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Nowości 2020 – KWIECIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. Drań / Katarzyna Michalak.- [Warszawa : Wydawnictwo Mazowieckie Katarzyna 

Lesiecka], copyright 2020. 

(Seria dla Dorosłych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podejrzany , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Agent sił specjalnych ściga mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Prezydenta i kobietę, która go ukrywa. Hubert 

Karling i jego żona Danka, próbują nie tylko przeżyć, ale też oczyścić swoje imię.  

 

 

2. Grób / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty medyczne na ludziach , Groby masowe , 

Nazizm , Psychopaci , Sekrety rodzinne , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Świat wypełniła cisza. Była gotowa na śmierć. Tyle że śmierć nie była najgorsza… W lesie pod Gdańskiem 

robotnicy odkrywają masowy grób. Wiele wskazuje, że to albo cmentarzysko ofiar seryjnego mordercy sprzed lat, 

albo miejsce spoczynku pacjentów poddawanych potwornym eksperymentom przez nazistów. Zmumifikowane 

ciała noszą tajemnicze ślady. Śledczy muszą je rozszyfrować. Jednak nie tylko oni interesują się grobem. 



2 
 

Tymczasem lokalny przedsiębiorca otrzymuje przerażającą przesyłkę... Komisarz Liza Langer i profiler Orest 

Rembert muszą poprowadzić jedno z najbardziej makabrycznych śledztw w swojej karierze. Okrutny sadysta 

również ich obrał sobie za cel. Co łączy ofiary? Jakie znaczenie mają ślady na ich ciałach? Co tak naprawdę 

interesuje tajemniczego psychopatę? Odpowiedzi na te pytania kryją się w GROBIE.  

 

 

3. Koniec gry / Daniel Cole ; z języka angielskiego przełożył Radosław Madejski.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Fawkes (postać fikcyjna) , Korupcja , Policjanci , 

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

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-04 

 

 

 

W zamkniętym pokoju zostaje znalezione ciało Finlaya Shawa, emerytowanego policjanta. Jego śmierć zostaje 

uznana za samobójstwo, ale okryty złą sławą detektyw William „Wolf” Fawkes nie jest pewien, czy to słuszny 

osąd… Wraz z dwojgiem detektywów – Emily Baxter, swoją byłą partnerką, i Alexem Edmundsem – Wolf 

postanawia przyjrzeć się bliżej początkom służby Shawa. Czy zmarły funkcjonariusz rzeczywiście był tak 

niewinny, jak się wszystkim wydawało? A może w jego przeszłości kryje się coś, czego nigdy nie zamierzał 

zdradzić? Śledztwo odkrywa przed bohaterami mroczną prawdę o korupcji wśród służb. Ponieważ komuś 

szczególnie zależy, by Wolf nie zdążył ujawnić sprawy, wkrótce na włosku zawisa nie tylko jego kariera, lecz 

także życie jego bliskich…  

 

 

4. Miłość ci nic nie wybaczy / Alek Rogoziński.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, 

copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Róża Krull (postać fikcyjna) , Czarny humor , Zdrada 

małżeńska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Najlepszym lekarstwem na złamane serce jest... morderstwo? Karolina, młoda mężatka, żyje w przekonaniu, że jej 

ukochany jest chodzącym ideałem. Niestety, pewnego dnia okazuje się, że to tylko iluzja. Karolina łapie go na 

zdradzie, a rychło okazuje się, że jej partner jest nie tylko zdrajcą, ale i... potencjalnym mordercą. A przynajmniej 

tak podejrzewa policja. Kiedy nad głową jej męża zbierają się czarne chmury, niewierząca w jego winę Karolina,     

z pomocą swojego szalonego brata, dwóch zwariowanych przyjaciółek i zaprzyjaźnionej autorki kryminałów Róży 

