisek , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

 

Są wydarzenia, które zmieniają wszystko i po których nic już nie jest takie, jak było przedtem - o takim właśnie 

wydarzeniu opowiada ta historia. W jednej chwili ludzkość stanęła na krawędzi katastrofy, w obliczu śmiertelnej 

epidemii, która zniszczyła teraźniejszość, zmieniła wyobrażenie o przeszłości, wywołała lęk i pytania o przy-

szłość: czy pandemia to przypadek - nie przypadek, czy wirus zmieniono w broń, kto na tym zyskał, co nas 

czeka? Historia, którą opowiadają dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński i major ABW Tomasz Budzyński, to 

nie tylko unikalny dziennik zarazy i opowieść o naturze zła ujawniającego się w sytuacjach ekstremalnych, ale 

przede wszystkim przedstawienie odpowiedzi na pytania, które dotąd pozostawały bez odpowiedzi. W swoim 

śledztwie, prowadzonym w myśl sentencji hokeisty wszechczasów, Wayna Gretzkyego "podążaj tam, dokąd 

zmierza krążek, a nie tam, gdzie, jest" autorzy odsłaniają opatrzone klauzulą tajności materiały i nieznane opinii 

publicznej fakty ujawniające prawdę o świecie, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje i zmuszające do 
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spojrzenia w nowym świetlena tajemnicę globalnego dramatu i gigantycznego kłamstwa uznawanego za zbyt 

prawdziwe, by o nim opowiadać. Aż do tego momentu...  

 

 

47. Zapomniana historia nauki : panny apteczkowe, znachorzy, kołtuny / Krzysztof 

Rejmer.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Medycyna , Nauki przyrodnicze , Naukowe 

odkrycie , Postęp techniczny , Wynalazki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

W każdym dworze i dworku polskim znajdowała się domowa apteczka […] Śpiżarnia pańska z apteczką 

zostawała pod zarządem i pieczą panny apteczkowej, która wydawała kucharzom, smażyła konfitury, urządzała 

nalewki i domowe lekarstwa, piekła pierniki i z dziewczętami zbierała zioła lecznicze. Była to zwykle albo 

daleka krewna, albo uboga panna i sierota, która za mąż nie wyszła, ale w domu możniejszym znalazła opiekę                  

i ciepło rodzinne […] Panna apteczkowa, jako opiekunka chorych we dworze wiejskim, jako najwierniejsza 

przyjaciółka domu i rodziny swoich państwa, jako niestrudzona i umiejętna pracownica, była w dawnem 

społeczeństwie polskim, nie znającem dzisiejszego roznerwowania, bardzo pospolitym a sympatycznym typem 

starej panny. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska. Kolejna książka z cyklu stanowiącego zbiór przewrotnych 

esejów, opisujących nieznane fakty naukowe oraz epizody z życia dawnych wizjonerów. Tym razem poznamy 

marzenia o zawojowaniu świata nauki przez przedstawicieli matematyki, medycyny, archeologii, entomologii                 

i geografii. Czy wiesz, że: W XVII w. Polaków uznawano za naród wyróżniający się ponadprzeciętnym 

zdrowiem? Zasługą tego miały być m.in. spanie na twardym posłaniu i … pogodne usposobienie. W XVIII w.               

w celu pozbycia się kołtunów z włosów radzono spożywać gotowanego jeża lub polewać głowę gorzałką - 

następnie ją podpalając. Wynalazca pierwszego odkurzacza został aresztowany, gdyż jego maszyna zebrała zbyt 

dużą ilość srebrnego pyłu z monet, podczas czyszczenia królewskiej mennicy.  

 

 

48. Zbigniew Boniek : mecze mojego życia / Zbigniew Boniek, Janusz Basałaj.- 

Kraków : Wydawnictwo SQN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boniek, Zbigniew (1956- ) , Polski Związek Piłki Nożnej , 

Mecze piłkarskie , Piłkarze nożni , Trenerzy i instruktorzy sportowi , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-12 

 

 

Cześć, witam serdecznie! Pakujcie się, bo zabieram Was w podróż w przeszłość. Wielu mnie zna, ale nie 

wszyscy wiedzą, które mecze były najważniejsze w moim życiu. Ta książka Wam to wyjaśni. Opowiem                         

o młodzieńczych czasach i „urywaniu” się z lekcji, zatargu z majorem Wojska Polskiego oraz talonie na 

