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Nowości 2020 – LIPIEC 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 60 felietonów najjadowitszych / Jerzy Pilch.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Polityka , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Pilch złośliwy i uszczypliwy, czujny komentator absurdów rzeczywistości, tropiciel potknięć nieudolnych 

kolegów po piórze - sieje popłoch i bezlitośnie kąsa, ale jak zawsze robi to w znakomitym stylu. W felietonach 

zebranych w tym zbiorze czytelnik może znaleźć nieomal wszystko: zielone zęby przewodniczącego Mao, 

drwiny z grafomańskich powieści komunistycznych aparatczyków, ale też spory o piosenkę Kasi Nosowskiej czy 

bokserskie potyczki Andrzeja Gołoty. Autor podszczypuje autorytety, bez litości boksuje słabszych twórców, 

wyśmiewa rodzime bolączki, szuka dziur w rzeczywistości, poszukując przy tym rzeczy ważnych i trwałych.  

 

 

2. Aksamitka / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- Warszawa : Prószyński Media, 2020. 

(Dwieście wiosen / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Folwark , Prowincja , Polska , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 



2 
 

Czwarty tom tej barwnej i trzymającej w napięciu opowieści to okres komunizmu, kiedy bohaterowie sagi, 

postawieni wobec zupełnie nowej rzeczywistości, z różnym skutkiem usiłują się w niej odnaleźć i ocalić wartości 

nadrzędne, takie jak miłość, lojalność, tolerancja. Jest rok 1945 - wyczekiwany koniec niemieckiej okupacji. 

Radość z wyzwolenia trwa krótko, gdy okazuje się, że stary terror bardzo szybko zastępuje nowy, dla niektórych 

równie dotkliwy. Folwark w pięknej dolinie, zapewniający dotąd tylu pokoleniom dobre i wygodne życie, to 

teraz tylko trochę większe gospodarstwo, młyn zostaje upaństwowiony - dawny świat bezpowrotnie przechodzi 

do historii; byli właściciele, chcąc nie chcąc, muszą iść z duchem czasu, bez względu na przekonania czy niechęć 

do narzuconego systemu. Adela i Kajetan Konarscy mają dwóch urodzonych tuż po wojnie synów. Ci, ani                   

w dzieciństwie, ani w życiu dorosłym, nie przysporzyli im większych zmartwień. Natomiast z córką Marceliną, 

która przytrafiła im się, gdy oboje byli po czterdziestce, już nie było tak łatwo. Kiedy więc w przeddzień upadku 

komunizmu Marcelina zakłada białą suknię, rodzice oddychają z wielką ulgą, wierząc, iż małżeństwo położy 

wreszcie kres jej nieprzewidywalności, utemperuje niepokorny charakter. Jednak gdy auto wiozące młodych do 

ślubu zatrzymuje się nagle w połowie drogi, wszystko na nowo staje pod znakiem zapytania.  

 

 

3. Amulet / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Żeglarze , Ratownicy górscy , Relacje 

międzyludzkie , Puck (woj. pomorskie) , Tatry (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Euforię od katastrofy czasami dzieli tylko jeden krok… Szept tego jedynego mężczyzny przyniesie Marcie w noc 

poślubną w Gdyni kilka słów, które wiele kobiet pewnie przyjęłoby wzruszeniem ramion, inne wręcz chciałyby 

takie usłyszeć. Ją natomiast krępuje balast… zasad. Wkrótce przytrafi jej się kolejne nieszczęście, tym razem               

w Tatrach, w pobliżu Siklawy. Jak przez mgłę usłyszy jednak cudownie miły głos i dostrzeże zarys przyjaznej 

twarzy ratownika. Poczuje też w dłoni jego amulet i dotrą do niej słowa, że góry nie są od porachunków, ale od 

prze-ży-wa-nia. Wkrótce stanie przed dylematem kolejnych wyborów… Zatoka Pucka, zwana przez Kaszubów 

Małym Morzem, oraz Tatry są scenerią, w której przyjdzie Marcie te dylematy rozwiązywać. Zapatrzonej                    

w bajkowe widoki i zasłuchanej w Dwie tęsknoty zespołu Krywań. I choć znowu los dotknie ją boleśnie, dokona 

słusznego wyboru. Prawdziwa miłość bowiem potrzebuje prawdy, żarliwości i… amuletu.  

 

 

4. Auris / Vincent Kliesch ; pomysł Sebastian Fitzek ; przekład Rafał Sarna.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jula Ansorge (postać fikcyjna) , Głos , Niesłuszne skazanie , 

Profilowanie kryminalne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Jest młoda i wierzy w prawdę. Czy to śmiertelny błąd? Początek nowej serii thrillerów VINCENTA KLIESCHA 

i SEBASTIANA FITZKA z młodą podcasterką Julą Ansorge i fascynującym tematem fonetyki sądowej. 

Najdrobniejsza zmiana tonu głosu wystarcza słynnemu fonetykowi sądowemu Matthiasowi Heglowi, by 

odróżnić prawdę od kłamstwa. Dzięki jego pomocy udało się zatrzymać wielu przestępców, ale czyżby tym 

razem słynny berliński biegły sam skłamał…? Matthias Hegel niespodziewanie przyznał się do morderstwa… 

Jula Ansorge prowadzi podcast na temat prawdziwych zbrodni: specjalizuje się w rehabilitacji niesprawiedliwie 



3 
 

skazanych i chce koniecznie poznać prawdę. Nie wierzy w winę Hegla, gdy jednak głębiej wnika w sprawę, 

wpada w wir zbrodni, gdzie sama może stać się ofiarą…  

 

 

5. Bardzo zimna wiosna / Katarzyna Tubylewicz.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Freising (Niemcy) , Szwecja , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Współczesny Sztokholm. Pewnej niedzieli przypadkowy klient znajduje na parkingu przed supermarketem 

opuszczone volvo, a w nim zwłoki staruszki, której ktoś wypchał usta pogniecionymi gazetami. Ale komu 

mogłoby zależeć na śmierci osiemdziesięcioparoletniej Grety Sjöwall, zamożnej i szanowanej obywatelki, 

udzielającej się charytatywnie? Inspektorzy kryminalni Jens Vikander i Björn Fagel z komisariatu w Nacka 

Strand badają kilka tropów. Najbardziej obiecujący wiąże się z młodymi uchodźcami z Afganistanu, którzy 

często gościli w domu Grety. Swoje tajemnice ma także Ewa, Polka, która od niedawna opiekuje się panią 

Sjöwall. Rozwiązania sprawy nie ułatwia kryzys coraz mocniej trapiący szwedzką policję.  

 

 

6. Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakóbie Szeli / Radek Rak.- Warszawa 

: Powergraph, 2019. 

(KontraPunkty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szela, Jakub (1787-1860) , Mitologia , Uczestnicy rabacji 

galicyjskiej , Galicja (kraina historyczna) , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Baśń jest próbą stworzenia na nowo mitologii Galicji. Nie jest powieścią historyczną, i choć napisana z dużym 

szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozostaje między 

historią a mitem. Wyrasta z legend, w które obrosła postać chłopskiego przywódcy – tych prawdziwych i tych 

stworzonych przez Radka Raka. Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza nas miłość, jaką obdarzyła go 

Żydówka Chana, czujemy razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie zmysłową Malwą, wędrujemy przez 

krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi rabacji 1846 roku. Radek Rak napisał powieść      

o dobru i złu, które czają się w każdym z nas, o nierównych szansach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełną 

rozbuchanego erotyzmu, ironii i humoru, nakarmioną mrokiem ludzkich serc.  

 

 

7. Bez Ciebie / Agata Przybyłek.- Wydanie 2.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Przemoc w rodzinie , Przemoc wobec kobiet , 

Relacja romantyczna , Teściowe i synowe , Toksyczne związki , Wybory życiowe , 

Toronto (Kanada) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 
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W kamienicy syna Lucy znajduje jego pobitą żonę. Orientuje się, że to mąż zgotował Katarzynie piekło. Pod 

wpływem impulsu Lucy decyduje się pomóc synowej. Razem z młodym lekarzem, Alanem, zabierają 

dziewczynę do Toronto, gdzie przechodzi długą rekonwalescencję i powoli staje na nogi. Katarzyna zaczyna 

nowe życie, a między nią a lekarzem rodzi się nić porozumienia. Właśnie wtedy widmo jej bolesnej przeszłości 

dotkliwie daje o sobie znać…  

 

 

8. Bez pożegnania / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki - 

Burda Media Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Operacje pokojowe , Psychoterapeuci , Relacja 

romantyczna , Stres pourazowy , Żołnierze , Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie, 

pow. piski, gm. Orzysz) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Jacek Krall śni o wojnie. Chyba że akurat desperacko robi wszystko, by stracić świadomość, nim nadejdą 

koszmary. Gdy przenosi się do Orzysza, pod skrzydła pułkownika Piotra Sadowskiego, znajduje się na skraju 

wyczerpania. Silny zespół stresu pourazowego i wyrzuty sumienia związane z tragicznie zakończoną misją 

wojskową sprawiły, że doszedł do ściany. Wreszcie decyduje się poprosić o pomoc. Weronika Szuwarska 

poniosła największą z możliwych strat. By zapomnieć o przeszłości, poświęca się pracy terapeutki. Gdy w jej 

gabinecie pojawia się przystojny, tajemniczy żołnierz, na którego od pewnego czasu stale się natyka, serce pani 

psycholog wreszcie się budzi. To nie będzie standardowa terapia. A na pewno najtrudniejsza w jej karierze.                      

I najważniejsza. Tymczasem Piotr Sadowski i jego żona Paulina muszą stawić czoła rodzinnym problemom.                

A także przeszłości, która nie daje o sobie zapomnieć. Gdy dawny wróg wyjdzie na wolność, ich życie znajdzie 

się w niebezpieczeństwie, a losy obu par splotą się nierozerwalnie.  

 

 

9. Błękitna krew / Nora Roberts ; tłumaczenie Monika Krasucka.- Warszawa : Harper 

Collins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Książęta i księżne , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Księżniczka de Cordina, zmęczona życiem na świeczniku, postanawia uciec na kilka tygodni. Przemienia się                

w zwykłą Camillę MacGee. Zaszywa się w odludnej chacie, która należy do uderzająco przystojnego, ale 

wyjątkowo niesympatycznego archeologa Delaneya Caine’a. Początkowo ten mężczyzna ją drażni, z czasem 

odkrywa w nim jednak pociągające cechy i irytacja zmienia się w fascynację. Kiedy rodzi się między nimi 

uczucie, Camilla postanawia wyjawić Delaneyowi swoją prawdziwą tożsamość. Od tej pory nic już nie układa 

się po jej myśli…  
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10. Boski znak / Krzysztof Bochus.- Warszawa : Skarpa Warszawska - Agencja 

Wydawniczo-Reklamowa, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Prześladowanie , Seryjni zabójcy , Skarby , 

Zamek Czocha (Sucha) , Zło , Moskwa (Rosja) , Niemcy , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Redaktor Adam Berg zostaje wynajęty przez grupę miliarderów, aby odnaleźć skarby, ukryte pod koniec wojny 

na zamku Czocha. Niemal natychmiast dziennikarz staje się obiektem tajemniczych prześladowań. Ktoś 

bezcześci grób jego matki, włamuje się do mieszkania, podrzuca narkotyki… Kim jest nieuchwytny wróg? 

Rywalem w dotarciu do skarbu, misyjnym zabójcą, a może naśladowcą seryjnego mordercy, którego 

zdemaskował niegdyś Berg? Bohater rozpoczyna dziennikarskie śledztwo. Jego dochodzenie wykracza daleko 

poza granice Polski. Nic nie jest jednak oczywiste. Nikt też nie jest tym, za kogo się podaje… Ktoś nieustannie 

uprzedza ruchy Berga. W makabrycznych okolicznościach giną ludzie, którzy mogliby naprowadzić go na 

właściwy ślad. Rozpoczyna się pojedynek na śmierć i życie. Bohater zaczyna rozumieć, że gra idzie o stawkę 

większą, niż początkowo sądził…  

 

 

11. Brudna sprawa / Robert Dugoni ; z angielskiego przełożył Lech Z. 

Żołędziowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tracy Crosswhite (postać fikcyjna) , Handel narkotykami , 

Przestępstwa i wykroczenia drogowe , Wypadek drogowy , Żołnierze , Seattle 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

W trakcie śledztwa w sprawie śmiertelnego potrącenia chłopca Tracy Crosswhite dokonuje zaskakującego 

odkrycia: głównym podejrzanym jest wojskowy z pobliskiej bazy marynarki wojennej. Kiedy kluczowy dowód 

w tej sprawie znika, żołnierz zostaje oczyszczony z zarzutów. Jednak Tracy nie może pogodzić się z tak jawną 

niesprawiedliwością. Kiedy kobieta odkrywa związki wojskowego z handlarzami narkotyków, okazuje się, że nie 

przypadkiem wojsko wstawiło się za swoim. Sprawa jest znacznie grubsza, niż na to wyglądało, a oskarżony nie 

działał sam. Tracy dobrze wie, co to znaczy. Z każdym kolejnym postępem w śledztwie Tracy grozi coraz 

większe niebezpieczeństwo. A osobom, z którymi musi współpracować, nie potrafi zaufać. W trzymającym               

w napięciu piątym kryminale z Tracy Crosswhite Dugoni wypełnia swoją opowieść świetnie wykreowanymi 

bohaterami i rozważaniami na temat systemu sprawiedliwości w marynarce wojennej.  

 

 

12. Była sobie rzeka / Diane Setterfield ; z angielskiego przełożyła Izabela 

Matuszewska.- Poznań : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko głuchonieme , Opieka nad dziećmi , Osoby 

zaginione , Tajemnica , Tamiza (Wielka Brytania ; rzeka) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-07 
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To była najdłuższa noc w roku, kiedy wszystko może się zdarzyć. W ciemną noc w środku zimy w starej 

gospodzie nad Tamizą ma miejsce niezwykłe wydarzenie. Stali bywalcy właśnie zabijają czas opowieściami, 

kiedy w drzwiach pojawia się ciężko ranny nieznajomy. W ramionach trzyma martwą dziewczynkę. Kiedy 

godzinę później dziecko zaczyna oddychać, nikt nie może w to uwierzyć. Cud? Czy magiczna sztuczka? Każdy        

z gości ma na ten temat coś do powiedzenia. tylko dziewczynka nie wypowiada słowa - ani o sobie, ani o tym , 

skąd przybyła. Mijają dni, a tajemnica wydaje się coraz bardziej nieprzenikniona. Tymczasem trzy rodziny 

wyrażają chęć, by wziąć dziecko pod opiekę. Żona właściciela fabryki twierdzi, że to jej porwana przed dwoma 

laty córka. Pewni farmerzy uważają, że dziewczynka jest ich wnuczką, a skryta gospodyni pastora widzi                     

w dziecku swoją młodszą siostrę. Każda z tych osób ma własną opowieść, której granice między rzeczywistością 

a złudą rozlewają się czasami jak niekontrolowane wody rzeki...  

 

 

13. Cień zbrodni / Edyta Świętek.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2020. 

(Grzechy młodości / Edyta Świętek ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , PRL , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , 

Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Dla rodziny Trzeciaków nadciągają trudne czasy. Pogłębiający się kryzys sprawia, że Justyna ledwo wiąże 

koniec z końcem. Gnębiony wyrzutami sumienia Tymoteusz usiłuje ją wspierać, niestety sam doświadcza 

prawdziwej tragedii. Czy nad Tymoteuszem zawisła klątwa, która zrujnuje mu życie? Wojciech Kost podejmuje 

decyzję o opuszczeniu żony. Niespodziewanie Helena otrzymuje paczkę oraz list z zagranicy od tajemniczego 

nadawcy. Jak poradzą sobie Trzeciakowie w okresie stanu wojennego? Czy małżeństwo Kostów przetrwa próbę?  

 

 

14. Dama z wahadełkiem / Paulina Kuzawińska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Duchy , Epoka wiktoriańska , Spirytyzm , 

Zabójstwo , Powieść historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Tajemniczy wiktoriański dom na Wzgórzu Mgieł, w epoce popularności seansów spirytystycznych… Młoda 

arystokratka, Madeline Hyde, przyjeżdża z Londynu do posiadłości ciotki Hortense, by leczyć złamane serce. 

Bierze udział w seansie wywoływania duchów, podczas którego niespodziewanie dochodzi do tragedii. Czy 

duszę ofiary porwały istoty z zaświatów? A może dokonano sprytnego morderstwa? To niejedyny dramat, jaki 

rozegra się w domu lady Hortense. Madeline Hyde wraz z nieprzeniknionym Gabrielem Ackroydem próbują 

rozwikłać zagadkę, jaką kryje stara posiadłość otoczona wrzosowiskami. Granice między miłością i zbrodnią 

zaczynają zacierać się we mgle… Poznaj tajemnice wiktoriańskiego domu na Wzgórzu Mgieł i daj się 

zahipnotyzować „Damie z wahadełkiem”!  
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15. Dama ze szmaragdami / Paulina Kuzawińska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dwory , Epoka wiktoriańska , Klątwa , 

Kobieta , Portrety , Przyjaźń , Powieść historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Zagadkowa śmierć niedoszłej panny młodej, tajemniczy obraz i zamożna rodzina Verinderów, która zdaje się coś 

ukrywać… Pewnej burzowej nocy w starej rodowej posiadłości niespodziewanie umiera młoda dziewczyna. Czy 

śmierć Claire ma jakiś związek z olejnym portretem, do którego pozowała? A może zadziałała legendarna klątwa 

związana z pięknym szmaragdowym naszyjnikiem, również uwiecznionym na obrazie? Młoda arystokratka 

Madeline Hyde próbuje odkryć przyczynę śmierci ukochanej przyjaciółki. Zagłębia się w gąszcz niebezpiecz-

nych tajemnic, które zdają się coraz mocniej oplatać Dwór pod Cisami i jego mieszkańców.  

 

 

16. Doktor Irka : wojna, miłość i medycyna / Katarzyna Droga.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwiertnia-Sitowska, Irena (1921- ) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Lekarze , Powstanie warszawskie (1944) , Studenci , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Podczas pierwszej sekcji zwłok w podziemnym prosektorium Irka nie myślała ani o okupowanej Warszawie, ani 

o tym, że ryzykuje życiem, ucząc się w tajnej Akademii Medycznej. Najbardziej na świecie chciała zostać 

lekarzem. Jednak wojna to nie jest dobry czas na studia. Kiedy Warszawę ogarnie zawierucha Powstania, świeżo 

zdobyta wiedza medyczna okaże się niezbędna. Studentka medycyny będzie zaszywać rany postrzałowe, 

wyjmować kule, amputować nogi i patrzeć w oczy setkom umierających. I przekona się, że wojna to nie jest 

dobry czas na słabość. Wojna to też najgorszy czas na miłość. A ona jak na złość właśnie wtedy uderza 

najmocniej. Jak być lekarzem w czasie Powstania, gdy pozostaje tylko bezradność? Jak pozwolić sobie na 

miłość, kiedy świat wokół płonie nienawiścią? Opowieść inspirowana prawdziwą historią doktor Ireny Ćwiertni, 

napisana na podstawie jej pamiętników z czasów studiów, okupacji i Powstania Warszawskiego.  

 

 

17. Dorośli / Marie Aubert ; z norweskiego przełożyła Karolina Drozdowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Kobieta samotna , Osoby bezdzietne , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Single (socjologia) , Uczucia , Urodziny , Wakacje , 

Wstyd , Norwegia , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Ida jest bezdzietną architektką, wciąż czuje się młodo, ale jednak dostrzega już pierwsze oznaki nadchodzącego 

wieku średniego. Macierzyństwo to ważny dla niej temat: rozważa je, chociaż nie ma stałego partnera. 
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Tymczasem są wakacje, upalna pogoda, a przed nią wyjazd do domu nad fiordem, w którym wraz z rodzicami, 

młodszą siostrą i innymi bliskimi będą świętować sześćdziesiąte piąte urodziny mamy. Piękna sceneria, w której 

można odpocząć i zastanowić się nad swoim życiem i przyszłością - a może nie? "Dorośli" to opowieść                         

o nadszarpniętych więzach rodzinnych, zazdrości, poszukiwaniu siebie, a przede wszystkim o wstydzie, który 

wynika z braku miłości.  

 

 

18. Druciarz Galaktyki / Philip K. Dick ; przełożył Jacek Spólny ; rysunki i obraz na 

okładce Wojciech Siudmak.- Wydanie II.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Podróże międzyplanetarne , Powieść , 

Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Joe Fernwright, jak jego ojciec, zajmuje się renowacją ceramiki. W skomunizowanym plastikowym świecie nie 

ma jednak klientów, a jego dzienny zasiłek do wieczora zjada inflacja. Joe jest gotów na wszystko. Nawet na 

przyjęcie wielce ryzykownej oferty pracy od tajemniczego, obdarzonego nadnaturalnymi mocami kosmity.                 