Krull próbuje zdobyć dowody jego niewinności. Nie będzie to jednak proste zadanie… Miłość ci nic nie wybaczy 

to trzynasta książka autora zwanego Księciem Komedii Kryminalnej, znanego z łączenia intryg kryminalnych                 

z dużą dawką czarnego humoru.  
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5. Motyl i skrzypce / Kristy Cambron ; przekład Marcin Sieduszewski.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

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

Galerie sztuki , Kobieta , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Portrety , 

Skrzypkowie , Więźniowie obozów , Manhattan (Nowy Jork ; część miasta) , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Adele von Bron, utalentowana skrzypaczka, poświęciła wszystko, żeby ratować ostatnich wiedeńskich Żydów. 

Kiedy na polecenie własnego ojca, wysokiego rangą generała Trzeciej Rzeszy, trafiła do obozu w Auschwitz, jej 

piękny świat legł w gruzach. Przerażającą codziennością stały się głód, strach i cierpienie. Kilkadziesiąt lat późnej 

Sera James, właścicielka galerii sztuki na Manhattanie, angażuje się w poszukiwania portretu młodej skrzypaczki, 

który pierwszy raz ujrzała, będąc jeszcze dzieckiem. Podczas próby odnalezienia zaginionego arcydzieła los 

stawia na jej drodze Williama Hanovera, którego dziadek może być kluczem do rozwiązania zagadki dziewczyny 

z obrazu. Motyl i skrzypce to poruszająca opowieść o odkrywaniu piękna w najstraszniejszych miejscach: 

mrocznych zakątkach Auschwitz i zakamarkach poranionych serc. To również historia o tym, jak nie stracić wiary 

w Boga nawet w samym środku piekła.  

 

 

6. O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz : prawdziwa historia / Jeremy 

Dronfield ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kleinmann, Fritz (1923- ) , Kleinmann, Gustav (1891-1976) , 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Buchenwald (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Holokaust , Ojcowie i synowie , 

Więźniowie obozów , Żydzi , Austria , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-04 

 

Gustav, skromny tapicer polskiego pochodzenia, i jego nastoletni syn Fritz byli Żydami. W Austrii w przededniu 

wojny nie było gorszego przewinienia. W 1939 roku, rozdzieleni z rodziną, trafiają do obozu w Buchenwaldzie. 

Tam każdego dnia znoszą głód, katorżniczą pracę i najgorsze ludzkie okrucieństwa. Ale mają siebie. Niezwykła 

więź daje ojcu i synowi siłę, by przetrwać. Kiedy więc Gustav trafia na listę do Auschwitz, Fritz wie, że to wyrok 

śmierci. Podejmuje heroiczną decyzję: sam zgłasza się do obozu. Napisana na podstawie sekretnego dziennika 

Gustava Kleinmanna, opowiedziana z niezwykłą wrażliwością prawdziwa historia podróży w głąb piekła 

nazistowskich obozów, heroicznej walki o przetrwanie i niewiarygodnego ocalenia. Opowieść o miłości, która 

daje odwagę, by zejść do piekła. I siłę, by to piekło przetrwać. 

 

 

7. Szpieg / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : Między 

Słowami, 2019. 

 

 

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

Sanitariusze , Szpiegostwo , Wywiad angielski , Azja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-04 
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Nikt nie jest bardziej niebezpieczny niż piękna kobieta, która wiedzie podwójne życie Kiedy podczas balu 

debiutantów arystokratka Alexandra Wickham zachwyca samą parę królewską, nikt nie ma wątpliwości, że 

zjawiskowa Brytyjka ma przed sobą pełne blasku, uprzywilejowane życie. Jednak w przededniu drugiej wojny 

światowej żaden człowiek nie może być pewny przyszłości. Kraj płonie, a waleczna natura Alexandry każe jej 

zgłosić się na ochotniczkę i zostać sanitariuszką. Błyskotliwa inteligencja, gruntowne wykształcenie i uroda Alex 

zwracają uwagę służb specjalnych. Kobieta otrzymuje propozycję nie do odrzucenia – ma zostać brytyjskim 

szpiegiem. Odtąd może spodziewać się wszystkiego: sekretnych misji na terenach wroga i śmiertelnego 

niebezpieczeństwa, które nie opuści jej na krok. Nie spodziewa się tylko jednego – miłości. Tajne misje                          

w egzotycznych miejscach, sekrety, których nie można wyjawić, i miłość, która nie miała prawa się wydarzyć.  