Malucha, który dostałem za transfer do Widzewa. Przypomnę nerwową atmosferę mundialu w 1982 roku oraz 

mecz o trzecie miejsce, na który naszej kadrze – w co trudno uwierzyć – trudno było się zmobilizować. Jak 

wyglądały kulisy legendarnego meczu z Niemcami z 2014 roku? Co działo się wewnątrz prowadzonej przeze 

mnie reprezentacji, dlaczego moja przygoda z kadrą w tej roli zakończyła się tak szybko? Dlaczego, już jako 

prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, postawiłem na selekcjonera Adama Nawałkę? Dowiecie się o tym                     

z pierwszej ręki. Przeczytacie o najważniejszych wydarzeniach w moim piłkarskim życiu, a jednocześnie – 

jednych z najważniejszych w historii polskiej piłki. Od chłopaka z bydgoskich ulic, nieśmiało stawiającego 
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pierwsze kroki w świecie dorosłej piłki, przez „Bello di Notte”, po selekcjonera kadry i prezesa PZPN. Zbigniew 

Boniek  

 

 

49. Zdarzyło się w Watykanie : nieznane historie zza Spiżowej Bramy / Magdalena 

Wolińska-Riedi.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Kościół katolicki , 

Katolicyzm , Papiestwo , Stolica Apostolska , Życie codzienne , Watykan , 

Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272-732.2  

Nowości:  2020-12 

 

Luciano – w trakcie ponad 40 lat pracy zajmował wiele stanowisk. Ale najbardziej lubi obsługiwać windę, którą 

najwięksi tego świata jeździli wprost do papieskiego apartamentu. Opowiada, jak uspokajał zdenerwowanego 

przed spotkaniem z papieżem Fidela Castro czy cierpiącego na klaustrofobię Woody'ego Allena. Demetrio – 

przez cztery dekady pracownik Drukarni Watykańskiej. To spod jego ręki wyszły okładki „L’Osservatore 

Romano” na takie okazje, jak wybór Karola Wojtyły czy śmierć Jana Pawła II. To on po zamachu w 1981 roku 

uratował papieża przed spadnięciem z noszy, w ostatniej chwili podtrzymując jego bezwładne ciało. Paolo – 

inżynier, ale też wynalazca. To dzięki niemu Jan Paweł II mógł odprawiać msze i spotykać się z wiernymi 

prawie do końca. Tworzył przemyślne urządzenia, podjazdy, wózki, które wspierały coraz słabszego papieża. 

Jego pomysłowość wielokrotnie ratowała sytuację. Wstawił nawet fotel fryzjera Jana XXIII do papamobile.  

 

 

 

 
 
 

Film 
 
 
 
 
 

1. Coś się kończy, coś zaczyna / reżyseria, scenariusz Drake Doremus.- [Warszawa] : 

M2 Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Pisarze , Rozczarowanie , Trójkąt miłosny , Wybory 

życiowe , Film fabularny , Film obyczajowy , Romans 

Sygnatura:  WG-F/1664/O 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Daphne rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, przeprowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim życiu: 

postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka, i zaczyna spotykać 

się z nimi jednocześnie, plan Daphne rozpływa się w powietrzu.  
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2. Czekając na barbarzyńców / reżyseria Ciro Guerra ; scenariusz J.M. Coetzee.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coetzee, J. M. (1940- ). Czekając na barbarzyńców , 

Cywilizacja , Imperializm , Kolonializm , Sędziowie , Władza , Wolność , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1657/DF 

Nowości:  2020-12 

 

 

Życie starzejącego się dowódcy (Mark Rylance) wojskowej fortecy na obrzeżach bezimiennego Imperium płynie 

spokojnym, jednostajnym rytmem zakłócanym jedynie incydentami w postaci kradzieży bydła i innych drobnych 

waśni między mieszkańcami okolicznych wiosek. Sielską atmosferę burzy przybycie pułkownika Jolla (Johnny 

Depp). Wysłany ze stolicy oficer ma za zadanie zweryfikować informacje o zagrożeniu granicy ze strony 

zamieszkujących stepy barbarzyńców. Przesłuchujący pojmanych tubylców Joll uważa, iż cel uświęca środki. 

Brutalne metody śledczego wywołują wzburzenie dowódcy, który postanawia sprzeciwić się bezsensownej 

przemocy...  