W dziwnych okolicznościach podpadłszy władzy, Joe dołącza do jego menażerii ekspertów z całej Galaktyki, 

którzy mają wydobyć starożytną katedrę z dna morza na odległej planecie…  

 

 

19. Drugi brzeg / Joanna Jax.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa 

Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwa warszawska (1920) , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , 

Wybory życiowe , Białoruś , Polska , Ukraina , Warszawa (woj. mazowieckie ; 

okolice) , Polska , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

"Drugi brzeg" to poruszająca historia rodziny w czasach, gdy każdy dzień był niewiadomą. Rodzina Niemojskich 

próbuje odnaleźć się w trudnej rzeczywistości 1919 roku. Osiemnastoletnia Wiktoria po ciężkiej chorobie 

wkrótce opuści swoją ukochaną Warszawę i wyjedzie na wieś. Starszy z braci - Fryderyk - po wojnie pozostaje 

żołnierzem i wiąże swoją przyszłość ze służbą. Młodszy - Gustaw - myśli tylko o dobrej zabawie i hulaszczym 

życiu. Ksawery, głowa rodu, wraca do zdrowia po walce podczas wojny. Natomiast matka - Hortensja - udziela 

się charytatywnie i dba o domowe ciepło. Jak potoczy się rodzinna historia? Z jakimi wydarzeniami będą 

zmuszeni zmierzyć się bohaterowie? Jak losy Polski wpłyną na życie rodu Niemojskich? W trudnych czasach… 

rodzina jest siłą!  

 

20. Dylemat / B.A. Paris ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Tajemnica , Urodziny , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-07 
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Jak daleko się posuniesz, by zapewnić osobie, którą kochasz, kilka dodatkowych godzin szczęścia? Czterdzieste 

urodziny Livii zapowiadają się wyjątkowo hucznie, o wiele bardziej spektakularnie, niż mogłoby wyglądać jej 

wesele, którego zresztą nigdy nie miała… Na przyjęciu zjawią się wszyscy, na których jej zależy, za wyjątkiem 

córki, Marnie, która studiuje zagranicą. I chociaż Livia kocha Marnie, skrycie cieszy się, że jej nie będzie. Gdy 

tylko przyjęcie się skończy, Livia zamierza wyjawić swojemu mężowi, Adamowi, sekret dotyczący Marnie. Na 

razie jednak chce cieszyć się szczęśliwymi chwilami z rodziną. Adam chce, żeby przyjęcie Livii było idealne, 

dlatego w tajemnicy planuje sprowadzić Marnie do domu. To ma być jego wielka urodzinowa niespodzianka.                

I wtedy dowiaduje się o czymś strasznym… Musi powiedzieć Livii. Ale jak mógłby zepsuć jej ten dzień – jest 

taka szczęśliwa, a goście już zaczęli się schodzić…  

 

 

21. Dziecinna gra / Danielle Steel ; przekład Ewa Ratajczyk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłość , Prawnicy , Samotne matki , Więź rodzinna , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Kate Morgan, starszy partner w prestiżowej kancelarii prawnej w Nowym Jorku, jest dumną matką trojga 

dorosłych dzieci. Tamara, Anthony i Claire ukończyli świetne szkoły, wybrali wspaniałe ścieżki kariery i byliby 

chlubą ich ojca. Po śmierci męża Kate przez lata samotnie stara się trzymać w garści życie rodzinne, swoją 

karierę, a nawet emocje, ani razu nie zadając sobie pytania, czy naprawdę zna swoje dzieci… ani czy nadzieje, 

jakie w nich pokłada, są odpowiednie i pokrywają się z tym, czego pragną one same. Niebawem ma się o tym 

przekonać…  

 

 

22. Dziecko z Auschwitz : powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami / Lily 

Graham ; przełożyła Maria Zawadzka-Strączek.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Ciąża , Dzieci , Więźniowie 

obozów , Auschwitz (obóz) , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Dziecko z Auschwitz to rozdzierająca serce historia przetrwania w świecie, w którym życie i śmierć zależą od 

najbardziej trywialnych przypadków, a szczęście można odnaleźć nawet w najmroczniejszych chwilach. Rok 

1942. Eva Adami wsiada do pociągu jadącego do Auschwitz. Ledwo oddycha pod naporem obcych ciał. 

Wyczerpana dwudniową podróżą, myśli tylko o jednym – o wyczekiwanym spotkaniu z mężem Michalem, który 

trafił do obozu sześć miesięcy wcześniej. Eva dociera do Auschwitz, jednak tam nie ma nawet śladu ukochanego. 

Obozowa rzeczywistość uderza w kobietę z całą siłą. Gdy leży zrozpaczona i zmarznięta na cienkim materacu, 

słyszy nagle szept. Towarzyszka z pryczy, Sofie, wyciąga do niej pomocną dłoń… To dzięki jej pomocy kobieta 

może się spotkać z mężem. Nawet jeżeli będzie to oznaczało bratanie się z wrogiem, a skutki tego spotkania 

narażą je na śmierć… Poruszająca opowieść o przetrwaniu, która dowodzi, że życie i śmierć zależą od 

przypadku, a szczęście można odnaleźć nawet w najstraszliwszych czasach.  
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23. Dziewczynka z Sobiboru / Franco Forte, Scilla Bonfiglioli ; przełożyła z 

włoskiego Anna Wziątek.- Ożarów Mazowiecki : Bukowy Las, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sobibor (niemiecki obóz zagłady) , II wojna światowa (1939-

1945) , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Nazizm , Dzieci , Żydzi , 

Niemcy (naród) , Powieść psychologiczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Wstrząsająca historia spotkania w nazistowskim obozie zagłady Sobibór. Spotkania, które zmieniło wszystko. 

Niemcy, rok 1943. Hans Heigel, oficer rezerwy SS z miasteczka Osnabrück, nie rozumie ani nie wspiera polityki 

Trzeciej Rzeszy. Jednak z obawy przed represjami wobec rodziny zachowuje swoje poglądy wyłącznie dla 

siebie. Najważniejsza dla niego jest opieka nad żoną i córeczką Hanne. Odsuwa na bok wartości za cenę spokoju, 

lecz jak długo uda mu się uciekać przed prawdą o okropnościach wojny? Hans musi stawić czoło rzeczywistości 

w chwili, gdy spotyka go największa tragedia, jaka może spotkać ojca. Jednocześnie dowiaduje się, że zostanie 

wysłany do okupowanej Polski, do obozu zagłady Sobibór. Po dotarciu na miejsce nie może już przymykać oczu 

na potworności, do których dochodzi w obozie. Pewnego dnia wśród więźniów wyselekcjonowanych do komór 

gazowych spotyka Leę, dziewczynkę łudząco podobną do ukochanej córeczki. Nazista postanawia ocalić 

żydowską dziewczynkę przed śmiercią. Co dzień wymyśla nowe strategie, szuka sprzymierzeńców wśród 

więźniów, okłamuje przełożonych, podejmuje straszliwe decyzje, ryzykuje. Wszystko po to, aby nie pozwolić 

dziewczynce umrzeć. Inspirowana dramatycznymi losami więźniów nazistowskich obozów zagłady powieść                

o rozdziale historii, którego nie wolno zapomnieć. Czy ludzie są w stanie przezwyciężyć zło i dać się 

poprowadzić człowieczeństwu?  

 

 

24. Dziwka / Anna Mazurek.- Kraków : Korporacja Ha!art, 2019. 

(Seria Prozatorska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samobójstwo , Voyeryzm , Zabójstwo na tle seksualnym , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Weronika pada ofiarą zbrodni ze szczególnym okrucieństwem. Jej przyjaciółka Mery wraca do znienawidzonego 

rodzinnego miast, by znaleźć mordercę. Jednak gdy słowo "ofiara" przeplata się z "dziwka", łatwo zgubić 

właściwy trop. Śmierć Weroniki jest przedwczesna, tragiczna i wielce zagadkowa. Prywatne śledztwo, które 

wszczyna jej przyjaciółka, wiedzie przez mroczne zakamarki dużego miasta - bary, mety, kasyna, darkroomy; 

przecina różne sfery i środowiska. Ale znakomicie ograna formuła kryminału "noir" skrywa w sobie coś więcej. 

Więcej nawet niż bogatą panoramę społeczną i niewesołą diagnozę wystawianą współczesnej Polsce. Gdy 

zagadka śmierci dziewczyny naprowadza na trop tajemnicy grubszego kalibru, sensacyjna opowieść o przemocy, 

która mnoży się poprzez medialne obrazy i którą karmią się nasze obsesje. A wtedy pytanie: "Kto zabił?" nabiera 

zupełnie innego wydźwięku. I potrafi przyprawić o ciężką bezsenność. Jerzy Franczak 
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25. Głos / Anne Bishop ; przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska.- Wydanie 2.- Kraków 

: Wydawnictwo Initium, 2013. 

(Efemera / Anne Bishop ; t. 2.5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczności lokalne , Tajemnica , Uczucia , Wsie , Powieść 

, Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

W małej wiosce opodal miasta Wizja ludzie nie znają smutku ani rozpaczy. Ale ta na pozór idylliczna 

społeczność skrywa okropną tajemnicę. W dzieciństwie Nalah nie rozumiała, dlaczego zawsze gdy jest smutna, 

rodzice każą jej zanosić ciastka niemej dziewczynce nazywanej Głosem. Wiedziała tylko, że potem smutki 

znikają. Dopiero kiedy dorosła, odkryła mroczną prawdę, a wtedy zapragnęła uciec z wioski, która stała się dla 

niej więzieniem. Jednak dopiero po wizycie w Wizji, gdzie trafiła do świątyni Smutku, pojęła, co musi uczynić, 

by w pełni odzyskać wolność...  

 

 

26. Gorące lato : grzeszne opowieści / Paulina Świst, Anna Wolf, Anna Langner, 

Agnieszka Lingas-Łoniewska, Alicja Sinicka, Agata Suchocka, Agnieszka Siepielska, 

Marta W. Staniszewska, Anna Szafrańska, J.B. Grajda.- Warszawa : Wydawnictwo 

Akurat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lato , Miłość , Wakacje , Antologia , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

Gorące lato, plaża, szum fal, chłodne bryzgi morskiej wody, opalone ciała, nastrój wakacyjnego odprężenia… 

Najpierw ukradkowe, potem coraz śmielsze spojrzenia, uśmiechy… Przyspieszone oddechy, muśnięcie, dotyk 

dłoni, pocałunek… Wakacyjny romans, wakacyjna przygoda, wakacyjna namiętność. Namiętne historie, które 

mogły wydarzyć się naprawdę, które znowu mogą się wydarzyć – kto wie, może już się wydarzyły?  

 

 

27. Gra o miłość / Marta Orzeszyna.- Warszawa : Harde Wydawnictwo - Time, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Piłkarze nożni , Polacy za granicą , 

Wybory życiowe , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Burzliwa miłość Polki i Francuza. Co wybierze Martyna: karierę piłkarską Léo czy niezależność, własne 

marzenia i ukochany Paryż. Ewolucja życiowych wartości i walka o siebie. Sława, pożądanie, zemsta i tęsknota 

za prawdziwym uczuciem. Jaki będzie finał tej gry?  
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28. Gra w morderstwo / Rachel Abbott ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stephanie King (postać fikcyjna) , Przyjaźń , Ślub i wesele , 

Tajemnica , Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-07 

 

 

ŻAL MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W TRUCIZNĘ. ZROBI SIĘ ZBYT MROCZNY, ZBYT CIĘŻKI I JUŻ CIĘ NIE 

WYPUŚCI. Rok temu o tej porze wszyscy przyjechaliśmy na ślub Lucasa do położonej nad samym morzem, 

imponującej rezydencji w Kornwalii. Tego dnia nie doszło jednak do żadnego ślubu. Teraz Lucas zaprosił nas 

ponownie, tym razem na rocznicę. Ale rocznicę czego? Ślubu, do którego przecież nie doszło, czy może tragedii, 

która wydarzyła się tamtego dnia? Dziś poinformował nas, że przygotował grę. Każdy musi wziąć w niej udział. 

CZEGO ON OD NAS CHCE? O CZYM NAM NIE POWIEDZIAŁ? I CO SIĘ WYDARZY, KIEDY TA 

STRASZNA GRA DOBIEGNIE KOŃCA? „Gra w morderstwo” to po „Zmuszonej, by zabić” kolejny mroczny 

thriller psychologiczny z charakterystycznym dla Abbott stawianiem czytelnika przed koniecznością trudnego 

wyboru moralnego i mistrzowską charakterystyką postaci.  

 

 

29. Gruzińskie wino / Anna Pilip.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże służbowe , Wybory życiowe , Gruzja , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Kiedy Ana, trzydziestoletnia rozwódka, niespodziewanie dostaje propozycję wyjazdu służbowego do Tbilisi,              

w pierwszej chwili ma ochotę odmówić. Gruzja była dotychczas jej azylem, pachnącą kolendrą odskocznią od 

codzienności, a nie miejscem na biznesowe kolacyjki… Wyjazd okazuje się dla Any przełomowy. Poznaje 

atrakcyjnego Timara. W wyniku dramatycznych wydarzeń trafia do szpitala, gdzie pojawia się brązowooki 

Giorgi – lekarz, który ratuje jej życie. Ana ma rozdarte serce. Obaj mężczyźni ukrywają swoje tajemnice. Co ich 

spotkało wiele lat temu, kiedy w Osetii Południowej wybuchła wojna? Kogo stracili? Oczarowanej Gruzją 

bohaterce los zsyła kolejne słodko-gorzkie doświadczenia. Czy popijając pyszne wino, poznając uroki wioski 

Uszguli i szalejąc z przyjaciółkami w Tbilisi Ana znajdzie drogę do swojego szczęścia?  

 

 

30. Gwiazda szeryfa : Stefan : lato / Aleksandra Borowiec.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milicja Obywatelska (MO) , Partyzanci , Rosjanie , 

Zabójstwo seryjne , Zjawiska paranormalne , Mazury , Olsztynek (woj. warmińsko-

mazurskie, pow. olsztyński, gm. Olsztynek ; okolice) , Powieść , Horror , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 
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Zło czai się bliżej, niż myślisz. Pierwsze powojenne miesiące. Do Olsztynka na Mazurach przybywa Stefan 

Malewski służący w szeregach Milicji Obywatelskiej. Rzeczywistość, jaką zastaje, to bandy, Wehrmacht, 

panoszący się wszędzie Sowieci. A jakby i tego było mało, to jeszcze... makabrycznie okaleczone zwłoki, 

porzucone w lesie w pobliżu miasteczka. Można by je uznać za dzieło dzikich zwierząt, gdyby nie to, że po 

miesiącu zostaje znalezione następne, identycznie pokiereszowane. Cały Olsztynek jest jak jedna beczka prochu, 

wystarczy iskra, by podpalić lont. Kto mógł dopuścić się takiej zbrodni? Zdradzony narzeczony? Ruscy? A może 

to dzieło szaleńca? Milicja rozpoczyna śledztwo, a raczej rozpoczyna je sam Malewski, który jako jedyny dąży 

do poznania prawdy. Nie ma jednak pojęcia, jak trudne zadanie go czeka. W mazurskich lasach na dobre zalęgły 

się siły, na które pistolet, nóż i gołe pięści to stanowczo zbyt mało...  

 

 

31. Homodestructus czyli Jak być nie powinno / Liliana Kłos.- Nowa Ruda : 

Mamiko, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Homoseksualizm , Rodzice homoseksualni , Rodzina , 

Sekrety rodzinne , Trudne sytuacje życiowe , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

"Homodestructus: czyli jak być nie powinno" to powieść psychologiczna, opisująca w stu procentach prawdziwe, 

traumatyczne wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio w życiu autorki. Tekst powstał w skutek 

zastosowania twórczości literackiej, jako formy autoterapii i stanowi pewnego rodzaju wyznanie, przełamujące 

tematykę tabu, jakim jest ukrywanie się homoseksualnego rodzica w ramach tradycyjnej rodziny. Jaki może mieć 

to wpływ na jej członków? „Homodestructus” przedstawia wstrząsającą odpowiedź na to pytanie.  

 

 

32. Inni mają lepiej / Krystyna Mirek.- Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, 

2020. 

(Książki - Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Szczęście , Zazdrość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Życie nie zawsze układa się tak, jak byśmy chcieli. Bywa skomplikowane, zwłaszcza gdy wyobraźnia zaczyna 

pracować na naszą niekorzyść. Historia Zuzy, Natalii i Jagody to opowieść o tym, jak bardzo możemy się mylić 

w ocenie życia innych ludzi i swoich problemów. A także o miłości, ukrytych pragnieniach, drugich szansach                 

i kobiecej przyjaźni, która daje siłę, by uwierzyć, że szczęście może być wyborem, nie przypadkiem. Inni mają 

lepiej to idealna lektura dla tych, którym wydaje się, że życie sąsiadów, znajomych, wszystkich bliskich                          

i dalekich „innych” jest bardziej kolorowe i dla tych, którzy potrzebują zachęty, by ruszyć z miejsca. Warto 

przyjrzeć się historiom bohaterek, by na co dzień nie ulegać iluzjom, a walczyć o to, co jest dla nas naprawdę 

ważne.  
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33. Jedyne wyjście / Ryszard  Ćwirlej.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Przedsiębiorcy , Uprowadzenie , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Jest rok 2012. W małym sennym miasteczku porwany zostaje 17-letni syn miejscowego biznesmena. Porywacze 

kontaktują się z rodziną, żądają okupu i zabraniają informować policję. Ale wieść o porwaniu szybko się roznosi. 

Ojciec chce za wszelką cenę odzyskać syna, więc postanawia dogadać się z porywaczami, ale na swoich 

własnych warunkach. Dzięki dawnym kontaktom w świecie nie do końca legalnych interesów próbuje sam 

znaleźć bandytów. Policja też wpada na ich trop. Wszystko dzięki młodej i ambitnej policjantce z wiejskiego 

posterunku. Zapalona motocyklistka Aneta Nowak, której specjalnością było dotąd parzenie kawy i przynoszenie 

drożdżówek straszymy kolegom, przypadkowo natrafia na pewien ślad i za wszelką cenę stara się to 

wykorzystać. W tym samym czasie i w tym samym miasteczku znika młoda dziewczyna, matka rocznego 

dziecka. Ludzie zastanawiają się, czy przypadkiem nie uciekła z domu, choć trudno uwierzyć, że matka porzuciła 

swoje małe dziecko. Czy te dwie sprawy łączą się ze sobą? Musi to wyjaśnić Aneta Nowak, której będą pomagać 

policjanci Alfred Marcinkowski i Mariusz Blaszkowski, znani doskonale z PRL-owskich powieści Ryszarda 

Ćwirleja. Jak zawsze mogą obaj liczyć na swoich dawnych kolegów - byłego cinkciarza, a teraz właściciela 

banku, Ryszarda Grubińskiego vel Grubego Rycha i szefa jego ochrony, byłego milicjanta Mirka Brodziaka.  

 

 

34. Jesteś cudem / Elżbieta Rodzeń.- Kraków : Między Słowami, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na białaczkę , Ratownicy medyczni , Tancerze baletu 

, Wypadek drogowy , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

CZY ZNAJDZIESZ W SOBIE DOŚĆ ODWAGI, BY STAĆ SIĘ DLA KOGOŚ CUDEM?  Kiedy dochodzi do 

karambolu, Kamil działa pod wpływem impulsu – narażając własne życie, wyciąga Maję z rozbitego samochodu. 

Dziewczynie udaje się przeżyć, jednak musi pożegnać się z marzeniami o karierze baletnicy. Zagubiona                          

i samotna, coraz bardziej pogrąża się w mroku. Kamilowi wszystko przypomina o tym, jak kruche jest życie. 

Doświadczył tak wielkiego cierpienia, że bez trudu dostrzega, że z Maja dzieje się coś złego. Wyciąga do 

dziewczyny rękę, gdy ta najbardziej tego potrzebuje. Choć czuje, że mógłby być z Mają szczęśliwy, to widmo 

śmiertelnej choroby wciąż nad nim krąży, a tragiczne wspomnienia nie pozwalają pójść naprzód. Czy Kamil                   

i Maja zdołają ocalić rodzące się między nimi uczucie? Ile odwagi potrzeba, aby uratować ukochaną osobę? Jak 

wybaczyć komuś coś, czego on sam nie potrafi sobie przebaczyć?  
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35. Kobieta w bieli / Wilkie Collins ; przekład Eugenia Żmijewska.- [Warszawa] : 

MG, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele plastyki , Oszustwo , Spadek , Szpitale 

psychiatryczne , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Walter Hartright, młody nauczyciel rysunku, podczas wędrówki z Hampstead do Londynu późnym letnim 

wieczorem spotyka tajemniczą kobietę całą ubraną w biel, najwidoczniej w tragicznym położeniu. Pomaga jej 

dotrzeć do Londynu, ale później dowiaduje się, że uciekła ze szpitala psychiatrycznego. Następnego dnia 

Hartright podróżuje na północ do Limmeridge House, ponieważ został zatrudniony jako mistrz rysunku dla 

mieszkańców tego domu, czyli Laury Fairlie, bratanicy gospodarza domu, i Marianny Halcombe, jej oddanej 

przyrodniej siostry. Kilka dni po swym przybyciu Hartright uświadamia sobie, że Laura jest zadziwiająco 

podobna do kobiety w bieli.  