 

 

8. Śmiałe przedsięwzięcie / Elizabeth Camden ; tłumaczyła Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2020. 

(Nowojorskie kobiety / Elizabeth Camden ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chemicy , Uzdatnianie wody , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Rosalind Werner, doktor chemii mieszkająca w Nowym Jorku na początku XX wieku, poświęca swoje życie, by 

znaleźć sposób na wyeliminowanie chorób przenoszonych przez wodę. Jest bliska opracowania przełomowej 

technologii oczyszczania wody doprowadzanej do domów w mieście. Musi jednak przekonać ludzi, aby uwierzyli 

w owoce jej pracy. Nowo mianowany Komisarz do spraw Wody w stanie Nowy Jork, Nicholas Drake, jest 

niezwykle sceptyczny wobec Rosalind i działań jej zespołu. Kiedy kontrowersyjna sprawa w sądzie zmusi go do 

bezpośredniej konfrontacji z tą kobietą, będzie zaskoczony spotkaniem. Rosalind i Nick zmierzą się z wzajemnym 

przyciąganiem, a jednocześnie staną po przeciwnych stronach barykady...  

 

 

9. Światło w środku nocy / Jojo Moyes ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Biblioteki ruchome , Kobieta , Problemy 

małżeńskie , Przyjaźń , Kentucky (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-04 

 

 

 

Alice czuje się jak wybrakowana wersja samej siebie. Szybki ślub z przystojnym Amerykaninem okazuje się 

pomyłką. W domu rządzi teść, który książki inne niż Biblia uznaje za stratę czasu. Na dodatek plotkuje o niej całe 

Baileyville, tylko dlatego że przybyła z dalekiej i równie nudnej Anglii. Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej 

przez kobiety burzy spokój miasteczka. Na jej czele staje Margery, która brzydzi się hipokryzją i, o zgrozo, ma 

własne zdanie na każdy temat. Alice rusza na dzikie górskie szlaki z lekturami wzbudzającymi kontrowersje. 

Oliwy do ognia dolewa fakt, iż wśród kobiet zaczyna krążyć zakazana książeczka, która - jak twierdzą niektórzy - 

mąci im w głowach i szerzy grzeszne myśli… Choć od Margery różni ją prawie wszystko, Alice odważy się iść za 

głosem wolności w świecie pełnym zakazów. A dzięki przyjaźni z Fredem zrozumie, że nigdy wcześniej naprawdę 

nie kochała.  
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10. Urocza dla Ciebie / Becky Wade ; tłumaczenie Renata Czernik.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2020. 

(Przypadki sióstr Bradford / Becky Wade ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacja romantyczna , Rodzeństwo , 

Sekrety rodzinne , Oregon (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-04 

 

 

Britt i Zander są najlepszymi przyjaciółmi, odkąd poznali się trzynaście lat temu. Britt nie ma pojęcia, że przez ten 

cały czas Zander był w niej szaleńczo zakochany. Niezależna i żądna przygód Britt Bradford ma talent do 

tworzenia czekoladek, które sprzedaje w Słodkiej Sztuce, swoim sklepie. Zander Ford jest uznanym pisarzem,                 

a ostatnie półtora roku spędził w podróży po świecie. Osiągnął bardzo wiele, lecz nadal brakuje mu tego, co ma 

dla niego szczególne znaczenie - serca Britt. Kiedy wuj Zandera umiera w tajemniczych okolicznościach, ten 

wraca do Waszyngtonu zbadać sprawę. Britt jest gotowa, by mu pomóc. Wspólne śledztwo jeszcze bardziej zbliża 

ich do siebie, jednak wiedzą, że romans może zagrozić tej wyjątkowej przyjaźni. Czy zgłębiając zagmatwaną 

przeszłość wujka, odkryją również, co tak naprawdę ich łączy?  