 

 

3. Eva / reżyseria Benoît Jacquot ; scenariusz Gilles Taurand, Benoit Jacquot.- 

Warszawa : Kondrat-Media, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chase, James Hadley (1906-1985). Eva , Kobieta , 

Natchnienie , Oszustwo , Pisarze , Tajemnica , Adaptacja filmowa , Film fabularny 

, Dramat filmowy , Romans 

Sygnatura:  WG-F/1658/DF 

Nowości:  2020-12 

 

 

Bertrand to gigolo, który robi ogromną karierę teatralną po tym, gdy kradnie sztukę starszemu mężczyźnie, który 

przy nim umiera. Sztuka robi furorę na deskach paryskiego teatru i wszyscy oczekują od niego kolejnego 

wiekopomnego dzieła. Gdy trwają przygotowania do tournée spektaklu bohater na próżno szuka inspiracji. 

Wszystko może zmienić poznana w niespodziewanych okolicznościach tajemnicza, starsza kobieta, której 

uwodzicielski styl bycia inspiruje chłopaka.  

 

 

4. Horda / reżyseria MJ Bassett ; scenariusz Isabel Bassett, MJ Bassett.- Warszawa : 

Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lew , Odzyskiwanie izolowanego personelu , Sztuka 

przetrwania , Wojska najemne , Zakładnicy , Afryka , Film fabularny , Film akcji 

Sygnatura:  WG-F/1665/S  

Nowości:  2020-12 

 

 

 

Samantha O'Hara (Megan Fox) dowodzi oddziałem najemników wysłanym w środek afrykańskiego piekła                   

z misją uwolnienia z rąk rebeliantów porwanej córki gubernatora. Początkowo wszystko przebiega zgodnie                  

z planem. Dziewczynę udaje się uratować. Niestety zniszczeniu ulega helikopter mający zapewnić szybki                    

i bezpieczny odwrót. Uziemiony oddział musi nie tylko stawić czoła ścigającym ich porywaczom, ale także 

zmierzyć się z hordą wygłodniałych lwów-ludojadów, którą napotka podczas ucieczki.  
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5. Jak poślubić milionera? / reżyseria Filip Zylber ; scenariusz Karolina Szymczyk-

Majchrzak.- Wrocław : Filmostrada, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coaching , Kobieta samotna , Ludzie bogaci , Uwodzenie , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1659/KF 

Nowości:  2020-12 

 

 

 

"Jak poślubić milionera" to komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwym związku. 

Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce                

i zapisują się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście jeśli przy okazji okaże się, że 

wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież składać reklamacji. Czy faktycznie istnieją sprawdzone 

metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn? Co można, a czego absolutnie nie wolno robić na 

pierwszej randce? Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień?  

 

 

6. Na topie / reżyseria Nisha Ganatra ; scenariusz Flora Greeson.- Wrocław : 

Filmostrada, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kobieta , Muzycy , Producenci muzyczni , Los 

Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Film fabularny , Film muzyczny , 

Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1666/M 

Nowości:  2020-12 

 

 

W oszałamiającym świecie sceny muzycznej Los Angeles rozgrywa się historia Grace Davis (Tracee Ellis Ross), 

supergwiazdy, której talent i ego osiągnęły niewiarygodne wyżyny, oraz Maggie (Dakota Johnson), jej 

zapracowanej osobistej asystentki. Utknąwszy w lawinie codziennych obowiązków, Maggie wciąż marzy by 

zostać producentką muzyczną. Kiedy menedżer Grace (Ice Cube) przedstawia jej wybór, który może zmienić 

bieg jej kariery, Maggie i Grace wpadają na pomysł, który może na zawsze zmienić ich życie.  

 

 

7. Oficer i szpieg / reżyseria Roman Polański ; scenariusz Robert Harris, Roman 

Polański.- Warszawa : Gutek Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dreyfus, Alfred (1859-1935) , Harris, Robert (1957- ). 