 

 

36. Kobieta ze szkła / Caroline Lea ; przełożył Łukasz Małecki.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo dla pieniędzy , Rola społeczna , 

Tajemnica , Islandia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Surowa, mroźna i bezlitosna Islandia nigdy nie była tak blisko… Trzymająca w napięciu powieść o poświęceniu 

z miłości, obezwładniającym lęku i sekretach, których nikt nie chce wyjawić. 1686 rok, niewielka osada                           

w przeszywającej chłodem Islandii. Rósa po nagłej śmierci ojca, miejscowego biskupa, musi znaleźć sposób, by 

zdobyć pieniądze, które pomogą przetrwać zimę jej i jej chorej matce. Mimo że serce kobiety zaczyna bić 

mocniej w towarzystwie przyjaciela z dzieciństwa, podejmuje decyzję o wyjściu za mąż za bogatego i starszego 

od niej Jóna Eiríkssona, który ma zapewnić jej godny byt. Jak będzie wyglądać nowe życie Rósy w odległym                

i nieprzystępnym Stykkishólmur? Dlaczego pierwsza żona Jóna Eiríkssona nie żyje? Co kryje się w zamkniętym 

pomieszczeniu na strychu, wydając niepokojące odgłosy każdej nocy? Czy samotność i mroczne tajemnice 

doprowadzą Rósę do szaleństwa? Ta pełna niespodziewanych zwrotów akcji książka zachwyci fanki 

Miniaturzystki Jessie Burton!  

 

 

37. Kolacja z Tiffanym / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki 

- Burda Media Polska, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biżuteria , Kradzież , Wybory życiowe , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 
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Komedie romantyczne są do bani – twierdzi Natalia Lisek. Może i racja, ale jej życie zaczyna niepokojąco 

przypominać jedną z nich. Tu niespodzianka goni niespodziankę, a śmiech walczy  ze wzruszeniem! Natalia 

Lisek pochodzi spod Wrocławia, nosi grube okulary i… hm – delikatnie mówiąc, jest ciut roztrzepana. Właśnie 

straciła pracę i robi wszystko, by znaleźć nową – a zarazem dowieść rodzicom, że chce żyć po swojemu                        

i świetnie da sobie radę. Szczęście lubi sprzyjać takim jak ona – jest inteligentna, błyskotliwa, pełna uroku 

osobistego i nietuzinkowych pomysłów. To wszystko sprawia, że chociaż często wpada w tarapaty, zawsze 

wychodzi z nich cało! Gdy Natalia znajduje pracę w firmie Macieja Garnickiego, wkracza w świat zamożnych 

klientów, zabójczo przystojnych mężczyzn, olśniewających klejnotów i… zuchwałych kradzieży! Życia nie 

ułatwia jej fakt, że między nią a Garnickim zdecydowanie iskrzy. Ale czy w pogoni za tajemniczym złodziejem 

znajdzie się czas na miłość?  

 

 

38. Kratki się pani odbiły / Jacek Galiński.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zofia Wilkońska (postać fikcyjna) , Humor , Osoby w wieku 

starszym , Śledztwo i dochodzenie , Więziennictwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Szalona emerytka Zofia Wilkońska tak namieszała, że trafiła za kratki. Czymże jednak jest więzienie dla 

zawziętej staruszki. Niczym innym jak sceną walki o godne i lepsze życie. Czy Zofia zerwie okowy wymiaru 

sprawiedliwości, który w tym wypadku okazał się rychliwy, ale na pewno nie sprawiedliwy? 

 

 

39. Krokodyl w doniczce / Anna Szczęsna.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece 

Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sąsiedztwo (socjologia) , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Aldona, żwawa siedemdziesięciolatka i mistrzyni dziergania na drutach, nie radzi sobie z napadami gniewu. 

Tupiący sąsiedzi, śmieci zostawione na klatce schodowej, a nawet szumiąca w kaloryferze woda potrafią ją 

nieźle wkurzyć. Za radą terapeuty stara się kierować swoją furią jak kierowca samochodu rajdowego. Z różnym 

skutkiem. Paweł jest autorem jednego bestsellera i wielu miernych powieści. Ma wrażenie, że jego życie to 

porażka. Całymi dniami obserwuje świat z okna na osiedlu Przymorze i troszczy się o swoją kolekcję aloesów               

i agaw. Kaja właśnie spełniła marzenie o własnym mieszkaniu. Musi jednak spłacić kredyt. Ma plan, który może 

dać jej zastrzyk gotówki. Jej nowym sąsiadem jest pisarz, który – o ile zostanie poprowadzony przez kogoś, kto 

się na tym zna – może stać się gwiazdą. Kaja chce zostać jego asystentką. Czy troje pozornie odmiennych ludzi  

o różnych pragnieniach odkryje to, co jest w życiu najważniejsze?  
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40. Królestwo nędzników / Paullina Simons ; z angielskiego przełożyła Katarzyna 

Malita.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

(Kres Wieczności / Paullina Simons ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Miłość , Trudne sytuacje życiowe , Podróże w 

czasie , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

"Królestwo nędzników", druga część trylogii "Kres wieczności" Paulliny Simons, opisuje dalszy ciąg perypetii 

związanych z uczuciem Juliana i Josephine, rozwijającym się w różnych okresach czasu. Julian już raz zawiódł 

Josephine. Lecz mimo ogromnego niebezpieczeństwa oraz przeciwieństw losu, chce dokonać niemożliwego                   

i jeszcze raz spróbuje ocalić kobietę, którą kocha. To historia miłosna niepodobna do innych. Przeklęci 

kochankowie wyruszają w niewiarygodną podróż w czasie i przestrzeni. Na kartach historii, wśród piękna, 

smakując rozkosz, gdy krew się leje strumieniami, a zdrady są na porządku dziennym, napotykają śmiertelnych 

wrogów i niezliczone niebezpieczeństwa. Zawsze kiedy igrają ze śmiercią i ją zwodzą, dokonują 

niewyobrażalnych poświęceń i konfrontują się z najsurowszym ze wszystkich panów - z przeznaczeniem. Ty i ja 

mamy szansę na prawdziwe życie... Ono gdzieś na nas czeka.  

 

 

41. Królowa lalek / Piotr Górski.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Kruk (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwo 

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

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Kolejne makabryczne morderstwo w Trójmieście. By rozwikłać sprawę, komisarz Kruk wkracza na coraz 

bardziej niebezpieczne ścieżki. Towarzyszy mu podkomisarz Paczulski, ale czy w sytuacji zagrożenia życia 

policjanci będą mogli na siebie liczyć? Młoda kobieta po kłótni z mężem wychodzi nocą z przyjęcia. Po kilku 

godzinach zostaje znaleziona martwa przy trójmiejskiej obwodnicy, ze zmasakrowaną połową twarzy. Śledztwo 

prowadzi dwóch oficerów policji: podkomisarz Damian Paczulski i komisarz Sławomir Kruk. Po szeregu 

podjętych działań wydaje się, że zagadkę rozwiązano – znaleziono zarówno motyw, jak i sprawcę. 

Niespodziewanie na jaw zaczynają jednak wychodzić szczegóły, które grono znajomych ofiary oraz przebieg 

zdarzenia stawiają w nowym świetle. Rozwikłanie sprawy utrudnia fakt, że Kruk i Paczulski toczą ze sobą zimną 

wojnę. Nie wiedzą, że znajdą się w sytuacji, w której życie jednego będzie zależeć od lojalności drugiego.  

 

 

42. Księżniczka z Teksasu / Diana Palmer ; tłumaczenie Janusz Maćczak.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyoming (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 
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Mallory od początku nie ufał tej dziewczynie. Kiedy zatrudniał ją na ranczu, przeczuwał, że Morie nie jest tym, 

za kogo się podaje. Niby niewinna jak aniołek, ale ma niewyparzony język i nie boi się krytykować szefa. Niby 

biedna jak mysz kościelna, ale tylko ona wie, jak zorganizować eleganckie przyjęcie i zna bardzo wpływowych 

ludzi. Gdy Morie zostaje oskarżona o kradzież, Mallory nie słucha wyjaśnień i wyrzuca ją z pracy. Nie wie, że 

właśnie popełnił największą życiową pomyłkę…  

 

 

43. Ktoś jest w twoim domu / Stephanie Perkins ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań 

: Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Licea , Prowincja , Uczniowie , Zabójstwo seryjne , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Horror , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Minął prawie rok, odkąd Makani Young zamieszkała w domu babci w samym środku kukurydzianej Nebraski, 

lecz dziewczyna wciąż jeszcze przyzwyczaja się do nowych śródlądowych warunków. I ciągle prześladuje ją 

przeszłość z czasów życia na Hawajach… Nagle wokół niej zaczynają ginąć uczniowie z jej liceum, Osborne 

High – jedno po drugim, w serii okrutnych morderstw, z których każde ma coraz bardziej makabryczny charakter 

od poprzedniego. Do tego nieuchwytny zabójca wydaje się wiedzieć o ofiarach znacznie więcej, niż reszta 

mieszkańców. Przerażenie w miasteczku rośnie, a polowanie na mordercę nie odnosi zamierzonego skutku – 

wręcz przeciwnie, zwiększa jego pewność siebie. Natomiast Makani musi stawić czoło własnym mrocznym 

sekretom…  

 

 

44. Kurier z Teheranu / Wojciech Dutka.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Mokrzycki (postać fikcyjna) , Obóz jeniecki Kozielsk 

, II wojna światowa (1939-1945) , Arystokracja , Dyplomaci , Homoseksualizm , 

Szpiegostwo , Wywiad polski , Zbrodnia katyńska (1940) , Europa , Polska , Powieść 

historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Sprawa katyńska, walka wywiadów i epicka opowieść o Polsce podczas II wojny światowej... Hrabiemu 

Antoniemu Mokrzyckiemu, dyplomacie znanemu z powieści „Kurier z Toledo” nie dane było ułożyć sobie życia 

u boku żony. Powołany do wojska w stopniu podporucznika otrzymuje rozkaz jako agent Dwójki: ma wywieźć               

i schować dokumenty agentów polskiego wywiadu w ZSRR. Jednak kampania wrześniowa komplikuje te plany. 

Mokrzycki staje do walki z Armią Czerwoną w drodze do rumuńskiej granicy. Zaprowadzi go to do obozu 

kozielskiego. Cudem unika Katynia. Staje się świadkiem ponurej tajemnicy, która zaważy na losie Polski 

podczas wojny światowej... Na swej drodze bohater styka się z niezwykłymi ludźmi: Józefem Czechowiczem, 

Tadeuszem Dołęgą-Mostowiczem, Józefem Retingerem, generałami Sikorskim i Andersem, ale także z katami              

z NKWD. Mokrzycki stanie oko w oko ze Stalinem, szachem Iranu oraz innymi postaciami z historii. „Kurier              

z Teheranu” to doskonałe połączenie powieści historycznej z literaturą sensacyjno-szpiegowską, a zarazem 

przewrotna opowieść o drugiej wojnie światowej.  
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45. Kwestia ceny / Zygmunt Miłoszewski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artefakt , Historycy sztuki , Naukowe odkrycie , Tajne 

organizacje , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Początek XX wieku. Sztorm. Benedykt Czerski żegna się z życiem. Przeklina patriotyczne uniesienia, które kilka 

dekad wcześniej doprowadziły do jego zesłania na Daleki Wschód, a teraz kazały mu wracać do ojczyzny. 

Czerski wraca jednak nie jako więzień, lecz jako wielki uczony, badacz dalekich plemion Syberii. Obsesyjnie 

pilnując skrzyń, zawierających bezcenne zabytki tajemniczego ludu Ajnów. Początek XXI wieku. Bogdan 

Smuga, chłodny naukowiec i wyznawca religii rozumu, wierzy, że wśród zbiorów Czerskiego kryje się 

prawdziwy skarb, mogący odmienić przyszłość ludzkości. Jego wysiłki nie przynoszą rezultatu. Decyduje się na 

desperacki krok. Zofia Lorentz, słynna historyczka sztuki i poszukiwaczka zaginionych arcydzieł, mierzy się              

z tajemniczym zanikiem pamięci męża. Gdy Smuga proponuje jej udział w odnalezieniu zbiorów, 

przywiezionych przez Czerskiego z Syberii – podkreślając, że kwestia ceny nie ma w tym wypadku żadnego 

znaczenia – przyjmuje zlecenie. Tak zaczyna się niezwykła wyprawa, która zaprowadzi bohaterów między 

innymi na rosyjską Wyspę Przeklętą, do Paryża i na statek-widmo. Ich przygody okażą się decydujące dla 

dalszych losów cywilizacji. I jak to u Miłoszewskiego, wszystko okaże się nie tym, czym zdawało się na 

pierwszy i drugi rzut oka.  

 

 

46. Malarz dusz / Ildefonso Falcones ; z hiszpańskiego przełożyły Joanna Ostrowska, 

Elżbieta Rzewuska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Artyści , Elita społeczna , Klasy społeczne , 

Malarze , Nierówności społeczne , Ubóstwo , Barcelona (Hiszpania) , Powieść 

historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Sztuka, miłość, pasja i walka o ideały! Ildefonso Falcones, autor niezapomnianej „Katedry w Barcelonie”, 

wskrzesza ekscytujące czasy wielkich przemian społecznych i buntu wobec odwiecznych tradycji i zakurzonych 

konwenansów. Barcelona, rok 1901. Przez miasto przetacza się fala niepokojów społecznych. Ubóstwo 

najbiedniejszych dzielnic kontrastuje z bogactwem dużych eleganckich alei, wzdłuż których wyrosły już 

niezwykłe budynki, symbol nadejścia epoki modernizmu. Dalmau Sala, syn skazanych na śmierć anarchistów, 

żyje na granicy dwóch światów. Z jednej strony członkowie jego rodziny oraz Emma, kobieta, którą kocha, są 

zagorzałymi zwolennikami walki o prawa robotników. Z drugiej, zatrudnienie w pracowni ceramiki don Manuela 

Bello, jego mentora i obrońcy wiary katolickiej, pozwala mu obracać się w towarzystwie, w którym kwitnie 

sztuka i dobrobyt. Artyście nie będzie łatwo odnaleźć właściwą ścieżkę, którą powinien podążyć, aby zrozumieć, 

że tym, co się w życiu liczy, są jego przekonania dotyczące równości i sprawiedliwości społecznej, jego czysta 

dusza i miłość odważnej i silnej kobiety. A przede wszystkim liczy się jego sztuka - obrazy, na których 

uwiecznia ubóstwo swojego miasta, w którym tli się już iskierka buntu i rewolty.  
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47. Maltański łącznik / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Przemysław 

Hejmej.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

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

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

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

Watykan , Włochy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

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

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

Maltę. Tak próbuje odszukać dokument z IV wieku, z czasów Konstantyna Wielkiego. Były pracownik 

Wydziału Sprawiedliwości, Cotton Malone, przebywa nad włoskim jeziorem Como, tropiąc losy legendarnej 

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

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

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

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

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

konklawe.  

 

 

48. Miasto dziewcząt / Elizabeth Gilbert ; przełożyła Katarzyna Karłowska.- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Teatr , Miłość , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

"Życie jest nie tylko ulotne, ale też niebezpieczne, dlatego nie ma sensu odmawiać sobie przyjemności” - tym 

mottem kieruje się główna bohaterka Miasta dziewcząt. Wyrzucona z prestiżowej uczelni Vivian trafia do 

Nowego Jorku, do ciotki, która prowadzi podupadający teatr rewiowy. Tu poznaje grono charyzmatycznych 

postaci: frywolne tancerki, seksownych amantów, znakomitą artystkę dramatyczną, autora tandetnych sztuk, 

muzyków i reżyserów. Gdy popełnia błąd i w środowisku wybucha skandal, jej nowy świat staje na głowie, ale 

choć nie od razu pojmie w pełni, co się stało, to jednak dzięki temu doświadczeniu zrozumie, czego pragnie i jak 

to osiągnąć. W Mieście dziewcząt autorka nie tylko zgłębia kobiecą seksualność, ale także tropi tajemnicze 

meandry prawdziwej miłości.  

 

 

49. Miłość i inne obsesje / Liane Moriarty ; tłumaczenie Katarzyna Rosłan.- Kraków : 

Znak Litera Nova, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hipnoza , Miłość , Myśli natrętne , Stalking , Uzależnienie od 

miłości , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2020-07 
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Zakochanie jest stanem bliskim szaleństwa. Zwłaszcza gdy miłość zostaje odrzucona. Ellen nie wie, co 

powiedzieć, gdy podczas jednej z pierwszych randek jej nowy chłopak Patrick wyznaje z zakłopotaniem: „Ktoś 

mnie nęka”. Poprzednia dziewczyna prześladuje go i wciąż jest obecna w jego życiu, choć od rozstania minęło 

kilka lat. Wie, kiedy Patrick wychodzi do pracy i jaką ma na sobie koszulę. Zna terminy jego wizyt u dentysty. 

Wie, co przygotował synowi do szkoły na drugie śniadanie. Wie też, dokąd zabrał Ellen na randkę i gdzie 

planują spędzić noc. Jednak prześladowczyni, zamiast przerażać Ellen, dziwnie ją intryguje. Ellen jak 

zafascynowana zbiera o niej informacje, próbuje zrozumieć jej motywy. Jako hipnotyzerka potrafi w końcu 

przenikać ludzkie umysły, a ta historia nie daje jej spokoju. Nie zna przecież przeszłości Patricka, czy może 

zatem być go pewna? Do czego zdolny jest człowiek, któremu zabrano jego życie?  

 

 

50. Miłość warta wszystkiego / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Lekarze , Miłość , Single 

(socjologia) , Żydzi , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Upalne lato 1939 roku. Na horyzoncie wojna - nieprzewidywalna, mroczna. Ale teraz jeszcze słońce i jego 

spojrzenie: błękitne, gorące, jedyne. Sara Flinkierówna zakochuje się w Janie Górskim, to miłość zrodzona                   

z przypadku. Łączy ich potężne uczucie, dzieli wszystko inne - ona jest Żydówką z dostatniego domu, on - 

biednym lekarzem, Polakiem. Gorący sierpień, współcześnie. Anna Matkowska nie wierzy już w szczęśliwy traf, 

szuka drugiej połówki na portalu internetowym. Poznaje Marcina Zielińskiego, który w rzeczywistości okazuje 

się jeszcze cudowniejszy niż w wirtualu. Pcha ich ku sobie szalona miłość i wszystko inne - są dla siebie 

stworzeni. Dwie historie, pozornie bez związku, a jednak losy ich bohaterów się przetną, a na jaw wyjdzie 

wstrząsająca prawda. Co zrobić, gdy okaże się, że całe życie było zbudowane na kłamstwie? Opowieść                        

o wielkiej sile miłości - ratującej i niszczącej, zmuszającej do najtrudniejszych wyborów. To także historia                      

o tym, jak wybory poprzednich pokoleń wpływają na nasze życie. Czy miłość jest warta wszystkiego - i śmierci, 

i życia?  

 

 

51. Mokradła / Philippa Gregory ; przełożyła z angielskiego Maria Grabska-

Ryńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Oddział Publicat, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Kobieta , Odwaga , Procesy o 

czary , Samodzielność , Wojna domowa , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Pierwszy tom sagi o kobietach, które nie bały się zawalczyć o swoje szczęście. Anglia, rok 1648. W kraju toczy 

się wojna domowa, jej echa docierają nawet na odludne mokradła południowego wybrzeża. Trwają polowania na 

czarownice. To niebezpieczne czasy dla kobiet, które chcą być niezależne. Taka jest Alinor - żyje bez męża, zna 

się na ziołach, budzi lęk i zawiść zabobonnych wieśniaków. W noc letniego przesilenia zielarka wyczekuje na 

cmentarzu znaku, że jej brutalny mąż rozstał się ze światem. Tymczasem pod kościołem pojawia się James, 

młody emisariusz, który prosi Alinor o pomoc. Kobieta przeprowadza go tajemną ścieżką przez zdradliwe bagna. 

Nie wie jeszcze, jak wiele przyjdzie jej zapłacić za tę znajomość…  

 



22 
 

52. Może kiedyś innym razem... / Joanna Gawrych-Skrzypczak.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Spadek , Stadniny , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Anna, właścicielka pensjonatu i stadniny koni w Miętach, nie może ułożyć sobie życia. Niepowodzenie                       

w zawodach i rozterki sercowe to dopiero początek. Rodzinne historie sprzed lat, które zawsze stanowiły ważną 

część jej codzienności, przypomną o sobie... Anna zauważa, jak wiele w życiu przegapiła. Nie zawsze uda się 

nadrobić straty, a płomiennego uczucia nic już nie wskrzesi. Czy serce dobrze jej podpowie? Tymczasem jej 

przyjaciółka, Aśka, również zmaga się z dylematem miłosnym. Czy angażować się znowu w problematyczny 

związek z człowiekiem, który ją zranił? A może Aśka ulegnie urokowi przystojnego Włocha, który odwiedził ją 

w odziedziczonym dopiero co domu? Nieoczekiwany spadek kryje w sobie wielką tajemnicę, a przybysz                      

z zagranicy pomoże Aśce odkryć tragiczne wojenne losy jej bliskich. Klucz do rozwiązania wszystkich zagadek 

leży w dawnych zapiskach, pozostawionych listach, straconych szansach… Czy bohaterki odkryją prawdę                           

o wielkiej, niespełnionej miłości, którą los zagnał kiedyś daleko, poza granice ojczyzny?  