 

 

11. Wielkie nadzieje / Susan Anne Mason ; tłumaczyła Elżbieta Zawadowska.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2020. 

(Kanadyjskie wyprawy/ Elizabeth Camden ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Toronto (Kanada) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-04 

 

 

 

Emmaline przez całe życie tęskniła za ojcem, którego straciła, gdy była jeszcze niemowlęciem. Po śmierci 

dziadka, jej ostatniego krewnego, dziewczyna znajduje w jego biurku listy, z których wynika, że jej ojciec, 

Randall, jednak żyje i mieszka w Kanadzie. Niewiele myśląc, Emma podejmuje decyzję, by odbyć podróż przez 

ocean i go odnaleźć. Randall Moore ma nadzieję że jego niechlubna angielska przeszłość nigdy nie wyjdzie na 

jaw, a już na pewno nie w momencie, kiedy jest na dobrej drodze do pokonania w wyborach swojego 

największego rywala i zdobycia burmistrzowskiego stołka. Konfrontacja ich dążeń może minąć się z oczeki-

waniami. Jednak nauka, co w życiu jest najważniejsze, ma swoją cenę.  

 

 

12. Władcy czasu / Eva García Sáenz de Urturi ; przełożyła Katarzyna Okrasko.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

(Trylogia białego miasta / Eva García Sáenz de Urturi ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celtowie , Kobieta ciężarna , Mord rytualny , Rytuały i 

ceremonie , Zabójstwa seryjne , Hiszpania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Vitoria, rok 2019. Nieznany autor, ukrywający się pod pseudonimem Diego Veilaz, publikuje powieść historyczną 

Władcy czasu. Jej akcja osadzona jest w średniowiecznej Vitorii, powieść natychmiast podobija serca 
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czytelników. Vitoria, rok 1192. Legendarny hrabia don Vela po dwóch latach nieobecności powraca z niebem-

piecznej misji, jaką powierzył mu król Nawarry Sancho Mądry. Ze zdumieniem odkrywa, że jego własny brat 

poślubił jego narzeczoną, inteligentną i ambitną hrabiankę Onnecę de Maestu. Tym razem Kraken musi rozwiązać 

zagadkę zabójstw popełnionych zgodnie ze średniowiecznym modus operandi. Wiadomo, że sprawca imituje 

morderstwa opisane w powieści "Władcy czasu": truje jedną z ofiar proszkiem z hiszpańskiej muchy - 

średniowiecznym odpowiednikiem viagry, zamurowuje dwie ofiary żywcem, a jedną topi w rzece. Śledztwo 

zaprowadzi Krakena do wieży Nograro, ufortyfikowanego donżonu, od tysiąca lat nieprzerwanie 

zamieszkiwanego przez pierworodnego dziedzica rodu.  Kraken dowie się również, że powieść "Władcy czasu" 

ma coś wspólnego także z jego własną przeszłością. To odkrycie będzie miało dla niego duże znaczenie.  

 

 

13. Zaczekaj na miłość / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

(Dwór na Lipowym Wzgórzu / Ilona Gołębiewska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Malarze , Modelki i modele , Ojcowie i córki 

, Relacja romantyczna , Rodzina , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-04 

 

 

Klara Horczyńska ma niespełna trzydzieści lat, jest wziętą modelką, szturmem podbija rynek mody. Nagły wyjazd 

do Paryża okazuje się pasmem sukcesów. Nowe znajomości, udział w pokazach, sesje fotograficzne dla znanych 

pism z branży. Dobra passa kończy się nieoczekiwanie osobistym dramatem i rozstaniem z ukochanym. 