Oficer i szpieg , Picquart, Georges (1854-1914) , Sprawa Dreyfusa , Szpiegostwo , 

Wywiad , Francja , Niemcy , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film 

historyczny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1667/H  

Nowości:  2020-12 

 

"Oficer i szpieg" opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na 

dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na wygnanie. Georges Picquart, nowy szef wywiadu, wkrótce 

po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu zostały spreparowane. Wbrew swoim 

przełożonym Picquart postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie 

rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii. W rolach 

głównych występują nagrodzony Oscarem Jean Dujardin ("Artysta", "Wilk z Wall Street"), Louis Garrel 
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("Marzyciele") i Emmanuelle Seigner ("Wenus w futrze"). Autorem zdjęć jest wybitny polski operator Paweł 

Edelman, od filmu "Pianista" na stałe współpracujący z Polańskim. "Oficer i szpieg" to film o tym, jak historia 

się powtarza, a jeden człowiek, na przekór wszystkim walczący o sprawiedliwość, może zmienić bieg wydarzeń. 

Mocny obraz korupcji władzy z aktualnym przesłaniem.  

 

 

8. Spisek przeciwko Ameryce / reżyseria Thomas Schlamme, Minkie Spiro ; 

scenariusz David Simon, Ed Burns, Reena Rexrode ; HBO.- Warszawa : Galapagos, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lindbergh, Charles A. (1902-1974) , Roth, Philip (1933-

2018). Plot against America , II wojna światowa (1939-1945) , Faszyzm , Historia 

alternatywna , Żydzi , Rodzina , Wybory prezydenckie , Newark (Stany 

Zjednoczone, New Jersey) , Stany Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1660/DF 

Nowości:  2020-12 

 

Serial HBO "Spisek przeciwko Ameryce", stworzony przez Davida Simona i Eda Burnsa (Prawo ulicy) na 

podstawie powieści Philipa Rotha, genialnie ukazuje alternatywną historię Ameryki w czasie drugiej wojny 

światowej. Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem zwycięstwa Charlesa Lindbergha, ksenofobicznego 

populisty, który wprowadza w Ameryce faszyzm. Materiały dodatkowe: Spojrzenie za kulisy w towarzystwie 

obsady i ekipy; Czemu teraz? Twórcy David Simon i Ed Burns oraz aktorzy rozmawiają o tym, dlaczego nastał 

odpowiedni czas na adaptację napisanej ku przestrodze powieści Philipa Rotha.  

 

 

9. Tylko sprawiedliwość / reżyseria Destin Daniel Cretton ; scenariusz Destin 

Daniel Cretton, Andrew Lanham.- Warszawa : Galapagos, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stevenson, Bryan (1959- ). Tylko sprawiedliwość , 

Stevenson, Bryan (1959- ) , Kara śmierci , Niesłuszne skazanie , Pomyłki sądowe , 

Prawnicy , Przemoc , Równość (prawo) , Sądownictwo , Więziennictwo , Stany 

Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film biograficzny , 

Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1668/DF 

Nowości:  2020-12 

 

Film śledzi losy młodego prawnika Bryana Stevensona (w tej roli Jordan) i jego walki o sprawiedliwość, która 

przejdzie do historii. Po ukończeniu studiów na Harvardzie Bryan mógł przebierać w lukratywnych ofertach 

pracy. Zamiast tego wolał jednak pojechać do Alabamy, aby bronić niesłusznie skazanych z pomocą miejscowej 

adwokat Evy Ansley (w tej roli Larson ). Jedną z jego pierwszych , a zarazem najbardziej medialnych, spraw jest 

sprawa Waltera McMilliana (w tej roli Foxx) skazanego na karę śmierci w 1987 r. za głośne morderstwo 18-

letniej dziewczyny, mimo że większość dowodów świadczyła o jego niewinności, a jedyne obciążające go 

zeznania złożył przestępca, który miał motyw, aby kłamać. Wraz z upływem lat Bryan zostaje wplątany w sieć 

prawnych i politycznych intryg, a ponadto mierzy się z jawnymi i niczym nieskrępowanymi przejawami rasizmu, 

walcząc o Waltera i jemu podobnych z piętrzącymi się przed nimi przeciwnościami losu z jednej strony - jak 

również z systemem - z drugiej strony.  
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10. Upiory wojny / reżyseria, scenariusz Eric Bress.- Warszawa : Monolith Films, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Duchy , Nawiedzone 

zamki , Zemsta krwawa , Żołnierze , Francja , Film fabularny , Film wojenny , 

Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1661/W  

Nowości:  2020-12 

 

 

Francja, końcówka II wojny światowej. Pięcioosobowy oddział amerykańskich żołnierzy otrzymuje zadanie 

zajęcia i utrzymania zamku, w którym mieściła się kwatera nazistowskiego dowództwa. Położony na urokliwej 

prowincji pałac w swoich wnętrzach skrywa przerażającą tajemnicę. Hitlerowcy w okrutny sposób zamordowali 

jego prawowitych właścicieli. Pałające żądzą zemsty dusze zmarłych czają się w mroku, by dopaść każdego, kto 

przekroczy progi posiadłości. Uwięzieni w zamku Amerykanie będą musieli stawić czoła siłom, którym nie 

straszny huk granatów i świst karabinowych kul...  