 

 

53. Nie mogę się doczekać... kiedy wreszcie pójdę do nieba / Fannie Flagg ; 

przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Wypadki , Śmierć , Niebo 

(religia) , Zaświaty , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Niebo jest właśnie tu, gdzie mieszkasz. Niebo to twoja rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. Codzienne troski, małe 

radości, cuda zwykłego dnia... Bestseller "The New York Times". Słyszeliście już? Starszej pani Elner 

przydarzył się straszny wypadek, jej siostrzenica zemdlała i nie może dojść do siebie po tej okropnej 

wiadomości, a kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Niewielkie Elmwood Springs huczy od plotek                             

i przypomina sobie dobroć oraz życzliwość staruszki, a tymczasem pani Elner zwiedza... niebo, które o dziwo 

przypomina jej rodzinne miasteczko. Nawet karmelowy placek jej dawnej sąsiadki Doroty ma ten sam smak co 

niegdyś. Radosna i mądra opowieść o życiu i śmierci, pełna zabawnych pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów 

akcji. Otwierająca na innych ludzi, pobudzająca do wdzięczności za dobro, którego doświadczamy każdego dnia, 

odświeżająca jak mrożona herbata w gorący letni dzień. Kolejny powieściowy dowód, że Fannie Flagg jest 

niekwestionowaną królową literatury obyczajowej południa Stanów Zjednoczonych? 

 

54. Nieplanowane / Abby Johnson wraz z Cindy Lambert ; przełożyła Agnieszka 

Rasztawicka-Szponar.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Johnson, Abby , Aborcja , Doświadczenie religijne , 

Pracownicy biurowi , Ruch pro-life , Szpitale kliniczne , Teksas (Stany Zjednoczone 

; stan) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 
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Abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stanowisko i bardzo dobrą pensję. I pracę inną niż 

wszystkie. Na co dzień zajmowała się aborcją. Co takiego wydarzyło się w życiu Abby, że po pięciu latach pracy 

na stanowisku dyrektora w klinice Planned Parenthood opuściła swoje stanowisko? Co tak bardzo przeraziło ją, 

że przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o życie nienarodzonych? Z jakimi praktykami miała do czynienia? 

Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego jądra ciemności. Myślisz, że wiesz wszystko na 

temat przemysłu aborcyjnego? Oto przerażająca prawda, której nie dowiesz się z innych książek, prasy czy 

portali internetowych. Na podstawie prawdziwej historii Abby Johnson powstał film „Nieplanowane” Już od 

pierwszych stron lektury tej książki włosy na głowie stają dęba, a na skórze pojawia się gęsia skórka. To uczucie 

nie mija do ostatniego słowa.  

 
 

55. Nieśmiały zabójca / Clara Usón ; przełożył Wojciech Charchalis.- Poznań : Rebis, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Relacje międzyludzkie , Sens życia , Hiszpania 

, Powieść 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Każde pokolenie ma swoich rozbitków. Każda rodzina swoje rany. W krótkiej historii życia Sandry Mozarovski, 

gwiazdki filmów erotycznych, rzekomej królewskiej kochanki, której śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach 

poruszyła społeczeństwo hiszpańskie lat siedemdziesiątych, Clara Usón znajduje echa własnego procesu 

autodestrukcji i złożonej relacji, jaką od dziecka miała z matką. Wplatając w fabułę skupioną wokół tytułowego 

nieśmiałego zabójcy refleksje Wittgensteina, Camusa i Pavesego, pisze o sensie życia, ślepej nadziei młodości                

i o narracji, którą tworzymy jako sposób na przetrwanie. W tej inteligentnej i wzruszającej powieści Usón do 

perfekcji i dojrzałości twórczej doprowadziła elementy obecne w całym jej pisarstwie: granice tragedii i komedii, 

ironii i czułości, dokumentowania i wyobraźni. Stworzyła dzieło erudycyjne, podszyte gorzkim humorem, 

odważne i zaskakujące.  

 

 

56. Nowa tożsamość / Ewelina Dobosz.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepowodzenie , Podejrzany , Prawnicy , Ucieczki , 

Zabójstwo , Życie seksualne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Młoda prawniczka Emily pracuje w renomowanej nowojorskiej kancelarii. Jednak kolejna przegrana rozprawa               

i świadomość, że udaje jej się utrzymać stanowisko tylko dzięki temu, że jest kochanką szefa, kompletnie 

wytrącają ją równowagi. Załamana topi smutki w alkoholu. Kiedy snuje się samotnie po ulicach Nowego Jorku, 

spotyka Igora, tajemniczego mężczyznę, który dzięki nowej tożsamości wyjechał z kraju i ukrywa się tu przed 

polskim wymiarem sprawiedliwości. Igor ma w sobie coś, co budzi w Emily niepohamowane pragnienie, aby 

poznać go bliżej. Kobieta nie zdaje sobie sprawy, że płomień tej namiętności może być dla niej naprawdę 

niebezpieczny.  
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57. O czym Iza całe życie pamięta? / Iwona Żytkowiak.- Warszawa : Prószyński i S-

ka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , 

Barlinek (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Barlinek ; okolice) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Ta opowieść to dowód na istnienie kobiecej solidarności i siły przyjaźni. To historia rodziny, która pomimo 

trosk, konfliktów i odmiennych oczekiwań stanowi jedność i siłę. To doskonale stworzony portret 

psychologiczny kobiety walczącej o szczęśliwe życie. W Koszykowym Dworze, siedlisku na obrzeżach 

niewielkiego miasta, Gertruda Pankiewicz i jej mąż wychowują piątkę swoich dzieci, w tym Izę - główną 

bohaterkę opowieści. Jej życie pełne jest codziennych radości i rodzinnych trosk, pierwszych miłości i przyjaźni 

na całe życie, ale to dom, z którego pochodzi, jest jej najtrwalszym oparciem. Kiedy umiera pierwszy mąż Izy, 

wydaje się jej, że cały świat legł w gruzach. Czy młoda dziewczyna odnajdzie jeszcze spokój w życiu? Czy 

pozwoli ranom się zabliźnić? Czy odważy się pokochać jeszcze raz? I czy pomogą jej w tym przyjaciółki,                   

z których każda prowadzi własną walkę?  

 

 

58. Obejmie wszystko pamięć / Joanna Gawrych-Skrzypczak.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antykwariusze , Hotele , Kobieta , Przedsiębiorcy , 

Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Przeszłość skrywa wiele tajemnic. Być może nadszedł już czas, aby je odkryć? Życie w Miętach upływa                       

w atmosferze pełnej spokoju – Anna odnalazła szczęście u boku Łukasza, razem wychowują syna, a prowadzony 

przez nich pensjonat cieszy się popularnością. Aśka układa sobie życie we Włoszech wraz z ukochanym. Jednak 

przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i powraca w najmniej spodziewanym momencie. Łukasz postanawia 

otworzyć galerię upamiętniającą przedwojenną historię dworku. Poszukiwania śladów dawnych mieszkańców 

podejmie się Wiktoria – antykwariuszka, wraz z pomocą Charlesa – brytyjskiego biznesmena i właściciela 

kolekcji obrazów. Czy spotkanie tej dwójki coś zmieni? Jakie tajemnice kryją w sobie dawne zdjęcia 

odnalezione przez przypadek i kim jest adresat anonimowych listów, które od niedawna otrzymują mieszkańcy 

Mięt?  

 

 

59. Obserwatorka / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Stalking , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , 

Zabójstwo seryjne , Zaburzenia osobowości , Oława (woj. dolnośląskie) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 
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Iza i Arek to dawni znajomi, których życie znacząco od siebie oddaliło. Jedno z osiedli w Oławie to miejsce, 

którego mimo upływu lat i wielu zmian oboje nigdy nie zapomnieli. To właśnie tutaj narodziła się przyjaźń 

między dziewczyną z ubogiej rodziny a dzieckiem sukcesu. Niegdyś najlepsi przyjaciele, dziś praktycznie obcy 

sobie ludzie. Mimo że los przed laty zdecydował się ich rozdzielić, tym razem postanowił zmienić zdanie. 

Szpital w Oławie, izba przyjęć i ta dwójka, znacząco odmieniona przez życiowe doświadczenia. Doktor 

Arkadiusz Milski całkiem niedawno w wypadku stracił ukochaną. Podczas jednej ze swoich zmian przyjmuje 

pacjentkę, która wydaje mu się być kimś znajomym. W końcu, z ogromnym trudem rozpoznaje w niej swoją 

dawną przyjaciółkę. Iza trafiła do szpitala z licznymi śladami pobicia. Zrządzenie losu prowadzi do przebudzenia 

przeszłości. Między tym dwojgiem odradza się dawne uczucie, które przed laty nie miało prawa bytu. Gdy 

wszystko układa się jak w bajce, a Iza z Arkiem coraz bardziej się do siebie zbliżają, na horyzoncie pojawia się 

kolejny koszmar. Iza jest nękana dziwnymi wiadomościami z Facebooka, a pod jej drzwiami w tajemniczy 

sposób pojawiają się róże. Czy to tylko zbieg okoliczności? Co wspólnego z całą sytuacją ma Arkadiusz? Czy 

Iza na pewno może czuć się bezpieczna w ramionach dawnego przyjaciela?  

 

 

60. Opowieści z tej ziemi / Tomasz Szmajda.- [Olesin : Tomasz Szmajda] : 

Rozpisani.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele obyczajowe , Opowiadania i nowele 

psychologiczne 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Życie jest twarde, bezwzględne i nie dba o nasze plany. Jednocześnie pisze historie zaskakujące, zadziwiające, 

często tajemnicze i pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Szymon wygrał w kasynie na statku coś więcej niż 

pieniądze. Garbus udowodnił, że ciało nie musi być przeszkodą, kiedy silna jest osobowość. Marlenka odważyła 

się sięgnąć po miłość, a Mirka stanęła do walki o dziecko. Bohaterowie opowiadań Tomasza Szmajdy mogą 

przypominać sąsiadów, znajomych, a czasem nas samych. Jedni mieszkają w dużych miastach, inni                               

w miasteczkach czy małych wioskach. W każdej historii mają jednak do przekazania jakąś myśl, która skłania do 

refleksji nad nieprzewidywalnością ludzkiego losu. Zaprasza do zatrzymania się w pędzie codziennego życia                   

i zastanowienia nad różnymi wartościami, działaniami i wyborami.  

 

 

61. Osada / Camilla Sten ; tłumaczenie Maciej Muszalski.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Miasta , Opuszczone domy , Osoby 

zaginione , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Mroczne tajemnice opuszczonego miasteczka Sześćdziesiąt lat temu prawie dziewięciuset mieszkańców – cała 

populacja małej górniczej osady Silvertjärn – zniknęło bez śladu. Do tej pory nikt nie wie, co się wtedy 

wydarzyło: tajemniczy kataklizm, zbiorowe szaleństwo czy masowe samobójstwo. Alice jest młodą 

dokumentalistką, która od dzieciństwa słyszała opowieści swojej babci o Silvertjärn. Zafascynowana tymi 

wydarzeniami postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkę zniknięcia mieszkańców osady. Wraz z niewielką 

ekipą spędzi pięć dni w odizolowanym i opuszczonym miasteczku, kręcąc dokument o jego tajemnicach. Jednak 

na miejscu okazuje się, że przeszłość nadal rzuca swój złowieszczy cień na Silvertjärn, a poszukiwania prawdy 
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szybko przeradzają się w walkę o przetrwanie. "Osada" to klaustrofobiczna opowieść o źle, które nigdy nie 

powinno ujrzeć światła dziennego, i tajemnicach, które skrywa przeszłość. 

 

 

62. Osiedle RZNiW / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blokersi , Blokowisko , Osoby zaginione , Młodzież , 

Subkultura , Hip-hop , Poszukiwania zaginionych , Sieroctwo , Ubóstwo , Powieść , 

Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Wczesne lata dwutysięczne. Blokowisko na osiedlu RZNiW żyje w rytmie rapu, oddycha dymem z jointów i nie 

toleruje obcych. Na dwunastym piętrze jednego z bloków mieszka Deso – wychowujący się bez rodziców 

chłopak, który na co dzień musi zmagać się z życiem w skrajnej nędzy. Pewnej nocy otrzymuje esemesa                      

z nieznanego numeru. Nadawca pisze: „Boję się. Chyba ktoś za mną idzie”. Deso po chwili oddzwania, ale                  

w słuchawce słyszy jedynie trzaski. Nazajutrz okazuje się, że zaginęła dziewczyna z jego klasy. Chłopak nie wie, 

dlaczego próbowała skontaktować się akurat z nim, ale uznaje to za nieprzypadkowe i zaczyna szukać 

zaginionej. Osiedle RZNiW to nie tylko fascynująca historia kryminalna, ale także świeże spojrzenie na hip-

hopową subkulturę przełomu wieków i wciąż obecny problem ubóstwa w Polsce.  

 

 

63. Ostatni lot / Julie Clark ; przełożył Paweł Wolak.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Małżeństwo , Przemoc wobec kobiet , 

Katastrofy lotnicze , Kradzież tożsamości , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Claire Cook wiedzie idealne życie u boku kochającego męża. Małżeństwo z zamożnym politykiem, luksusowe 

mieszkanie na Manhattanie i żadnych powodów do zmartwień. Ale to tylko pozory. Za zamkniętymi drzwiami 

ich domu nic nie jest takie, jak się wydaje. Apodyktyczny mąż nie dość, że nie potrafi zapanować nad swoim 

wybuchowym charakterem, to jeszcze śledzi każdy ruch żony, aby zyskać pewność, że Claire jest w stanie 

sprostać jego wygórowanym standardom. I choć kontroluje ją na każdym kroku, to nie wie, że Claire od 

miesięcy planuje ucieczkę. Pewnego dnia na drodze Claire staje inna kobieta, której sytuacja jest równie 

dramatyczna. Poznana w barze na lotnisku Eva, tak samo jak Claire, zrobi wszystko, by raz na zawsze zniknąć. 

Zdesperowane kobiety w ostatniej chwili podejmują decyzję o zamianie biletów – Claire poleci jako Eva do 

Oakland, a Eva do Puerto Rico jako Claire. Wierzą, że w ten sposób uda im się zacząć wszystko od nowa. Kiedy 

lecący na Karaiby samolot ulega katastrofie, Claire staje przed niełatwą decyzją: może ukraść tożsamość Evy,                

z całym bagażem skrzętnie ukrywanych przez nią sekretów. Czy przyparta do muru będzie miała dość odwagi, 

by wykorzystać swoją szansę?  

 

 

 

 

 

 



27 
 

64. Oświadczyny / Julia Quinn ; przekład Anna Reszka.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Rodzina , Wdowieństwo , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Sir Philip Crane sam wychowuje dwoje dzieci i nie najlepiej radzi sobie z wypełnianiem ojcowskich 

obowiązków. Postanawia się ożenić. Idealną kandydatką na żonę wydaje się Eloise Bridgerton. Philip zna ją 

tylko z listów i jest przekonany, że „stara panna”, zapewne niezbyt urodziwa i nieśmiała, przyjmie oświadczyny 

z entuzjazmem... Czyż można się bardziej pomylić? Eloise Bridgerton za nic w świecie nie wyjdzie za mąż za 

mężczyznę, którego nie zna! Im dłużej jednak myśli o propozycji sir Philipa, tym bardziej zaczyna się 

zastanawiać… rozważać… I ani się obejrzy, a już siedzi w powozie i pędzi na spotkanie z mężczyzna, który 

może być idealnym kandydatem na jej męża. Czyż można się bardziej pomylić?  

 

 

65. Pistolety / Konrad Grześlak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Miasto iluzji /  Konrad Grześlak ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Dziennikarze , Scenarzyści filmowi , Wznowienie 

postępowania , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

50% mrocznych tajemnic z warszawskich przedmieść, 25% ostrej obyczajówki, 10% dragów i osiedlowej 

dilerki, 10% wewnętrznych roztrząsań i 5% niecodziennego romansu z przeszłości, podlanego fascynacją 

Władcą Pierścieni. Oto przepis Konrada Grześlaka na stuprocentowo wciągającą lekturę. I tom uzależniającej 

historii, w której nic nie jest oczywiste Osiem lat po brutalnym zabójstwie Artura Sosnowskiego jego kolega, 

Marcin Bielawski, nieoczekiwanie dostaje propozycję, by dokończyć scenariusz, który wspólnie pisali. Sprawą 

interesuje się też dziennikarz tabloidu, Andrzej Rulewski. Ktoś bardzo chce, by pokopał w niej naprawdę 

głęboko…  

 

 

66. Po cudze pieniądze / Hanna Cygler.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Afryka , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Co łączy zabójstwa w Nowym Jorku oraz skandal obyczajowy w armii niemieckiej? Losy bohaterów Po cudze 

pieniądze, ostatniej części trylogii powieściowej Hanny Cygler. Rodzina Szuszkinów próbuje się odnaleźć                    

w realiach gwałtownie rozwijającej się Ameryki. Maksymilian hrabia Kwilecki na krańcach Afryki szuka 
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fortuny, a w sobie resztek człowieczeństwa. Hannelore Hallmann natomiast stara się dowiedzieć, czego może się 

spodziewać po swoim prawdziwym ojcu. Czy odnajdą swoje „nowe niebo” i odpokutują za dawne grzechy? "Po 

cudze pieniądze" jest nie tylko fascynującą powieścią obyczajową o ludziach, którzy upadają i powstają, kochają 

i nienawidzą, mszczą się albo wybaczają, lecz także barwną opowieścią o świecie u progu XX stulecia, kiedy to 

radość ze zmian, nowych odkryć i wynalazków miesza się niepewnością jutra.  

 

 

67. Pod kluczem / Ruth Ware ; przełożyła Anna Tomczyk.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nawiedzone domy , Tajemnica , Opiekunki i 

opiekunowie dziecięcy , Szkocja (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Intratna oferta pracy w charakterze niani skłania Rowan do złożenia aplikacji. Gdy dziewczyna dostaje 

odpowiedź na swoje zgłoszenie, dowiaduje się, że wokół domu państwa Elincourtów krąży wiele przesądów 

dotyczących jego historii - mówi się nawet, że jest on nawiedzony. Co więcej, w ciągu ostatnich czternastu 

miesięcy aż cztery nianie zrezygnowały z pracy w tym miejscu. To jednak nie zniechęca Rowan, która udaje się 

na rozmowę kwalifikacyjną. Wiktoriański dom, zbudowany w pewnym oddaleniu od miasta, urządzony jest 

nowocześnie, a w jego wnętrzach widać przepych. Rowan od razu czuje, że pragnie tej pracy, tego domu, 

pragnie być częścią tej idealnej rodziny. I to mimo ostrzeżeń i narastającego niepokoju, który zaczyna odczuwać, 

przebywając w domu Elincourtów. Ale przecież to wszystko jest zbyt piękne, żeby było realne. Prawda?  

 

 

68. Pod słońcem / Julia Fiedorczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Miłość , Natura , Relacje międzyludzkie , 

Więź małżeńska , Wybory życiowe , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Skomplikowane ludzkie losy, a w tle – powojenna Polska Nikt dotychczas nie opowiadał w ten sposób o naszej 

najnowszej historii! Nowa powieść autorki nominowanej do Nagrody Literackiej „Nike” Ludzie zanurzeni                

w pamięci i historii. Historia zanurzona w zmieniającym się według odwiecznych prawideł świecie przyrody. 

Proza pulsująca w tym samym zniewalającym rytmie. Nowa powieść Julii Fiedorczuk – nominowanej m.in. do 

„Nike” za Nieważkość – to poruszająca saga o ludziach, którym przyszło żyć w trudnych czasach, adaptować się 

i zmieniać, a jednocześnie wciąż mierzyć z przeszłością – bo to, co odrzucone, zawsze powraca. „Pamięć (...) jest 

żywa i płynie przez nas jak ukryta podziemna rzeka, żeby wybić na powierzchnię znienacka, kiedy człowiek 

wcale się tego nie spodziewa”. W centrum tej opowieści znajdują się Misza i Miłka, ich niełatwe małżeństwo                 

i życiowa droga, ale za sprawą wspomnień głównych bohaterów czytelnik podróżuje w czasie – do okresu 

przedwojennego i strasznych epizodów wojennych, oraz w przestrzeni – spod Białegostoku do Warszawy,                    

a nawet za Ural. Dzięki szkatułkom pamięci ożywają postaci z przeszłości: ojciec Miszy, Zofia – pierwsza 

wielka miłość Miszy, nauczyciel Franciszek, który rozbudził w nim pasję do literatury, Marianna Zającowa 

nazywana kochanicą diabła, Jewdokia Ziemakowa rodząca martwe dzieci czy wrażliwiec Jurek Bułka, który 

nasłuchiwał szumu z wnętrza ziemi. Wśród opisanych osób znajdziemy postacie żyjące w nierozerwalnej, 

naturalnej łączności z przyrodą, oraz takie, które zdają się żyć jedynie w świecie lektur, wspomnień                              
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i przemyśleń. Julia Fiedorczuk kreśli niezwykle barwne i oryginalne portrety ludzi składające się na esencję 

wielokulturowego, wielojęzycznego i pełnego sprzeczności Podlasia. Przekonajcie się, jaka to fantastyczna 

książka!  

 

 

69. Poplątane ścieżki / Agata Sawicka.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

copyright 2020. 