Poturbowana przez życie i samotna wraca do Polski, marzy tylko o tym, żeby uciec przed światem i zaszyć się                  

w swoim mieszkaniu. Nie radzi sobie jednak ze stratą i emocjami. Prosi o pomoc babcię Anielę, która zabiera ją 

na Podlasie do dworu na Lipowym Wzgórzu, będącego od pokoleń ostoją rodu Horczyńskich. Klara zatrudnia się 

w Akademii Sztuk Anielskich, na nowo odkrywa malarską pasję i myśli o powrocie na studia artystyczne. 

Niespodziewanie otrzymuje wiadomość o śmierci ojca, który nigdy nie utrzymywał z córką kontaktu i tym samym 

skazał ją na samotne dzieciństwo. To wydarzenie stawia na jej drodze osoby, z którymi łączą ją więzy krwi,                    

a dzieli krzywdząca przeszłość. Nawiązuje z nimi bliskie relacje i przez to naraża siebie samą na 

niebezpieczeństwo. Jej nadzieją staje się Jakub – mężczyzna poznany w zaskakujących okolicznościach, mający 

zagadkową przeszłość. Jakie są jego prawdziwe zamiary? Czy Klara upora się z sekretami rodziny? Czy odnajdzie 

szczęście?  

 

 

14. Zgodnie z planem / Lee Child ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Jack Reacher / Lee Child) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Przestępczość zorganizowana , 

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

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-04 

 

 

Światem rządzi przypadek, ale raz na jakiś czas wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety, nie tym razem… 

Reacher jak zwykle podróżuje autobusem – przemierza Stany Zjednoczone bez konkretnego celu, usiłując nie 

wpakować się w kłopoty. Przerywa jednak podróż, by pomóc starszemu mężczyźnie, który pozostawiony samemu 

sobie bez wątpienia padłby ofiarą przestępstwa. Wiecie, co mówią o dobrych uczynkach… Teraz Reacher musi 

doprowadzić sprawę nowego znajomego do końca i wszystko naprawić. A zdarzyło się całkiem dużo.  Para 

starszych ludzi popełniła kilka poważnych błędów – w ich wyniku jest dłużna spore pieniądze grupie 



7 
 

niebezpiecznych ludzi. Reacher szybko orientuje się, że właśnie stał się wrogiem numer jeden dwóch walczących 

o terytorium gangów – ukraińskiego i albańskiego. Będzie musiał stawić czoło bandzie lichwiarzy, złodziei                      

i zabójców. Pomoże mu w tym znudzona kelnerka, która wie nieco więcej, niż chce ujawnić. To będzie długa 

droga, zwłaszcza że wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu... Ale Reacher wierzy, że raz na jakiś czas 

sprawiedliwości staje się zadość.  

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Dziewczyny ocalałe : kobiety, które przetrwały Holocaust / Anna Herbich.- 

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

(Prawdziwe Historie / Znak Horyzont) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holokaust , Kobieta , Ocaleni z Holokaustu , Ukrywanie się 

Żydów (1939-1945) , Żydzi , Polska , Biografia 

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

Nowości:  2020-04 

 

 

„Powiedziałaś mi, że chcesz żyć” – usłyszała Zofia od swojej mamy. Razem zbiegły z obozu na Majdanku. 

Krystyna razem z rodzicami uciekała kanałami z płonącego warszawskiego getta. Danuta przez całą wojnę zdana 

była na łaskę obcych sobie ludzi.  Zajęcie terytorium Polski przez nazistów oznacza dla tutejszych Żydów koniec 

spokojnego życia. Zaczynają się pierwsze szykany – pobicia, kradzieże, nakaz noszenia tzw. gwiazdy Dawida. 