 

 

11. W imię dziecka / reżyseria Richard Eyre ; scenariusz Ian McEwan.- Warszawa : 

Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  McEwan, Ian (1948- ). W imię dziecka , Kobieta , Konflikt 

psychiczny , Problemy małżeńskie , Świadkowie Jehowy , Sędziowie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film obyczajowy , Film 

fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1669/DF 

Nowości:  2020-12 

 

Orzekająca w Wydziale Rodzinnym brytyjskiego Sądu Najwyższego Fiona May (Emma Thompson) przez lata 

kosztem rodzinnego szczęścia pięła się po szczeblach prawniczej kariery. Choć jej małżeństwo jest na krawędzi 

rozpadu, bez cienia emocji podejmuje arbitralne decyzje mające wpływ na życie innych. Właśnie przygotowuje 

się do kolejnej rozprawy. W jej rękach leży los chorego na białaczkę 17-letniego Adama, który z powodów 

religijnych odmawia poddania się transfuzji krwi. Fiona staje przed dylematem: czy ratować kogoś wbrew jego 

woli, czy też w imię wyższych wartości z czystym sumieniem zgodzić się na śmierć? To doświadczenie 

przewartościuje jej życie. 

 

 

12. Wyścig o życie / reżyseria, scenariusz Brian Presley.- Warszawa : Monolith 

Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seppala, Leonhard (1877-1967) , Epidemie , Husky 

syberyjski , Ludzie a zwierzęta , Sport psich zaprzęgów , Alaska (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Film fabularny , Film akcji , Film przygodowy , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1662/DF 

Nowości:  2020-12 

 

Filmowy hołd oddany odważnym ludziom i niestrudzonym psom rasy husky. Oparta na faktach opowieść                   

o niezwykłej wyprawie ratunkowej sprzed blisko 100 lat. Styczeń 1925 roku. W skutej lodem osadzie Nome na 

Alasce niespodziewanie wybucha epidemia błonicy. Panujące warunki pogodowe uniemożliwiają dostarczenie 

drogą powietrzną lub morską surowicy, która powstrzymałaby rozwój choroby. Jedyna nadzieja w właścicielach 
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psich zaprzęgów i ich podopiecznych, w tym Leonharda Seppali (Brian Presley) i jego wiernego psa Togo. Liczy 

się każda godzina, zaś przed nimi do pokonania blisko tysiąc kilometrów lodowatej pustyni przy ostrym wietrze  

i temperaturze sięgającej -40 stopni Celsjusza. Czy mimo ekstremalnych warunków ratunek przyjedzie na czas? 

Stawką jest życie mieszkańców miasteczka.  

 

 

13. Żmijowisko / reżyseria Łukasz Palkowski ; scenariusz Dana Łukasińska, 

Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chmielarz, Wojciech (1984- ). Żmijowisko , Osoby 

zaginione , Poszukiwania zaginionych , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Tajemnica , Wakacje , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Kryminał , Serial 

filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1663/S  

Nowości:  2020-12 

 

"Żmijowisko" opowiada o grupie przyjaciół, którzy raz w roku wspólnie spędzają urlop wraz z całymi 

rodzinami. Trafiają do agroturystyki położonej w niewielkiej wsi Żmijowisko. Wszyscy chcą odreagować stres 

szybkiego wielkomiejskiego życia. Jest alkohol, są narkotyki, a także skrywane od lat urazy, dawne uczucia, 

wzajemne pretensje, namiętności i uprzedzenia. Pewnego wieczoru między przyjaciółmi wywiązuje się kłótnia. 

Stopniowo ujawnia się brutalna prawda o życiu w kłamstwie, dwoistości ludzkiej natury oraz wyniszczającej 

obsesji zazdrości i nienawiści. Następnego dnia znika 15-letnia córka jednej z par. Pomimo poszukiwań nikomu 

nie udaje się jej odnaleźć. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii, aby jeszcze raz spróbować rozwikłać 

zagadkę zaginięcia córki.  

 
 