(Dwór w Zaleszycach / Agata Sawicka ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Miłość , Osoby w wieku starszym , 

Przeprowadzka , Spadek , Tajemnica , Małopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Lato w Zaleszycach nieubłaganie dobiega końca... Julianna jest szczęśliwa - już nie musi ukrywać swoich uczuć. 

Kocha i jest kochana. Każdą wolną chwilę spędza z Danielem, korzystając z ostatnich dni beztroski. Wydaje się, 

że nic nie jest w stanie zmącić ich szczęścia. Tymczasem nad starym dworem zbierają się czarne chmury. Do 

miasteczka przyjeżdżają spadkobiercy rodziny Zaleszyckich, którzy chcą odzyskać posiadłość i urządzić w niej 

hotel. Przyszłość muzeum i kawiarenki staje pod znakiem zapytania. Julianna poznaje powojenne losy Emilii                 

i historię zakazanej miłości babci Nusi. Okazuje się, że kobiety łączy więcej, niż ktokolwiek mógłby 

przypuszczać…  

 

 

70. Porozmawiaj ze mną / Kinga Dębska.- Warszawa : Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , PRL , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

 

"Porozmawiaj ze mną" nie jest zwykłą książką o dzieciństwie w Peerelu. To współczesna powieść obyczajowa, 

w której przeplatają się dwie narracje: czterdziestokilkuletniej sfrustrowanej aktorki oraz głos przeszłości – tej 

samej bohaterki, kiedy miała dwanaście lat. Obie, pełne swady, humoru i pikanterii, opisują otaczającą 

rzeczywistość i przeżycia Marty. Czasami dorosła Marta nawiązuje rozmowę z tą małą, można powiedzieć, że to 

dialog z wewnętrznym dzieckiem. Dojrzała kobieta boryka się z kryzysem w związku i stagnacją w karierze,                   

a nastolatka przeżywa męki dorastania. W tle pojawia się współczesny świat celebrytów pokazany w krzywym 

zwierciadle lub pełen przygód świat dzieciństwa w peerelowskim bloku.  

 

 

71. Poufne / Mikołaj Grynberg.- Wołowiec : Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Rodzina , Świadomość narodowa , Żydzi , 

Polska , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 
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Jest to książka o szczęśliwej rodzinie. Są w niej dziadkowie, synowie, wnuki, jedna ciocia i liczne dyskretne 

dziadkowe romanse, jak to e rodzinie. I całkiem niepotrzebnie kolejne pokolenia tej rodziny dostają histerii, 

kiedy syn albo wnuk spóźnia się o piętnaście minut. A właściwie jeszcze się nie spóźnia, tylko mógłby się 

spóźnić. Mógłby się spóźnić. Mógłby na przykład zginąć w drodze na rodzinny obiad. Giną, owszem, ale 

normalnie - w wypadku samochodowym albo w ocenie - i nikt ty nikogo nie zabija. Sceny historyczne 

opowiadane są mimochodem, podobnie jak czyjeś drżenie rąk albo czyjaś modlitwa. Cała książka to jeden wielki 

mimochody (jak powiedział kiedyś o innym pisaniu Paweł Goźliński). Speszcie się czytać Mikołaja Grynberga. 

Następni, kolejni piszący przegapią mimochody. Za radą ciotki będą opowiadali nieprawdziwe historie - tak, by 

nikt w ich prawdziwość nie wątpi. Trzeba im wybaczyć. Prawdziwe historie nie będą do zrozumienia. Odejdą na 

zawsze - razem z dziadkiem, ojcem i samym Mikołajem Grynbergiem. Hanna Krall 

 

 

72. Pójdę za tobą wszędzie / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby w wieku starszym , Pamięć 

autobiograficzna , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Uczucia , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Kaja niedługo zostanie mamą - niestety, prawdopodobnie samotną mamą. Nie ma bliskich, a na domiar złego 

traci pracę. Ojciec dziecka proponuje jej pomoc, lecz mieszka na drugim końcu Polski. Kaja nie ma wyboru - 

musi wyjechać, zostawić za sobą przeszłość i zacząć życie u boku mężczyzny, którego nie kocha. Luksusowy 

dom i brak trosk nie sprawiają, że jej życie staje się bajką. Dziewczyna czuje się bardzo samotna. Pewnego dnia 

poznaje w bibliotece uroczego starszego pana Kazimierza, który opowiada jej historię swojej wielkiej miłości, 

gdy przed laty poślubił byłą więźniarkę z obozu znajdującego się w czasach wojny nieopodal jego wsi. Między 

dwojgiem tak różnych, a jednocześnie tak podobnie samotnych ludzi rodzi się prawdziwa przyjaźń. Historia 

Wandy, która też musiała porzucić wszystko i ruszyć w nieznane, przynosi Kai ulgę. Podobnie jak rozmowy                

z przystojnym ogrodnikiem zatrudnionym w jej nowym domu…  

 

 

73. Prince Polonia / Max Cegielski.- Warszawa : Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Podróże , PRL , Transformacja systemu 

społeczno-gospodarczego , Przemytnictwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Lata osiemdziesiąte, ostatnia dekada PRL-u. Muzyk Radek i jego przyjaciel Janek to szczecińskie młode wilki. 

Marzą o lepszym życiu. Magda, ich licealna miłość, wyjeżdża z ojcem na placówkę do Indii. Chłopaki także 

ruszają w świat. Zaczynają od drobnego przemytu z NRD. Przez Budapeszt trafiają do Stambułu i dalej - do 

Singapuru. Szmuglują magnetowidy, a potem złoto. Na ich drodze stają przeszłość oraz ambitny jak oni radca 

ambasady. Sensacyjna fabuła kryje autentyczną opowieść o zapomnianych początkach polskiej transformacji;               

o fachowcach działających zarówno w szarej strefie, jak i w polskiej dyplomacji w Azji.  
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74. Przepis na fałszerza / Magda Omilianowicz.- Koszalin : Reporter, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nęcka, Zdzisław (1944- ) , Fałszerstwo , Przestępcy , 

Pieniądz , Malarstwo polskie , Malarze amatorzy , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Podniecają Was pieniądze? Chcielibyście mieć ich dużo? Sięgnijcie po fabularyzowany reportaż o nietuzinkowej 

postaci, "Królu fałszerzy", Zdzisławie N., uznawanym przez fachowców za najlepszego polskiego fałszerza 

pieniędzy wszech czasów. Zdzisław N., pseudonim "Matejko", produkował tak dobre dolary, że do Polski 

przyjechali przedstawiciele amerykańskiego Secret Service, żeby je obejrzeć. Czterdzieści lat spędził                           

w więzieniach. Kiedy był na wolności, funkcjonował w dwóch światach: przestępczym i krakowskich artystów. 

Fałszerskie sztuczki, przekręty, oszustwa, mnóstwo zabawnych zdarzeń, dwa związki, wychowywanie córki 

między jedną odsiadką a drugą, życie na styku gangsterów i malowniczej krakowskiej bohemy, tworzy 

niezwykle kolorową mieszankę - biografię fałszerza.  

 

 

75. Pszczelarz z Aleppo / Christy Lefteri ; przełożyła Agnieszka Sobolewska.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pszczelarze , Syryjczycy , Uchodźcy , Aleppo (Syria) , Syria 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

„Kiedyś wrócimy do Aleppo i odbudujemy pasieki, i przywrócimy pszczoły do życia”. Poruszająca serca                       

i sumienia powieść o miłości, śmierci, poświęceniu i nadziei na lepsze jutro. Drogach ucieczki i marzeniu                   

o powrocie do domu. Nuri i Afra mieszkają w Aleppo. Ich dom pachnie jaśminem, miodem i kardamonem, 

rozbrzmiewa śmiechem dziecka oraz brzęczeniem pszczół w ulach rozstawionych w ogrodzie. Przychodzi jednak 

dzień, gdy woń popiołu zasnuwa miasto, a małżonków dotyka niewyobrażalna tragedia. Muszą opuścić Syrię. 

Nocna ucieczka z miasta obstawionego przez snajperów to zaledwie początek długiej odysei przez lądy i morza, 

zamknięte granice, kolczaste druty, bezduszne procedury, nieuczciwość przemytników, własną rozpacz, 

niepewność. Kuzyn, który uczył Nuriego pszczelarstwa, dotarł do Wielkiej Brytanii. „Gdzie są pszczoły, tam są 

kwiaty, a gdzie są kwiaty, jest nowe życie i nadzieja” – pisze w e-mailu, powiadamiając, że znalazł pracę                   

w pasiece. Czy Nuri i Afra dołączą do niego? Czy w tej podróży odnajdą samych siebie, rozdzielonych przez 

żałobę, utratę i grozę drogi, którą przeszli razem, a jakby osobno? W 2016 roku Christy Lefteri, córka 

imigrantów cypryjskich, którzy uciekli do Wielkiej Brytanii w trakcie tureckiej inwazji w 1974 roku, pracowała 

jako wolontariuszka w ośrodku dla uchodźców w Atenach. Pszczelarz z Aleppo to powieść zainspirowana 

wstrząsającymi opowieściami, które usłyszała tam od uciekinierów, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Odważna              

i prowokująca historia, o uniwersalnym znaczeniu. Nie da się o niej zapomnieć. Heather Morris, autorka 

Tatuażysty z Auschwitz.  
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76. Punkt zero : ceną za sławę jest śmierć / Jorn Lier Horst, Thomas Enger ; 

przekład Milena Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegacze (sportowcy) , Blogerzy , Osoby zaginione , 

Policjanci , Zabójstwo seryjne , Oslo (Norwegia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Oslo 2018. Była królowa biegów długodystansowych Sonja Nordstrom nie pojawia się na promocji swojej 

kontrowersyjnej autobiografii Wieczna jedynka. Jeszcze tego samego dnia dom Nordstrom odwiedza znana 

dwudziestoczteroletnia blogerka Emma Ramm. Zastaje otwarte drzwi, a w środku ślady walki. Do telewizora 

sportsmenki ktoś przyczepił numer startowy z liczbą 1. Inspektora Alexandra Blixa wciąż dręczą wspomnienia 

dramatycznej akcji policyjnej sprzed dziewiętnastu lat, w czasie której zastrzelił zabójcę - ojca pięcioletniej 

dziewczynki. Teraz Blix ma poprowadzić dochodzenie w sprawie zaginięcia byłej lekkoatletki. Tropy pojawiają 

się w różnych miejscach i w różnym czasie i wiele wskazuje na to, że są częścią misternego planu. Okoliczności 

zmuszają Emmę i Blixa do podjęcia współpracy. Każde z nich na swój sposób stara się zdemaskować                           

i powstrzymać metodycznego, bezlitosnego mordercę, który za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę. 

Kolejne zabójstwa budzą coraz większą grozę, a wygląda na to, że ich sprawca dopiero się rozgrzewa...  

 

 

77. Quichotte / Salman Rushdie ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys , Pisarze , Podróże , Społeczeństwo , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Sam DuChamp, drugorzędny autor thrillerów szpiegowskich, zainspirowany klasycznym dziełem Cervantesa 

tworzy postać Quichotte’a, szarmanckiego akwizytora o zmąconym umyśle i obsesji na punkcie telewizji, który 

niedorzecznie zakochuje się w telewizyjnej gwieździe, Salmie R. W towarzystwie (wymyślonego) syna Sancza 

Quichotte wyprawia się w awanturniczą podróż przez Amerykę, by udowodnić, że jest godny jej ręki, i dzielnie 

stawia czoło tragikomicznym niebezpieczeństwom ery Wszystko Się Może Zdarzyć. Tymczasem jego twórca,              

w szponach kryzysu wieku średniego, musi się zmierzyć z własnymi, nie mniej palącymi problemami. 

 

 

78. Rzeka kłamstw / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2019. 

(Grzechy młodości / Edyta Świętek ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rodzina , Bydgoszcz (woj. kujawsko-

pomorskie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Rzeka kłamstw to pierwszy tom najnowszej sagi Edyty Świętek Grzechy młodości, w którym autorka zaprasza  
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w podróż do Bydgoszczy lat siedemdziesiątych. Ukazuje w niej codzienne radości i smutki polskiej rodziny, 

które splatają się z realiami życia w minionej epoce. Pokazuje, jak na przestrzeni kilku dekad zmieniały się 

podziały ról i obowiązków w rodzinie oraz kwestie związane z wychowaniem dzieci. Autorka poczytnych 

powieści w niezwykły sposób serwuje historię rodzinną z jej tajemnicami, wzlotami i upadkami. Elżbieta                       

i Tymoteusz niedawno wprowadzili się do przestronnego mieszkania na osiedlu Kapuściska. Tymoteusz ma 

przed sobą świetlaną przyszłość i dobrze zapowiadającą się karierę. Kazimierz, choć pasjonuje się kryminologią 

z którą wiąże się jego praca zawodowa, jest nieustannie namawiany do wstąpienia w szeregi Służby 

Bezpieczeństwa. Jego ukochana żona Ewa marzy o karierze wokalnej. Agata nie potrafi odnaleźć się w roli 

statecznej mężatki. Młoda polonistka wciąż wdaje się w romanse z innymi mężczyznami. Eugeniusz wciąż 

pakuje się w różne tarapaty. Krewki młodzieniec wpada nie tylko w ręce Służby Bezpieczeństwa, ale również               

w sidła miłości.  

 

 

79. Saturn / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki - Burda 

Media Polska, copyright 2020. 

(Bezlitosna siła / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blizna (skóra) , Dług , Mieszane sztuki walki , 

Molestowanie seksualne , Przemoc wobec kobiet , Trauma , Zawodnicy mieszanych 

sztuk walki , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

Na ringu jest Saturnem - diabelnie szybkim, bezlitosnym i niepokonanym. Świetnie zbudaowany i przystojny 

Konrad nigdy nie miał sercowych problemów. Przynajmniej jesli chodzi o panienki na jedną noc. Dopóki                    

w fundacji, a tym samym  w jego życiu nie pojawiła się ona. Krasnal. Słodka landrynka. Makowa panienka. 

Czyli po prostu sliczna Inez, która skutecznie spędza mu sen z powiek. Dziewczyna jest podopieczną fundacji 

dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Dopiero co zaczęła dźwigać się z traumatycznych przejść. Anita                    

i Martyna, jej przyjaciółki, nie są przekonane, czy związek z Saturnem to dobry pomysł. Wątpliwości mają 

nawet Kastor i Polluks, najlepsi kumple Konrada.  

 

 

80. Siódma ofiara / Aleksandra Marinina ; przełożyła Aleksandra Stronka.- Warszawa 

: Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Kobieta , Milicja , 

Seryjni zabójcy , Zabójstwo seryjne , Szyfry , Moskwa (Rosja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Dwie śledcze na tropie seryjnego mordercy! W transmitowanym na żywo programie telewizyjnym „Kobiety 

niezwykłych profesji” biorą udział dwie rosyjskie śledcze - Anastazja Kamieńska i Tatiana Obrazcowa. Niedługo 

po jego emisji na ulice Moskwy pada blady strach. Jedni po drugich zaczynają umierać ubodzy mieszkańcy 

Moskwy, a obok zwłok tajemniczy morderca zostawia wiadomości, których nie sposób rozszyfrować. Do kogo 

są adresowane? Tatiany czy Anastazji? I przede wszystkim - kto będzie następną ofiarą?  
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81. Syn mafii / Samanta Louis.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 

2020. 

(The Costello family / Samanta Louis ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Rodzina , Trójkąt miłosny , 

Zdrada , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Salvatore Costello, dziedzic najbardziej wpływowej rodziny mafijnej, wraca do Nowego Jorku, aby przejąć 

stołek po nieżyjącym ojcu. Poniekąd, ponieważ jest jeszcze coś, czego pragnie równie mocno - Audrey Davis, 

kobieta strzegąca tajemnicy, która połączy nowojorską Cosa Nostrę z sycylijską mafią. Kiedy Sal pojawia się              

w klubie swojego kuzyna, aktualnie pełniącego funkcję bossa rodziny Costello, spotyka tam Audrey. Kobieta ma 

słabość do Salvatorego, ponieważ osiem lat wcześniej, kiedy dopiero wkraczali w dorosłość, darzyła go wielkim 

uczuciem. Niestety ich drogi niespodziewanie się rozeszły. Życie Audrey u boku Lorenza nie należy do łatwych. 

Socjopatyczny capo traktuje kobietę jak swoją własność, chociaż ta nie należy do niego, nie stroni też od 

przemocy. Nie ma pojęcia, że wkrótce przyjdzie mu za to zapłacić. Gdy Audrey trafia do rezydencji Costello, 

rozpoczyna się gra o władzę, w której dziewczyna staje się znaczącym pionkiem. Sal, aby odzyskać ukochaną              

i na nowo ją w sobie rozkochać, jest w stanie zrobić wszystko, jednak nie może zapomnieć o tym, jak ważną 

osobistością jest w półświatku.  

 

 

82. Syn siodlarza / Kelly Irvin ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

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

(W Krainie Amiszów / Kelly Irvin ; cz. 3) 

 

 

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

Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Rebeka Lantz czuje się jak w więzieniu na skutek okoliczności, którym nie jest winna. Tobias jest pogrążony              

w żalu. Czy dwoje małych uciekinierów z drugiego krańca świata nauczy ich, jak uzdrawiającą moc ma rodzina? 

Rebeka nie jest podobna do siostry, która porzuciła wiarę amiszów, ale czujny wzrok rodziny i małej, zżytej 

społeczności sprawia, że czuje się oceniana i gorsza. Mężczyźni jej unikają, kobiety szepczą za jej plecami.                

A ona tylko pragnie takiej samej szansy na zostanie żoną i matką, jaką mają jej przyjaciółki. Tobias Byler chce 

uciec przed uczuciem do kobiety, do której nigdy nie powinien był się zbliżyć. Przeniesienie rodziny do 

odludnego Bee County w stanie Teksas wydaje się najlepszym sposobem na zerwanie z dawnymi błędami. 

Jednak nawet przeprowadzka na drugi koniec kraju nie potrafi wymazać przeszłości, która towarzyszy każdej 

jego myśli. Niespodziewane spotkanie z dwojgiem na wpół zagłodzonych dzieci zmusza Rebekę i Tobiasa do 

wspólnego działania, aby pomóc siostrze i bratu, którzy pokonali tysiące kilometrów w poszukiwaniu życia                

w spokoju i radości. Rebeka i Tobias odkrywają, że klucz do zapomnienia przeszłości to jednocześnie klucz, 

który otworzy drzwi miłości i przyszłości, jakiej oboje pragną.  

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

83. Szepty drewnianych papug / Anna Szczęsna.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konflikt rodzinny , Relacje międzypokoleniowe , 

Toksyczne związki , Ucieczki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Piękna i inspirująca opowieść o kobietach, które chcą wierzyć, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Młoda 

Michalina szybko wchodzi w dorosłość. Zamieszkuje z Robertem i zaraz po studiach bierze z nim ślub. Niestety 

okazuje się, że małżeńska sielanka nie trwa zbyt długo. Robert ma obsesję na punkcie kontroli i zaczyna 

przerażać Michalinę. Kobieta postanawia od niego uciec. Zatrzymuje się u babci, z którą długo nie utrzymywała 

kontaktu. Powoli zapomina o tym, co było, jednak dalej czuje niepokój. Nie tylko ona – Michalina widzi, że jej 

matka również nie może poradzić sobie z przeszłością i jest skłócona z babcią. Babka, matka, córka – trzy 

pokolenia kobiet, które żyją w sieci niedopowiedzeń i tajemnic. Czy będą potrafiły stawić czoła prawdzie                      

i wybaczyć krzywdy? Czy Miśka zdoła wyrwać się z toksycznej relacji z mężem?  

 

 

84. Szukaj mnie / Lisa Gardner ; z języka angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ofiary przestępstw , Poszukiwania zaginionych , Sekrety 

rodzinne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

85. Ten jeden jedyny / Danuta Noszczyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Marzenia , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 
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Powieść ukazuje przeplatające się ze sobą historie miłosne kilu przyjaciółek. Bohaterkami są trzy dziewczyny; 

każda z nich inaczej wyobraża sobie miłość swojego życia, innymi drogami dąży do szczęścia, w odmienny 

sposób próbuje rozwiązywać swoje sercowe problemy - od zaczytywania się w poradnikach, przez wizyty                     

u psychologów, aż po…magiczne zaklęcia. A może istnieje po prostu jeden, sprawdzony, od zawsze wbudowany 

w ludzką naturę mechanizm dobierania się w pary? Może wystarczy po prostu naturalny, zdrowy instynkt? 

Nawet jeśli autorce nie uda się znaleźć odpowiedzi, lektura tej nieco ironicznej i pełnej humoru książki                          

z pewnością wzbudzi w czytelniczkach liczne refleksje.  

 

 

86. Teściowa / Sally Hepworth ; przełożyła Agnieszka Barbara Ciepłowska.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Śmierć , Rodzina , Tajemnica , 

Śledztwo i dochodzenie , Teściowe i synowe , Powieść obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

W rodzinie Goodwinów każdy ma coś do ukrycia. Relacje Lucy oraz jej teściowej Diany jeszcze przed ślubem 

nie układały się dobrze. Lucy już podczas pierwszego spotkania z przyszłą teściową zorientowała się, że nie jest 

wymarzoną partnerką życiową dla jej idealnego syna. Któż jednak winiłby matkę za wyśrubowane oczekiwania? 