Dochodzi do zbrodni. Ludzie zamykani są w gettach, w których panuje głód i szerzą się choroby. Jeśli komuś uda 

się przetrwać, to czeka go obóz koncentracyjny. To piekło przeżyją nieliczni. Niczym nie zawiniły. Nikogo nie 

skrzywdziły. Miały pecha, że urodziły się w żydowskich rodzinach. Wychowane w czasach pokoju nagle musiały 

stanąć oko w oko z okropieństwami wojny. Po kolei traciły najbliższych. Były poniewierane, głodzone                             

i gwałcone. Żyły w nieustannym strachu. Pozbawiono je godności. Nieliczne spotkały na swojej drodze dobrych 

ludzi, inne musiały o siebie zadbać same. Jednak przetrwały. Czasami jako jedyne z całej rodziny.  

 

 

2. Nie tylko husaria : nieznane oblicze polskiej armii / Radosław Sikora.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Broń , Husaria , Wojsko , Polska , Wielkie Księstwo 

Litewskie , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-355  

Nowości:  2020-04 
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Niewykonalne zadanie? Najlepiej posłać tam Polaków! Skrzydlata husaria z impetem przełamuje szyki 

nieprzyjaciela. Niewielki oddział petyhorców rozbija nawet sześćdziesięciokrotnie liczniejszą armię Moskali. 

Owiane nie najlepszą sławą pospolite ruszenie masakruje regularną armię szwedzką. Lekka kawaleria roznosi                 

w pył „lud ognisty”. Uzbrojeni w kopie skrzydlaci jeźdźcy to największa duma polskiego oręża. Uważani są 

powszechnie za najwspanialszą i najskuteczniejszą polską formację wojskową. I słusznie. Jednak obok nich na 

polach bitew nie brakowało innych zabójczo skutecznych żołnierzy. Wojowników gotowych dumnie walczyć, 

godnie przelewać krew za ojczyznę, ale przede wszystkim zwyciężać. Radosław Sikora – wybitny znawca 

staropolskiej wojskowości jako pierwszy oddaje sprawiedliwość innym formacjom wojskowym, które obok 

husarii broniły interesów I Rzeczypospolitej. Przypomina ich największe sukcesy. Oddaje głos tym, o których 

historia zapomniała. Jednak nie byłby sobą gdyby nie wspominał również o husarii, której prawdziwa historia jest 

wspanialsza od legend.  

 

 

3. Teraz albo nigdy / Szymon Hołownia ; [wybór i opieka redakcyjna Kinga Janas].- 

Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Chrześcijaństwo , Duchowieństwo 

katolickie , Duchowość katolicka , Działalność charytatywna , Polityka 

międzynarodowa , Polityka wewnętrzna , Polska , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-323(438)  

Nowości:  2020-04 

 

 

Gdybym miał się pokusić o samoocenę, powiedziałbym pewnie, że jestem genetyczną krzyżówką realisty                        

z optymistą. Gołym okiem widzę, że jest źle. To nie znaczy jednak, że jest beznadziejnie. A skąd! Co zrobić, żeby 

było dobrze? To, o czym już na tych łamach pisałem. Co najmniej tyle czasu, ile poświęcamy na walkę ze złem, 

poświęcić na wspieranie dobra. Ile pomyj wylewamy na złych polityków, tyle miodu wylać na polityków (czy 

kandydatów) dobrych. Ile psioczenia na niemądrych hierarchów, tyle lajków (na różne sposoby wyrażanych) dla 

tych, którzy robią rzeczy dobre. Ile energii wydanej na krytykowanie wstrętnych mediów, tyle wspierania tych 

uczciwych i mądrych. Chcemy lepszej Polski, lepszego Kościoła? Samo się, proszę Państwa, nie zrobi.  Teraz albo 

nigdy to wybór najciekawszych i zawsze aktualnych tekstów Szymona Hołowni publikowanych na łamach 

„Tygodnika Powszechnego” w latach 2017–2019. Autor podejmuje w nich najważniejsze tematy dotyczące 

społeczeństwa, Kościoła, świata.  

 

 
 