Zwłaszcza taką matkę! Ta kobieta to jeden z filarów społeczeństwa, orędowniczka sprawiedliwości społecznej,  

a przy tym wolontariuszka, niosąca pomoc uchodźcom, którzy osiedlają się w nowej ojczyźnie. Od lat jest 

szczęśliwą mężatką, opływa w dostatki. Zawsze miła, przyjazna, szczodra… nikt nie ma powodu powiedzieć                

o niej złego słowa. Nikt, prócz Lucy. Kilka lat po slubie syna Diana odbiera sobie życie. W liście pożegnalnym 

mowa o nieuleczalnej chorobie, jednak autopsja wcale jej nie potwierdza. Inne elementy układanki też do siebie 

nie pasują. Czy ktoś mógł się przyczynić do śmierci diany? Cień podejrzeń pada na najbliższych, spośród 

których to Lucy zdaje się mieć najsilniejszy motyw. Jedno jest pewne: sekrety Goodwinów prędzej czy później 

ujrzą światło dzienne...  

 

 

87. To, co bliskie sercu / Katherine Center ; przełożyła Aniela Gawlicka.- Warszawa : 

Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Matki i córki , Miłość , Relacje 

międzyludzkie , Straż pożarna , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Zachwychwycająca powieść o odwadze, nadziei, i uczeniu się miłości zdolnej pokonać wszystkie przeszkody. 

Cassie to urodzona ratowniczka. Pracuje w straży pożarnej w Austin i jako jedyna z nielicznych kobiet w remizie 

uczestniczyła już w wielu akcjach. Choć na co dzień walczy z żywiołem, wykazując się niezwykłą odwagą,                

w sferze uczuć jest raczej ostrożna. Niespodziewany telefon od matki zmienia wszystko w jej poukładanym 

życiu. Poważnie chora kobieta, która przed laty porzuciła męża i córkę teraz potrzebuje pomocy. Jednostka 

strażacka w małym miasteczku w okolicach Bostonu, gdzie przenosi się Cassie, w niczym nie przypomina jej 

poprzedniego miejsca pracy. Brakuje funduszy i sprzętu, a nowi koledzy są nieokrzesani i mają swoje 

grubiańskie zwyczaje. Nie są zachwyceni =, gdy do ich męskiego zespołu dołącza "panienka" - nawet tak 

doświadczona i kompetentna jak Cassie. Jedynym wyjątkiem jest Owen, też nowy w remizie, któremu obecność 

kobiety wcale nie zawadza, a którym przy okazji łatwo się zauroczyć. Ale ona przecież nie wierzy w miłość... 
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Cassie musi odnaleźć się w nowym środowisku, naprawić relacje z matką i uporać się z koszmarami                               

z przeszłości, a wkrótce zawalczyć o to, co dla niej najważniejsze.  

 

 

88. Topiel / Jakub Ćwiek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Powódź tysiąclecia (1997) , Przyjaźń , 

Samobójstwo , Tajemnica , Wakacje , Głuchołazy (woj. opolskie, pow. nyski, gm. 

Głuchołazy) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Pod koniec lipca 1997 roku żołnierze, którzy przybyli na pomoc powodzianom, dokonują makabrycznego 

znaleziska. Na ułamanym, zanurzonym w korycie wciąż wezbranej rzeki drzewie wiszą zwłoki nastolatka 

poszukiwanego od blisko dwóch tygodni. Niespełna miesiąc wcześniej dla czwórki młodych chłopaków 

rozpoczynają się wakacje. Zupełnie nie przeszkadza im, że dni skąpane są w strugach deszczu, a meteorolodzy 

alarmują o zagrożeniu powodziowym. Są pewni, że to będzie ich lato. Trzy dni później właśnie w Głuchołazach, 

maleńkiej mieścinie przy polsko-czeskiej granicy rozpoczyna się katastrofa zapamiętana jako Powódź Stulecia. 

To ona i wywołana nią lawina zdarzeń doprowadzi chłopców najpierw do wyjątkowego odkrycia, a następnie do 

śmierci jednego z chłopców. Którego?  

 

 

89. Ucieczka Sary H. / Paulina Wróbel.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Celebryci , Dusze zmarłych , Show business , 

Zemsta , Życie pośmiertne , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Hulaj dusza, śmierci nie ma! Podczas gdy cały świat uważa, że zapomniana gwiazda filmowa Małgorzata 

Lindberg zginęła tragicznie w wypadku samochodowym, ona ma się lepiej niż kiedykolwiek! W skradzionym,               

o dwadzieścia lat młodszym ciele nie marnuje ani jednego dnia swojego drugiego życia. Jej kariera kwitnie, 

nowe nazwisko nie schodzi z czołówek gazet, a kto wie - może nawet uda jej się odzyskać dawną miłość? Jednak 

coraz trudniej jest cieszyć się drugą szansą, gdy żądna zemsty dusza Sary wciąż depcze Małgorzacie po piętach, 

chcąc odzyskać ciało... Showbiznesowe intrygi, namiętne romanse oraz krwawe sekrety nareszcie wyjdą na jaw!  

 

 

90. Umowa / Robyn Harding ; przełożył Michał Juszkiewicz.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sponsoring , Studenci , Stalking , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-07 

 

 



38 
 

Nat, studentka nowojorskiej akademii sztuk pięknych, nie radzi sobie finansowo, a współlokatorki grożą jej 

eksmisją. Koleżanka ze studiów, która opływa w luksusy, podsuwa Nat pewien pomysł: znaleźć sponsora. 

Podobno wiele dziewczyn tak robi... Gabe, przystojny adwokat, jest znacznie starszy od Nat. Wydaje się 

idealnym kandydatem. Mija miesiąc, romans kwitnie, świata poza sobą nie widzą. Nat jednak nie wie, że Gabe 

ma rodzinę i wcale nie zamierza rozwieść się z żoną. Gdy mężczyzna w końcu zrywa z Nat, ta wpada w obsesję: 

śledzi Gabe’a, nęka go SMS-ami, szantażuje zawiadomieniem żony, nawet zaprzyjaźnia się z jego córką. Gabe 

gotów jest desperacko bronić swojego wygodnego, poukładanego życia. A jak zdesperowana jest Nat?  

 

 

91. Upiór w ruderze / Andrzej Pilipiuk ; ilustracje Andrzej Łaski.- Lublin ; Warszawa 

: Fabryka Słów, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Nawiedzone zamki , Polska , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Jak może się skończyć przygoda, w której biorą udział trzy niezbyt rozgarnięte dziewoje i zdobyczna armata 

pradziadunia? Wiadomo - wystrzałowo! Ale to dopiero początek ambarasu! Bo przejście ze stanu ciała do stanu 

czystego ducha jest relatywnie proste. Gorzej, że gdy ciało grzeszne za życia pozostawia na czystym duchu 

pewne... przybrudzenia. Kwalifikuje się wtedy dusza do pokutowania, a pokutowanie jest męczące. Ale to nie 

znaczy, że nie może być zabawne. Pałac w Liszkowie, przerobiony na potrzeby rzeczonej pokuty na 

najprawdziwszy Straszny Dwór, stanie się zatem areną zdarzeń nieprawdopodobnych. I przerażających. I wielce 

zabawnych. Oczywiście, w zależności od tego, którego uczestnika owych wydarzeń zapytacie o zdanie.  

 

 

92. W blasku słońca / Magdalena Kordel.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Paryż (Francja) , Toskania (Włochy) , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Wenecja (Włochy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

W drodze między Paryżem, Warszawą, Wenecją i Positano wiele może się wydarzyć. Czasem trzeba wybrać 

boczne, okrężne drogi, by dotrzeć do celu. Los jednak dobrze wie, dokąd nas prowadzi. Dla Leli i Nicoletty tym 

miejscem okazał się stary dom na skraju winnicy, w sercu malowniczej Toskanii. I choć dotąd się nie znały, mają 

ze sobą sporo wspólnego. Temperamentna Lela jest wściekła, bo były chłopak zniweczył jej plany. By nie 

posunęła się w zemście za daleko, przyjaciółki wyprawiają ją do Toskanii. Droga Nicoletty również nie należała 

do łatwych. Dotąd szczęśliwe i poukładane życie przerwała nagła śmierć jej ukochanego męża. Żeby do reszty 

nie zwariować, wyrusza w podróż do przeszłości – przez Wenecję z młodości, do toskańskiego domu po 

przodkach. Ma nadzieję, że w ocienionym cyprysami domu będzie mogła odciąć się od świata i na nowo 

zaplanować swoją przyszłość. Okazuje się jednak, że towarzystwa jej nie zabraknie...  

 

 

 

 

 



39 
 

93. W samym sercu morza / Jojo Moyes ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : 

Między Słowami, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lotniskowce , Małżeństwo , Podróżnictwo morskie 

, Żołnierze , Australia , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Opowieść inspirowana prawdziwą historią babci Jojo Moyes. Jak wiele może zmienić jedna podróż? Jennifer 

przypadkiem trafia na plażę pełną starych, zapomnianych statków. Nie spodziewa się, że w tym miejscu 

odnajdzie opowieść o podróży, która zmienia wszystko. Wojna się skończyła. Frances wchodzi na pokład 

Victorii, okrętu, który ma ją zabrać do Anglii. Wszyscy myślą, że płynie do ukochanego, ale to jedynie pretekst, 

by uciec przed przeszłością na drugi koniec świata. Na statku pełnym młodych kobiet aż wrze od konfliktów, 

zazdrości i napięć. Po zmroku, kiedy na pokładzie słychać tylko szum fal, Frances przypadkowo poznaje 

Henry’ego. To spotkanie staje się najgorszą, ale zarazem najlepszą rzeczą, jaka mogła się jej przydarzyć. Czy 

przysięgi wierności wystarczą, aby oprzeć się miłości? Czy podróż może być ważniejsza niż ostateczny cel? 

Niepublikowana wcześniej w Polsce powieść o nieprzewidywalności losu. Jej autorka podbiła serca polskich 

czytelników książkami "Zanim się pojawiłeś", "Kiedy odszedłeś", "Moje serce w dwóch światach".  

 

 

94. We mgle / Lisa Gray ; z języka angielskiego przełożyła Marta Komorowska.- 

Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

(Jessica Shaw ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jessica Shaw (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Policjanci , Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Thriller , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

Zaginieni dzielą się na martwych i na tych, którzy nie chcą zostać znalezieni. A także na tych, którzy nawet nie 

wiedzą, że zaginęli. Jassica Shaw, prywatna detektywka specjalizująca się w odnawianiu zaginionych, przywykła 

do anonimowych cynków. Ale ten wprawia ją w osłupienie: na zdjęciu przedstawiającym porwaną 25 lat temu 

trzylatkę rozpoznaje... samą siebie. To jednak dopiero początek sekretów Jassica wkrótce odkrywa, że w noc jej 

zniknięcia zamordowano jej biologiczną matkę. Zabójca nigdy nie został ujęty, a w toczonym wówczas 

śledztwie jest wiele niejasności. Kluczem do rozwiązania zagadki jest Jason Pryce, doświadczony policjant Los 

Angeles, którego Jessica pamięta jeszcze z pogrzebu ojca. Co gliniarz z L.A. robił na pogrzebie nieznajomego                  

z drugiego końca kraju? Gdy drogi policjanta i młodej detektywka się krzyżują, Jassica orientuje się, że Pryce nie 

mówi jej wszystkiego o burzliwej historii jej rodziców. Im bardziej zbliżają się do rozwikłania śledztwa                        

z przeszłości, tym mgła tajemnic staje się gęstsza. Morderca tylko czeka , aż zgubią drogę.  

 

95. Wersal : prawo krwi / Elizabeth Massie ; przełożyła z angielskiego Maria 

Grabska-Ryńska i Maciej Grabski.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2016. 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715) , Arystokracja , 

Dwory , Kultura dworska , Spisek , Zdrada , Władza , Francja , Wersal (Francja) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 
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Namiętności, spiski i zdrada na dworze Króla Słońce Po śmierci matki Ludwik XIV może wreszcie rządzić 

samodzielnie. Pamiętając o niedawnych buntach społecznych, młody król pragnie za wszelką cenę wzmocnić 

władzę monarszą i utrzymać szlachtę pod kontrolą. Planuje budowę pałacu w Wersalu, z dala od Paryża, chcąc 

uczynić z niego złotą klatkę dla arystokratów. W nowej siedzibie monarchy uczciwość i lojalność ścierają się                

z kłamstwem i podstępem, namiętności i żądze rozpalają krew. Wkrótce okazuje się, że Ludwik jest 

uzdolnionym strategiem i makiawelicznym władcą. Będąc najpotężniejszym królem Europy, musi jednak 

zdecydować, komu może zaufać: swoim ministrom i doradcom, bratu, wiernemu pokojowcowi czy kolejnym 

kochankom? Powieść, oparta na nakręconym z rozmachem serialu Canal+, ukazuje pikantne szczegóły życia na 

dworze Ludwika XIV.  

 

 

96. Wielbiciel / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania wyborcza , Uprowadzenie , Kryminał , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

W kulminacyjnym momencie kampanii wyborczej ginie kandydatka na prezydenta. Wstępne ustalenia nie dają 

odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy było to samobójstwo, czy morderstwo? Tymczasem z przydomowego 

ogrodu kontrkandydata zmarłej zostaje porwana jego kilkuletnia córka. Wydaje się, że za wszystkie sznurki 

pociąga jedna osoba. Kim jest? Patologicznym prześladowcą, podglądaczem czy bezwzględnym mordercą? Co 

miał na celu od wielu lat opracowując swój chory plan?  

 

 

97. Wierzyliśmy jak nikt / Rebecca Makkai ; przełożył Sebastian Musielak.- Poznań 

: Wydawnictwo Poznańskie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na AIDS , Rodzina , Artyści , Stany Zjednoczone 

(USA) , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Epicka powieść o przyjaźni i odkupieniu w obliczu tragedii, finalistka nagrody Pulitzera oraz National Book 

Award, a przy tym jedna z najważniejszych książek ostatnich lat wg „New York Timesa”, „The Washington 

Post” i „Entertainment Weekly”. W 1985 roku młody Yale Tishman, dyrektor rozwoju chicagowskiej galerii 

sztuki, zamierza namieszać w środowisku amerykańskiej bohemy, wprowadzając na wystawę zbiór nadzwyczaj 

udanych obrazów z lat 20. Jego kariera zdaje się kwitnąć, ale wokół AIDS zbiera okrutne żniwo – przyjaciele 

Yale’a jeden po drugim umierają i wkrótce zostaje on niemal zupełnie sam. Trzydzieści lat później Fiona, 

przyjaciółka Yale'a, próbuje odnaleźć w Paryżu swoją zaginioną córkę. Zatrzymuje się na pewien czas u starego 

przyjaciela, znanego fotografa, który przed laty uwiecznił chicagowską epidemię. Z czasem kobieta zdaje sobie 

sprawę, w jak wielkim stopniu wydarzenia sprzed lat mogą ukształtować nas samych i nasze relacje                                 

z najbliższymi. Losy Yale'a i Fiony przeplatają się na przestrzeni lat, zabierając tym samym czytelników                     

w rozdzierającą podróż przez lata osiemdziesiąte aż po chaos czasów współczesnych.  

 

 



41 
 

98. Witaj, nieznajomy / Lisa Kleypas ; przełożyła Teresa Komłosz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(Ravenels / Lisa Kleypas ; cz. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Lekarze , Spisek , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Doktor Garrett Gibson, jedyna kobieta wykonująca zawód lekarza w Anglii, jest swobodna i niezależna jak 

mężczyzna, dlaczegóż więc nie mogłaby jak oni korzystać z przyjemności życia? Jednak nigdy nie miała ochoty 

wdać się w romans. Aż do teraz. Ethan Ransom, były detektyw Scotland Yardu, jest równie szarmancki, co 

tajemniczy; plotkują o nim, że dokonał zabójstwa i nie wiadomo, jakiej sprawie służy. Przez jedną upojną noc 

Garrett i Ethan dają się ponieść namiętności, by potem znów stać się sobie obcy. Jako nieślubne dziecko Earla, 

odrzucone przez ojca, Ethan nie ma dobrego zdania o wyższych sferach, ale ulega czarowi dzielnej i pięknej 

Garrett. Mimo postanowienia, że po tej upojnej nocy będą się nawzajem unikać, Garrett zostaje wciągnięta                

w najbardziej niebezpieczną z dotychczasowych misji Ethana. Kiedy sprawy zaczynają iść źle, Garrett musi się 

wykazać umiejętnościami i odwagą, żeby go uratować. A Ethan, w obliczu zdradzieckiego rządowego spisku, 

gotów jest podjąć każde ryzyko z miłości do najbardziej niezwykłej kobiety, jaką spotkał w życiu. Kolejna 

świetna książka w serii o rodzinie Ravenelsów. Kleypas pisze elegancką prozą, jej bohaterka jest fascynująca,                

a wiktoriański Londyn oddany z historyczną pieczołowitością. "Kirkus Reviews" Kleypas sprawia, że czujesz 

intensywność każdej chwili: każdy gorący pocałunek i całą ekscytującą akcję, która prowadzi do doskonałego 

zakończenia. Romanse Lisy Kleypas nie mają sobie równych.  

 

 

99. Wojownik Altaii / Robert Jordan ; przekład Katarzyna Karłowska ; [ilustracje 

Ellisa Mitchell].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarnoksiężnicy , Magia , Walka dobra ze złem , Wojna , 

Wojownicy , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Błyskotliwa powieść fantasty, w której wojownik Wulfgar niczym legendarny Conan ściera się ze złem, które 

zawładnęło światem. Pierwsza powieść autora kultowego cyklu "Koło Czasu", porównywanego z sagą Tolkiena. 

Epicka opowieść o barbarzyńskim plemieniu Altaii, którego przywódca Wulfgar, żeby ocalić swój lud, musi 

walczyć z okrutnymi królowymi, prorokami demonicznych religii i złą magią. Może mu w tym pomóc radą 

Elspeth, przybysz z innego świata, ale najpierw Wulfgar musi nauczyć się zadawać właściwe pytania. Tylko co, 

jeśli wiedza, którą posiądzie Wulfgar zamiast uratować lud Altaii, go zniszczy?  

 

100. Wszystkie nasze dni / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Organizatorzy imprez ślubnych , Miłość , Relacje 

międzyludzkie , Ślub i wesele , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 



42 
 

Nina ma wiele szczęścia i robi w życiu to, co naprawdę kocha. Zamiłowanie do piękna i harmonii, wrodzony 

talent organizacyjny oraz dyplom z zarządzania pozwalają jej unikać monotonii i nudy. Kobieta prowadzi własną 

firmę, organizując przyjęcia weselne, jednak obowiązki i pośpiech potwierdzają pewną zasadę – szewc bez 

butów chodzi. Zapracowana Nina nie ma nawet głowy do tego, by zaplanować swój własny ślub! Na szczęście             

u jej boku trwa wierny narzeczony. Nina marzy o tym, by przeżyć z ukochanym ten jeden, wyjątkowy dzień, lecz 

codzienność skutecznie odciąga ją od snucia planów o delikatnej, koronkowej sukience czy małym przyjęciu               

w bajecznie przystrojonym ogrodzie. Choć są z Mateuszem zgodni, że nie należy specjalnie się spieszyć, komuś 

zabraknie wreszcie cierpliwości… Czy prawdą jest, że jeśli człowiek kocha, to zawsze poczeka?  

 

 

101. Wśród gwiazd / Brandon Sanderson ; przełożył Zbigniew A. Królicki.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwazja kosmitów , Kolonizacja kosmosu , Lotnicy 

wojskowi , Młodzi dorośli , Wojna lotnicza , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Pasjonująca opowieść o dziewczynie skrywającej pewną tajemnicę w świecie toczącym kosmiczną wojnę z rasą 

okrutnych obcych, w której stawką jest przetrwanie ludzkości. Przez całe życie Spensa marzyła o lataniu. 

Chciała dowieść, że jest równie dzielna jak jej ojciec. Została pilotem, ale wtedy odkryła druzgocącą prawdę             

o swoim ojcu. Plotki o jego tchórzostwie okazały się prawdziwe - zdezerterował w trakcie bitwy z Krellami. A w 

zasadzie jeszcze gorzej, bo zwrócił się przeciwko swoim i zaatakował ich. Dziewczyna jest pewna, że kryje się 

za tym coś więcej. Jest przekonana, że cokolwiek przydarzyło się ojcu w jego myśliwcu, może także zdarzyć się 

jej. Kiedy przedostała się za pierścień fortów broniących jej planetę, usłyszała gwiazdy? i było to przerażające 

przeżycie. Spensa odkryła, że wszystko, czego uczono ją o jej świecie, jest kłamstwem. A do tego odkrywa 

również kilka faktów o sobie ? i jeśli będzie musiała, poleci na koniec galaktyki, żeby ocalić ludzkość…  

 

 

102. Wyspa nieopisana / Paullina Simons ; z angielskiego przełożyła Katarzyna 

Malita.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

(Kres Wieczności / Paullina Simons ; cz. 3) 

 

 

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

, Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Julian stracił wszystko, co kochał i powoli kończy mu się czas. W walce na śmierć i życie z losem dostaje jednak 

jeszcze jedną szansę, by dokonać niemożliwego i ocalić kobietę, z którą łączy go nierozerwalna więź. Julian                  

i Josephine muszą razem przeciwstawić się nieubłaganej mrocznej sile, która chce ich zniszczyć. Muszą przy 

tym poświęcić wszystko, czym są, i wszystko, co mają, gdy raz jeszcze będą próbowali dopełnić niedokończone 

życie. Kiedy nieszczęśliwi kochankowie powoli zbliżają się do kresu, Julian odkrywa, że los przygotował dla 

nich ostatnią okrutną sztuczkę i nawet człowiek, który stracił wszystko, ma jeszcze coś do stracenia.  
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103. Zanim powróci strach / C. L. Taylor ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Molestowanie seksualne , Wielka Brytania , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Czasem twoja pierwsza miłość nie pozwala ci odejść… Kiedy Lou Wandsworth uciekała ze swoim 

nauczycielem, Mikiem Hughesem, do Francji, była przekonana, że jest on miłością jej życia. Jednak Mike nie 

był tym, za kogo go uważała. I zrobił coś, co sprawiło, że jej życie legło w gruzach. Teraz trzydziestodwuletnia 

Lou dowiaduje się, że Mike jest związany z nastolatką, Chloe Meadows. Nie mogąc pozwolić na to, by historia 

się powtórzyła, kobieta wraca do domu, by skonfrontować się ze swoim byłym i wszystkim, co jej zrobił. Jednak 

Mike jest drapieżcą najgorszego gatunku i chociaż Lou próbuje walczyć o sprawiedliwość, może znów stać się 

jego ofiarą…  

 

 

104. Zatruty ogród / Alex Marwood ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta ciężarna , Osoby zaginione , Samobójstwo , Sekrety 

rodzinne , Sekty i nowe ruchy religijne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Zbiorowe samobójstwo stu członków odizolowanej od świata sekty czekającej na apokalipsę wstrząsa opinią 

publiczną. Nieliczni, którzy przetrwali masakrę, muszą nauczyć się żyć od nowa poza zamkniętą społecznością. 

Tam, gdzie dorastała Romy, jeśli ktoś umarł, już nigdy więcej się o nim nie mówiło…  Romy, ocalała z masakry, 

wciąż z przestrachem ogląda się za siebie. Wpojono jej, że zewnętrzny świat jest niebezpieczny, przerażający               

i godny pogardy. Jednak Romy szybko uczy się życia na zewnątrz, „między Martwymi”. Jest w ciąży, musi więc 

być czujna i ostrożna, próbując odszukać swoich krewnych. Delikatni. Niebezpieczni. Zabójczy. Zniknięcie 

siostry, która jako nastolatka opuściła rodzinny dom, by dołączyć do sekty, położyło się cieniem na życiu Sarah. 

Gdy opieka społeczna kontaktuje się z nią, prosząc, by zajęła się dwójką nastolatków – rzekomo dziećmi jej 

nieżyjącej siostry, Sarah przyjmuje dziwne rodzeństwo pod swój dach. Ale czy może zaufać nastoletnim Eden                 

i Ilo? Czy Sarah nie popełnia błędu? Co naprawdę zdarzyło się na farmie? Jaki los czeka ocalałych członków 

sekty? Co grozi nienarodzonemu dziecku Romy? Czy liderzy sekty przeżyli i z ukrycia śledzą poczynania 

niedawnych wyznawców?  

 

 

105. Zawsze będziemy razem / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona, 

copyright 2020. 

(Saga Dobrzyńskich / Gabriela Gargaś) 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Rodzina , Relacja romantyczna , Trudne 

sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 
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Drogi, które rozdzielił los, tak trudno połączyć na nowo. Choć Teresa i Kateryna mają wspólną siostrę, to koleje 

ich losów były zupełnie różne. Bolesna przeszłość sprawiła, że nigdy nie miały okazji lepiej się poznać. Czy jako 

dorosłe kobiety będą potrafiły od nowa zbudować rodzinne więzi, a podobne problemy zbliżą je do siebie?  

Teresa jako młoda żona czuje się coraz bardziej samotna. Jej mąż angażuje się w politykę, a odmienne poglądy 

stają się zarzewiem kłótni. Maksymilian spędza sporo czasu poza domem i poznaje fascynującą kobietę, z którą 

wiele go łączy. Niejeden mógłby stracić dla niej głowę… Kateryna próbuje ułożyć sobie życie u boku Gustawa. 

Ukochany mężczyzna, dzieci i praca w szpitalu sprawiają, że wreszcie może zaznać spokoju i szczęścia. Do 

czasu. Czy zazdrość i intrygi zniszczą wszystko, co razem zbudowali?  

 

 

106. Zawsze w porę / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Ulica Wierzbowa / Agnieszka Krawczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sąsiedztwo (socjologia) , Więź społeczna , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

"Życie to nieustające problemy i zmaganie się z nimi. Raz wychodzi się zwycięsko, a raz z nosem na kwintę.                 

I nie rodzimy się z mapą, która mogłaby nas przeprowadzić przez wszystkie zdradliwe wiry losu i fałszywe 

ścieżki. Codzienną trasę wyznaczamy sami, na zasadzie prób i błędów.” Na ulicy Wierzbowej szczęśliwe chwile 

splatają się z tymi trudnymi: miłość z rozczarowaniem, radość ze smutkiem. Każdy z sąsiadów musi się 

zmierzyć z niełatwym wyzwaniem. Hanna Jawińska staje na rozdrożu. Razem z dziećmi opuszcza swój piękny 

dom i przenosi się do wilii pani Flory. Jak potoczy się życie młodej kobiety? Czy otworzy się na nową miłość?                

I kogo wybierze, bo o jej zainteresowanie walczą dwaj mężczyźni. Joli Cieplik przytrafia się niefortunny 

wypadek, a jej siostrzenica Nika, choć wreszcie czuje się potrzebna, to wciąż nie potrafi uporać się ze swoimi 

skomplikowanymi uczuciami. W szklarni Zygmunta zaczyna się wiosna. Czy zawita również do jego serca? 

Mieszkańcy ulicy będą zaskoczeni, jakie niespodzianki szykuje dla nich los. Miasteczko także czekają zmiany,             

a nie wszystkie można zaakceptować. Tylko czy społeczność będzie potrafiła się zjednoczyć i wspólnie pokonać 

przeciwności? Wciągająca opowieść o ludziach, którzy walczą o swoje szczęście i wierzą, że życie pisze dla nich 

dobry scenariusz. I choć teraz pada deszcz, wkrótce musi zaświecić słońce. Bo na świecie każda sprawa ma swój 

czas, nie dzieje się bez przyczyny. Ważne, żeby mieć nadzieję, iż prowadzi nas pomyślna gwiazda. I że pewne 

rzeczy zawsze przychodzą w porę. Nawet jeśli w tym momencie ich nie oczekujemy.  

 

 

107. Żona winiarza / Kristin Harmel ; z angielskiego przełożyły Alina Jakubowska, 

Elżbieta Kulicka.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

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

oporu , Winiarstwo , Winnica , Paryż (Francja) , Szampania (Francja) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-07 

 

 

Autorka angażującego międzynarodowego bestsellera (People) Dom przy ulicy Amelie powraca w poruszającej 

historii rozgrywającej się w Szampanii, wśród winnic północnej Francji, w najmroczniejszym okresie II wojny 

światowej. Doskonała propozycja dla czytelniczek książek Kristin Hannah. Szampania, 1940: Ines właśnie 

poślubiła Michela, właściciela składu win Maison Chauveau, gdy niemiecka inwazja staje się faktem. 

Niebezpieczeństwo rośnie, więc Michel zaniedbuje małżeństwo, za to ukrywa amunicję dla ruchu oporu. Ines 
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obawia się zdemaskowania, lecz przecież znacznie większe ryzyko ponosi Céline, pół-żydowskiego pochodzenia 

żona chef de cave. Pogłoski o Żydach, odesłanych na wschód, gdzie słuch po nich zaginął, są coraz częstsze. 

Gdy Céline lekkomyślnie podąża za głosem serca w desperackiej pogoni za szczęściem, Ines popełnia groźny 

błąd podczas rozmowy z kolaborantem. W efekcie obie ryzykują życia tych, których kochają – zagrożona jest też 

firma. Nowy Jork, 2019: Liv Kent właśnie straciła wszystko, a tu jeszcze bez zapowiedzi przybywa do niej jej 

ekscentryczna babcia francuskiego pochodzenia. Babcia nalega, aby wspólnie wybrały się do Francji. Kobiecie 

przyświeca ukryty cel – chce podzielić się z Liv tragiczną historią sprzed dekad. Przeszłość i teraźniejszość 

ścierają się, gdy Liv podróżuje do Maison Chauveau. W jaki sposób łączą się ich losy?  

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Jak krople w oceanie / Ava Dellaira ; przełożył Grzegorz Komerski.- Warszawa : 

Jaguar, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Nastolatki , Rodzina , Samotne matki , 

Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Siedemnastoletnia Angie widzi w swojej matce przede wszystkim ciężko pracującą, zamkniętą w sobie samotną 

kobietę. Zupełnie jakby zapomniała, że Marilyn też była kiedyś młoda… Kiedy Marilyn miała siedemnaście lat 

zakochała się w Jamesie, który został ojcem jej dziecka. Angie nigdy jednak nie zdążyła go poznać. Wie tylko, 

że zmarł zanim się urodziła. Gdy przypadkiem trafia na ślad brata Jamesa, w jej sercu rodzi się nadzieja: a co 

jeśli ojciec nadal żyje? Angie, w tajemnicy przed matką, wyrusza w podróż do Los Angeles, by wreszcie poznać 

prawdę o sobie i swojej rodzinie.  

 

 

2. Jedyne takie miejsce / Klaudia Bianek.- Poznań : We Need YA - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Młodzi dorośli , Samotne matki , Tajemnica , 

Zdrada , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-07 
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Co pomyśli twój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, z którym łączą cię już tylko wspomnienia, gdy on nagle 

zjawia się po dziesięciu latach rozłąki, a ty stoisz przed domem z dwuletnim chłopcem przytulonym do nogi? 

Lena, została samotną matką w wieku szesnastu lat i postanowiła nigdy nie wyjawiać prawdy o tym, kim jest 

ojciec jej synka. Zamknięta w sobie, odizolowana od rówieśników, poraniona przez wydarzenia z przeszłości 

każdego dnia uczy się być lepsza nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swojego dziecka. Alan od 

urodzenia był skazany na sukces. Bogaci rodzice, najlepsze szkoły, luksusowe życie w wielkim mieście 

stanowiły jego codzienność. Spełniał swoje kolejne marzenia bez większego trudu. Wszystko posypało się jak 

domek z kart, gdy zakończył czteroletni związek z dziewczyną, nakrywając ją na zdradzie. Czy Lena, mimo 

zadanych w przeszłości ran, dopuści do siebie choć odrobinę miłości? Czy Alan pozna jej tajemnicę i poradzi 

sobie z demonami, które zostawił w wielkim mieście? Czy sama chęć wystarczy, żeby wszystko się ułożyło? 

Czy dom pod lasem to jedyne takie miejsce, w którym wszyscy będą szczęśliwi?  

 

 

3. Miłość pisana brajlem / Pascal Ruter ; z języka francuskiego przełożyła Bożena 

Sęk.- Katowice : Mlody Book! - Wydawnictwo Debit, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nastolatki , Przyjaźń , Powieść 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Do tej pory dla Victora rok szkolny był jak skok na bungee bez bungee. Co Victor najbardziej lubi? Słuchać 

Rolling Stonesów, opychać się słodyczami w towarzystwie najlepszego kumpla, rozmawiać o mechanice 

samochodowej ze swoim dziwnym ojcem. Ale kiedy Marie, absolutnie genialna koleżanka z klasy, pewnego 

pięknego dnia wkracza w jego życie podczas sprawdzianu z matmy, cały świat staje na głowie... Czemu nagle 

Marie, najlepsza uczennica i wybitnie utalentowana wiolonczelistka, tak bardzo go potrzebuje? Dziwna przyjaźń 

rodzi się między nastolatkami, których prawie wszystko dzieli. Czy zdołają wytrwać do końca, ukrywając 

tajemnicę Marie? 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. 40 dni walki duchowej / Piotr Glas.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Walka duchowa , Rozważania i 

rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-07 
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Bóg czeka dziś na twoje słowo. Nie ociągaj się, powiedz Mu „tak”. Bądź jednak świadomy konsekwencji tego 

wyboru. Licz się z tym, że czeka cię okrutna walka. Ale pamiętaj: nie jesteś sam. Czym jest dziś walka 

duchowa? Czy czasy ostateczne już się rozpoczęły? Jak nie poddawać się rozpaczy i lekom? Czym jest pokuta? 

Jaką rolę w naszych zmaganiach odgrywa Maryja? Ksiądz Piotr Glas, były egzorcysta i jeden z najbardziej 

znanych polskich rekolekcjonistów, nie ucieka przed najtrudniejszymi pytaniami i odważnie głosi konieczność 

radykalnego nawrócenia. Posłuchaj kapłana, który jest doświadczonym przewodnikiem w zmaganiach 

duchowych o najwyższą stawkę. Podejmij walkę o swoje zbawienie.  

 

 

2. BHP w branży budowlanej / Wanda Bukała, Małgorzata Karbowiak.- Warszawa : 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Budownictwo , Prawo pracy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-331.45/.46 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy ; Zagrożenia zawodowe w budownictwie oraz metody ich 

eliminowania i redukcji ; Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych ; Kształtowanie bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy w budownictwie ; Zasady bezpiecznego wykonywania pracy w budownictwie ; 

Wypadki przy pracach budowlanych. 

 

 

3. Bhp w branży fryzjersko-kosmetycznej / Magdalena Ratajska.- Warszawa : 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Fryzjerstwo , Prawo pracy , Kosmetyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-331.45/.46 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

1. BUDOWA SKÓRY I PRZYDATKÓW SKÓRNYCH; 2. HIGIENA; 3. ŚRODKI OCHRONY INDY-

WIDUALNEJ; 4. ZAGROŻENIA W ZWIĄZKU Z PRACĄ W GABINECIE KOSMETYCZNYM                               

I FRYZJERSKIM; 5. BEZPIECZNY GABINET; 6. PIERWSZA POMOC; 7. NAJCZĘSTSZE CHOROBY 

SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI; 8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                        

W MIEJSCU PRACY; Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim. 

 

 

4. BHP w branży gastronomicznej / Piotr Dominik.- Wydanie 3 (2019).- Warszawa : 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Gastronomia , Prawo pracy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-331.45/.46 

Nowości:  2020-07 
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Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy ; Prawne regulacje branżowe ; Instytucje i służby działające w zakresie 

ochrony pracy ; Higiena, opieka zdrowotna i środki ochrony pracowników ; Zagrożenia związane z wykony-

waniem zadań zawodowych ; Postępowanie w razie zagrożenia zdrowia i życia ; Zagrożenia bezpieczeństwa 

żywności ; Bezpieczeństwo żywności ; Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego ; Zasady organizacji 

stanowisk pracy ; Warunki sanitarno-higieniczne produkcji i ekspedycji potraw ; Bezpieczne funkcjonowanie 

instalacji technicznych i urządzeń stosowanych w zakładach gastronomicznych ; Ochrona przeciwpożarowa               

w zakładzie gastronomicznym ; Postępowanie proekologiczne w działalności zakładów gastronomicznych. 

 

 

5. Bhp w branży hotelarskiej / Janusz Cichy.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Hotelarstwo , Prawo pracy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-331.45/.46 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu bhp ; Przepisy prawne w zakresie ochrony pracy ; Zagrożenia zawodowe                       

w branży hotelarskiej ; Zagrożenia wynikające z pracy w branży hotelarskiej ; Kształtowanie bezpiecznych                    

i higienicznych warunków pracy w hotelu ; Postępowanie w sytuacjach zagrożenia pożarowego ; Zagrożenia 

terrorystyczne w hotelu ; Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia. 

 

 

6. BHP w branży samochodowej / Sławomir Kudzia.- Warszawa : Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Prawo pracy , Samochody , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-331.45/.46 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy ; Zagrożenia zawodowe występujące w procesach pracy ; Zasady 

bezpiecznej pracy podczas prowadzenia prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych ; 

Organizacja stanowiska pracy ; Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia pracownika ; Ochrona 

przeciwpożarowa 

 

 

7. BHP w magazynie / Lesław Zieliński.- Wydanie 4.- Warszawa : Wydawnictwo 

Wiedza i Praktyka, copyright 2019. 

(Vademecum BHP) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  BHP , Magazyn , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.45/.46 

Nowości:  2020-07 
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Wymagania budowlane oraz bhp dla pomieszczeń magazynów ; Oświetlenie i ogrzewanie magazynów ; 

Wymagania dla dróg magazynowych ; Ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego ; Wyposażenie magazynu - 

zasady bezpiecznego składowania ; Zasady bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych ; Zasady 

bhp podczas transportu magazynowego ; Organizacja zmechanizowanych prac magazynowych ; Magazynowanie 

gazów technicznych ; Magazynowanie gazów płynnych w butlach ; Magazynowanie chemicznych materiałów 

niebezpiecznych. 

 

 

8. Celiakia : autodiagnoza i samodzielne leczenie : najnowsze badania i 

najskuteczniejsze terapie na nietolerancję glutenu / Peter H. R. Green, Rory Jones ; 

[tłumaczenie Dorota Morawska].- Białystok : Vital, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celiakia , Diagnostyka medyczna , Dieta bezglutenowa , 

Leczenie , Powikłania (medycyna) , Współwystępowanie chorób , Zdrowe 

odżywianie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-07 

 

Celiakia polega na tym, że gluten uszkadza wyściółkę jelita cienkiego, przez co nie może ono prawidłowo 

wchłaniać pokarmu. Powikłania obejmują niepłodność, choroby wątroby, depresję, inne dolegliwości 

autoimmunologiczne (w tym cukrzycę typu 1 i choroby tarczycy), a nawet nowotwory. Lek na Twoje problemy 

ze zdrowiem może znajdować się w tej książce. Światowej sławy ekspert w dziedzinie celiakii wraz z uznaną 

autorką książek z zakresu medycyny, u której zdiagnozowano celiakię w 1998 roku, napisali wyjątkowy 

przewodnik dotyczący tej choroby: jej prawidłowego diagnozowania, leczenia i życia z nią. Dzięki nim poznasz 

najnowsze badania medyczne dotyczące celiakii, nietolerancji glutenu i wrażliwości na to białko. Autorzy 

zdradzają również nowe wytyczne dotyczące eliminowania objawów celiakii oraz pełne spektrum bezpiecznych 

składników.  

 

 

9. Cham niezbuntowany : rzecz o polskim mentalu / Rafał Ziemkiewicz.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Elita społeczna , Inteligencja (socjologia) , 

Polityka , Poprawność polityczna , Społeczeństwo , Świadomość społeczna , 

Tożsamość społeczna , Żydzi , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2020-07 

 

 

Polakom cholernie brak dziś poczucia godności. Jesteśmy tu od tysiąca lat. Stworzyliśmy państwo, do którego ze 

wszystkich stron świata, z zachodu, wschodu i południa, ciągnęli ludzie, jak do ziemi obiecanej. A teraz byle 

łajza z Holandii czy Luksemburga pozwala sobie traktować nas jak małpy, które ledwo co zlazły z drzewa?! 

Stawiać nas do pionu, pouczać, wychowywać obietnicami szklanych paciorków i straszeniem „sankcjami”?                   

I nasze tak zwane elity płaszczą się przed każdą taką łajzą z obrzydliwym służalstwem, prosząc, żeby Europa 

zechciała łaskawie jakoś przywołać do porządku tę polską hołotę, bo im się ona wyrwała spod kontroli i nie chce 

słuchać? Czas, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na leżenie i rekonwalescencję mija, kończą się światowe 

koniunktury, zaczynają prawdziwe schody, coraz bardziej strome. Trzeba ruszyć tyłek, przypomnieć sobie 

„czym tobie być, o czym tobie marzyć, śnić”.  
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10. Codziennie fit / Marta Hennig ; [ilustracje Magdalena Kania].- Poznań : 

Wydawnictwo Publicat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwiczenia siłowe , Gimnastyka , Zdrowe odżywianie , 

Zwyczaje żywieniowe , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Chcesz zmienić swój tryb życia, ale nie wiesz, od czego zacząć? Z tą książką to nie będzie problem. Przekonasz 

się, jak być fit, niezależnie od tego, ile masz lat, pieniędzy w portfelu czy wolnego czasu - i to bez ścisłych diet, 

wielkich wyrzeczeń i rygoru! Ta książka podpowie ci: jak przygotować się do treningów, co i jak ćwiczyć, jak 

skutecznie schudnąć lub zdrowo przytyć, co, ile i kiedy jeść, jak się zmotywować do działania.  

 

 

11. Dal : listy z Afryki minionej / Marcin Kydryński.- Warszawa : Edipresse 

Książki - Wydawnictwo Edipresse, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afrykanie , Kultura , Podróże , Pocztówka , Fotografie , 

Afryka , Esej , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(6) 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

"Dal" to "prequel" do wydanej w 2016 roku "Bieli". Opowiada o Afryce minionej. Pretekstem do tych opowieści 

stają się dawne fotografie, pocztówki, listy, mapy, ryciny - wszystkie z bogatych zbiorów autora. "Afrykanie 

znikali bez śladu. Te karty są dziś jedynym świadectwem, że gdzieś kiedyś byli. Jedynym "dowodem na 

istnienie". Lubię patrzeć w ich oczy, ilekroć to możliwe". Na kartach tej książki powracają oczywiście postacie 

legendarne, ale pojawiają się - i to najważniejsze - postacie zwykłych ludzi, którzy gdzieś, kiedyś, do kogoś 

wysłali swoje słowa z afrykańskiego kontynentu. Ich historie. "Dal" oddaje głos świadkom tamtych czasów. Jest 

jednak też czymś więcej niż tylko wędrówką ścieżkami historii. Jest dyskusją o istocie sztuki fotograii. O jej 

związkach z malarstwem. Jest podróżą po świecie literatury. Przypominając fotogra?e z egzekucji, dyskutuje                  

o okrucieństwie. Nie ucieka też, od kwestii metafizycznych. 

 

 

12. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej w postaci płynnej : koktajle, 

soki, zupy, przekąski / Beata Anna Dąbrowska ; współpraca dr Ewa Dąbrowska i 

Małgorzata Mączyńska.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta oczyszczająca , Dieta owocowo-warzywna , Koktajle , 

Post , Potrawy dietetyczne , Soki , Zupy , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

Dieta dr Ewy Dąbrowskiej w nowej odsłonie – wersji płynnej! Soki, koktajle, zupy są nieodłącznym elementem 

twojego menu? Niezastąpiona dieta dr Ewy Dąbrowskiej powraca w postaci płynnej! To wyjątkowo prosta                      

i skuteczna metoda postu, która pomaga oczyścić organizm i wzmocnić jego odporność. W ciągu kilku minut 

możesz przygotować pełnowartościowy i sycący posiłek. Potrzebujesz jedynie świeżych warzyw, owoców                     
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i blendera lub wyciskarki. Nowa wersja diety to pełnowartościowa forma postu wykorzystująca te same składniki 

i założenia co dieta warzywno-owocowa. Jej dzienny jadłospis nie przekracza 800 kcal. Wyciśnij z tej książki 

zdrową dawkę wiedzy, praktyki i witamin! W książce znajdziesz: specjalny rozdział dr Ewy Dąbrowskiej 

poświęcony odporności i sposobom radzenia sobie z wirusami 100 nowych przepisów na smaczne, szybkie                    

i wzmacniające odporność zupy, soki, musy, desery i koktajle praktyczne porady, przykładowy jadłospis teksty 

motywacyjne z miejscem na notatki pomysły na wykorzystanie diety płynnej w życiu codziennym.  

 

 

13. Dlaczego śpimy : odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych / Matthew Walker ; 

przełożył Jacek Konieczny.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia człowieka , Marzenia senne , Sen , Wpływ na 

zdrowie , Zaburzenia snu , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Lepszej lektury do łóżka nie można sobie wymarzyć. Międzynarodowy bestseller. Książka roku według „Times 

Literary Suplement”, „Observera”, „Sunday Timesa”, „Financial Timesa” i „Guardiana”. Jaki wpływ na sen mają 

kofeina i alkohol? Co naprawdę dzieje się podczas fazy REM? Dlaczego z wiekiem zmieniają się zwyczaje 

związane ze snem? Jak popularne wspomagacze snu działają w dłuższej perspektywie? Sen jest jednym                          

z najważniejszych, a zarazem najmniej zbadanych aspektów życia, odpowiadającym za dobre samopoczucie                   

i długowieczność. Do niedawna nauka nie znała odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpimy, ani dlaczego 

bezsenność tak szkodzi zdrowiu. Jednak liczne odkrycia naukowe pozwoliły spojrzeć na sen z zupełnie nowej 

perspektywy. Matthew Walker pokazuje, jak sen wpływa na zdolność uczenia się, zapamiętywania                                

i podejmowania logicznych decyzji. Jak reguluje emocje, wzmacnia odporność, poprawia metabolizm i apetyt. 

Sny łagodzą bolesne wspomnienia i tworzą wirtualną rzeczywistość, w której mózg łączy nową i nabytą 

wcześniej wiedzę, by pobudzać kreatywność.   

 

 

14. Dzień, który zmienił wszystko / Leigh Sales ; przekład Adam Wawrzyński.- 

Łódź : Wydawnictwo Feeria, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys psychiczny , Trauma , Trudne sytuacje życiowe , 

Wybory życiowe , Australia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Michael Spence niemal z dnia na dzień został wdowcem z pięciorgiem dzieci. Farmaceuta Walter Mikac                      

w krwawych wypadkach stracił trzy kobiety swojego życia. James Scott na 43 dni zaginął w wysokich górach, 

ale najgorsze przyszło, kiedy dopadły go media. Louisa Hope zajrzała z mamą do kawiarni i przeżyła 

najstraszniejsze godziny swojego życia. Wydaje ci się, że nie da się podnieść się po takich przejściach? 

Wszystkich wymienionych tu ludzi, a także innych bohaterów książki Sue Leigh, też nic nie przygotowało na 

tragedie, z którymi przyszło im się zmierzyć. W ich zwykłym życiu pojawił się jednak dzień, który wywrócił 

dotychczasowy świat do góry nogami. Czego dokładnie doświadczyli i jak sobie z tym poradzili? Jaką rolę                  

w zmaganiach z traumą odegrali bliscy, dziennikarze żądni informacji, uczestnictwo w postępowaniu sądowym 

czy w okazaniu ciała w kostnicy? Czy przebyta trauma ich złamała czy pomogła im docenić to, czego wcześniej 

nie zauważali? Dziennikarka Sue Leigh też pewnego dnia doznała czegoś potwornego. Dało jej to odwagę, by 

siąść twarzą twarz z osobami, które zmierzyły się z niewyobrażalnym, a z jej intymnych, do bólu szczerych 
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opisów wyłania się nie tylko rozmiar doświadczonej tragedii, lecz także wskazówki, jak znaleźć w sobie siłę, 

kiedy nadejdzie najtrudniejszy czas w życiu.  

 

 

15. Emilia i Karol Wojtyłowie : rodzice św. Jana Pawła II / Milena Kindziuk.- 

Kraków : Esprit : W drodze, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojtyła, Emilia (1884-1929) , Wojtyła, Karol (1879-1941) , 

Wojtyła, Edmund (1906-1932) , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Wojtyła (rodzina) 

, Rodzice , Wychowanie religijne , Wadowice (woj. małopolskie) , Kraków (woj. 

małopolskie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2020-07 

 

Pierwsza biografia rodziców Papieża. Kim byli Emilia i Karol Wojtyłowie? Dlaczego Kościół stara się                           

o włączenie ich do grona świętych? Na te pytania odpowiada dr Milena Kindziuk, która przez kilka lat 

poszukiwała niepublikowanych wcześniej dokumentów i wspomnień o rodzicach Papieża. Biografia ta stanowi 

wyjątkowy portret silnej, a zarazem pokornej rodziny, która do końca zaufała Bogu. Trwa proces beatyfikacyjny 

rodziców Jana Pawła II. W książce zamieszczono Modlitwę o beatyfikację Sług Bożych Emilii i Karola 

Wojtyłów.  

 

 

16. Empatia : poradnik dla wrażliwych / Judith Orloff ; przekład Natalia Mętrak-

Ruda.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Empatia , Samopoznanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Osoba wysoko wrażliwa jest wyczulona na wszelkie zmiany nastroju, uczucia i stany psychiczne innych,                       

a empatyczna odbiera emocjonalne sygnały wysyłane przez ludzi jeszcze silniej, przejmując je i doświadczając 

ich w niezwykle głęboki sposób. Często jest więc bezbronna  wobec tego uczuć, jakim może stać się zwykłe 

spotkanie towarzyskie. Dla takich osób właśnie Judith Orloff, psycholożka specjalizująca się w pracy z osobami 

empatycznymi, napisała tę książkę. Ma ona wesprzeć ludzi o delikatnej konstrukcji psychicznej w chronieniu 

swojej wyjątkowej osobowości przed światem i w podejmowaniu wyzwań, a także w lepszym rozumieniu 

własnych potrzeb. Pomoże też tym, którzy chcą rozwinąć swoją wrażliwość, by umieć troszczyć się o innych                   

w świecie pozbawionym empatii. 

 

 

17. Jadłonomia po polsku / Marta Dymek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Potrawy jarskie , Weganizm , Książka kucharska , 

Przepisy kulinarne , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-07 
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"Jadłonomia po polsku" pokazuje, że kuchnia roślinna może być prosta jak barszcz i równie smaczna co ruskie 

pierogi. W sześciu rozdziałach podzielonych zgodnie z porami roku znajdziecie mnóstwo roślinnych inspiracji. 

To nie pomyłka, pór roku mamy w Polsce sześć - jest przecież przedwiośnie oraz trochę zapomniane przedzimie. 

W końcu, czekając na nowalijki, trzeba coś jeść, na przykład barszcz z wędzonymi śliwkami, kanapki z pastą                   

z ciecierzycy i kiszonych ogórków, a na deser gryczaną granolę. Ta książka to nie tylko przepisy, ale też 

praktyczne porady, które sprawiają, że gotowanie jest zrozumiałe i pyszne. W końcu wiadomo, dlaczego latem 

do rosołu warto wrzucić bób, jak zrobić rewolucyjny pasztet bez pieczenia i czemu w bigosie tak dobrze smakuje 

kilka kawałków słodkiej dyni. A przede wszystkim: jak gotować roślinnie po polsku, czyli po naszemu -                     

w zgodzie z naszymi smakami, chęciami, możliwościami.  

 

 

18. Jane Austen w domu : biografia ulubionej pisarki wszystkich kobiet / Lucy 

Worsley ; z angielskiego przełożyły Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Alicja 

Kosim.- Warszawa : Świat Książki, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Austen, Jane (1775-1817) , Pisarze angielscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Historyczka Lucy Worsley zdecydowała się pokazać życie Jane Austen z nieco innej perspektywy. Worsely 

odwiedziła różne miejsca, które miały szczególne znaczenie dla Jane - jej dom rodzinny, jej szkołę, jej ulubione 

miejsca spędzana wakacji itd. Każde z tych miejsc, ale i zamieszkujący je ludzie, mieli wpływ na jej pracę jako 

powieściopisarki. Badania Worsley rzucają nowe światło na Jane, która zdaniem wielu wiodła spokojne życie,               

a według Lucy była pełną pasji kobietą, która nieustannie walczyła o swoje prawo do wolności. JANE AUSTEN 

AT HOME to portret znanej autorki nie jako samotnej starej panny, ale jako silnej i zdecydowanej kobiety, która 

odrzuciła 5 propozycji małżeństwa, bo wiedziała, że może przyjąć tylko Pana Darcy'ego.  

 

 

19. Jasnowidz Jackowski : niesamowity dar, życie prywatne, kulisy pracy /  

Przemysław Lewicki.- Warszawa : Wydawnictwo Harde - Time Spółka Akcyjna, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jackowski, Krzysztof (1963- ) , Jasnowidzenie , Polska , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2020-07 

 

 

Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa, opowiada, czym jest dla niego jasnowidzenie i jakie 

konsekwencje niesie ze sobą ten tajemniczy dar, któremu zupełnie podporządkował swoje życie. Wspomina 

dzieciństwo, rodzinny dom, szkolne przygody i pierwszą pracę. Opisuje największe rozterki z czasów, gdy 

podjął decyzję, że zajmie się wyłącznie jasnowidzeniem. Dowiadujemy się, na czym polega wykonanie wizji                

i jakich rekwizytów potrzebuje jasnowidz, by skontaktować się z zaginionymi lub zmarłymi osobami,                           

z przeszłością, a nawet przyszłością. Opowiada o najgłośniejszych i najtrudniejszych sprawach, które przyszło 

mu rozwiązywać w ciągu 30 lat, oraz o ludziach, których dane mu było spotkać. Jak wyglądała jego znajomość  

z gangsterem Andrzejem K., „Pershingiem”? Jaki przedmiot posłużył do wykonania wizji z Andrzejem 

Lepperem? O co prosiła go rodzina Czesława Miłosza? Kto wygra wybory prezydenckie? Na czym polegał 

eksperyment w Japonii? Jakie jest stanowisko Kościoła na temat jasnowidzenia, a jak umiejętności Jackowskiego 

ocenia policja? Czy każdy z nas może zostać jasnowidzem? Krzysztof Jackowski szczerze o życiu i śmierci, 
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wizjach i odczuciach, ideałach i Bogu oraz o pomocy zdesperowanym potrzebującym i powątpiewaniu 

niedowiarków.  

 

 

20. Kiedy umrę, zjesz mnie, kocie? : odpowiedzi na najdziwniejsze pytania o śmierci 

/ Caitlin Doughty ; tłumaczenie Agata Zano ; [ilustracje Ruz, Dianne].- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmierć , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Każdego dnia Caitlin Doughty, najsławniejsza na świecie właścicielka domu pogrzebowego, otrzymuje 

dziesiątki pytań dotyczących śmierci i zwłok. Te najciekawsze pochodzą od dzieci: Co stałoby się z ciałem 

astronauty, gdyby zostało wypchnięte z promu kosmicznego? Czy mogę babci wyprawić pogrzeb w stylu 

wikingów? Pozwolą mi trzymać czaszkę mamy na biurku? Czy po śmierci można oddać krew? Czy mój 

ukochany Mruczek nadgryzie moje zwłoki, gdy umrę? W książce Kiedy umrę, zjesz mnie, kocie? Doughty 

fachowo, szczerze i z humorem rozprawia się z wieloma mitami i rozwiewa wątpliwości na temat umierania, 

rozkładu ciała i okoliczności, które mogą temu towarzyszyć. Według autorki nie możemy sprawić, by koniec 

życia stał się czymś przyjemnym, ale możemy poznać i oswoić temat, by nie bać się śmierci.  

 

 

21. Kocie chrzciny : lato i zima w Finlandii / Małgorzata Sidz.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, copyright 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sidz, Małgorzata (1990- ) , Finowie , Obyczaje i zwyczaje , 

Życie codzienne , Finlandia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-07 

 

 

Kissanristiäiset, kocie chrzciny, to pretekst do świętowania, muzyki, śpiewu. Finowie umieją imprezować i nie 

stronią od alkoholu, tak w towarzystwie, jak w samotności (to słynne fińskie „gaciopicie” w domu, na kanapie,  

w bieliźnie lub wyciągniętych dresach). Ale Małgorzata Sidz zaprasza nas nie tylko do zabawy – uchyla przed 

nami drzwi do fińskich domów, przedstawia fińskie rodziny, opowiada o fińskiej mentalności, o pracowitości               

i wyrozumiałości, alkoholizmie i samotności. Zabiera nas do domków letniskowych i do domów spokojnej 

starości. Pisze o historii, skomplikowanych relacjach z sąsiadami i o mniejszościach, ale też o Muminkach, Tove 

Jansson i saunach. Jej Finlandia to kraj wymykający się stereotypom, pełen sprzeczności i podziałów, wspaniały 

i trudny zarazem. Kraj lata i zimy.  

 

22. Kościół ma być przezroczysty / ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z 

Tomaszem P. Terlikowskim.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek (papież ; 1936- ) , Kościół katolicki , Autorytet , 

Kościół a państwo , Laicyzacja , Skandale , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Polska , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-07 
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Ostatnie miesiące pokazały wyraźnie, że potrzebny jest zupełnie inny sposób mówienia o Kościele - o jego 

słabościach, o sprawach, które wymagają wyjaśnienia, o trudnych momentach jego historii. W najnowszej 

książce ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wraz z Tomaszem P. Terlikowskim starają się spojrzeć na rzeczywistość 

Kościoła XXI wieku obciążonego skandalami seksualnymi, finansowymi i moralnymi. Udowadniają, że można     

o tym wszystkim rozmawiać otwarcie i z szacunkiem - przede wszystkim z szacunkiem dla prawdy. I raz jeszcze 

przypominają, że tylko dzięki prawdzie i otwartemu dialogowi, będziemy mogli doświadczyć oczyszczenia.  

 

 

23. Kot : opowieść o Konstantym A. Jeleńskim / Anna Arno.- Warszawa : 

Wydawnictwo Iskry, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jeleński, Konstanty Aleksander (1922-1987) , Pisarze polscy 

, Biografia 

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

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Kot Jeleński, żołnierz, intelektualista, przyjaciel Gombrowicza, Miłosza i Czapskiego, krnąbrny niekiedy 

współpracownik paryskiej "Kultury", człowiek światowy, wyłamuje się ze wszystkich znanych nam szablonów 

polskiej emigracji. Trudno go sobie wyobrazić na pomniku. Błyskotliwy, zmienny - ale bezkompromisowy                 

w sprawach zasadniczych - ukrywający swoje życie prywatne przed wzrokiem emigracyjnych plotkarzy; nawet 

ci, którzy go długo znali, nie mogą być pewni, że go naprawdę poznali. Biografia Anny Arno świetnie uchwyciła 

tę proteuszową postać w stu migawkach, ze stu punktów widzenia. Adam Zagajewski 

 

 

24. Kraj nie dla wszystkich : o szwedzkim nacjonalizmie / Wiktoria Michałkiewicz.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mniejszości narodowe , Uchodźcy , Nacjonalizm , Szwecja , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-323  

Nowości:  2020-07 

 

 

Dlaczego w Szwecji płoną ośrodki dla uchodźców? Dlaczego w holu największego instytutu badawczego                   

w kraju, Karolinska Institutet, nadal znajduje się popiersie Gustava Retziusa, pioniera teorii czystości rasy? Jak 

to się stało, że zaledwie trzy lata po II wojnie światowej mieszkańcy Jönköping postanowili wypędzić z miasta 

tattare – ludzi wędrownych? Wiktoria Michałkiewicz bada, dlaczego w kraju uznawanym za oazę szczęścia 

rośnie poparcie dla nacjonalistycznych idei. Szuka odpowiedzi nie tylko w rozmowach ze współczesnymi 

szwedzkimi nacjonalistami, ale też przywołując duchy przeszłości. Ta książka to ważne ostrzeżenie, że we 

właściwych okolicznościach niewiele trzeba, by wyzwolić nienawiść, która zatruwa całe społeczeństwa.  
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25. Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych : Podkarpackie / [redakcja Józef 

Lonczak ; autorzy tekstów Joanna Borowiec, Józef Lonczak, Dorota Wilk].- 

Rzeszów : Polska Press Grupa. Oddział, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochotnicza straż pożarna (OSP) , Pożarnictwo , Rzeszów 

(woj. podkarpackie ; okolice) , Województwo podkarpackie (1999- ) , Opracowanie 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2020-07 

 

[Z "Od Redaktora"]: Straże ogniowe na terenie obecnego woj. podkarpackiego powstawały na przełomie XIX                

i XX w., ale tu i ówdzie pierwsze organizacje strażackie zawiązały się znacznie wcześniej. [...]. Dziś OSP to 

profesjonalnie działające jednostki, mające w swych szeregach wyszkolonych strażaków-ratowników, 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Gdy zajdzie potrzeba, gaszą pożary, ratują i chronią ludzkie życie, 

zabezpieczają mienie, przekazują swą wiedzę młodzieży. Ale strażacy nie tylko spieszą nam na ratunek.                      

W regionie działają liczne strażackie orkiestry dęte, grupy teatralne i kulturalno-rozrywkowe. [...]. Trudno sobie 

wyobrazić, by ważne lokalne wydarzenia i uroczystości mogły się odbyć bez udziału i wsparcia OSP. Bogate 

tradycje i ogromne zaangażowanie strażaków-ochotników w życie lokalnych społeczności dokumentujemy                 

w niniejszej książce [...]. Józef Lonczak 

 

 

26. Książka o śmieciach / Stanisław Łubieński.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Degradacja środowiska , Przyroda , Śmieci , 

Środowisko człowieka , Esej 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Od dzikich wysypisk w każdym polskim lesie i zaśmieconych przydrożnych rowów po apokaliptyczne obrazy 

azjatyckich plaż, które przypływ zalewa tonami odpadków. Plastikowe butelki, sznurki od snopowiązałki, gruz          

z budowy czy konfetti z niedopałków wokół przystanków. Śmieci są wszędzie. Tak bardzo wszędzie, że 

przestajemy je zauważać. "Książka o śmieciach" Stanisława Łubieńskiego to kolekcja esejów o śmieciach 

ilustrowana zdjęciami autora. Esejów literackich, ale opartych na badaniach i rozmowach ze specjalistami. 

Laureat Nagrody Literackiej Nike Czytelników 2017 zastanawia się w nich, czym są współczesne śmieci, jak 

zmieniły się na przestrzeni wieków. Jakie zagrożenie niosą ze sobą i co my możemy w tej sprawie zrobić? Co 

mówią o naszej cywilizacji? O współczesnym człowieku. O nieumiarkowaniu, chciwości, egoizmie? O tym, jaki 

krajobraz zastaliśmy, a jaki po sobie zostawimy?  

 

 

27. Lekarz wojenny : chirurg na linii frontu / David Nott ; przekład Dominika 

Braithwaite.- Kraków : Insignis Media, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nott, David , Chirurgia urazowa , Chirurdzy , Wojna , 

Chirurgia wojenna , Wolontariusze , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-07 
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Już od ponad dwudziestu pięciu lat profesor David Nott – pracujący w londyńskich szpitalach chirurg ogólny                

i naczyniowy – co jakiś czas bierze bezpłatny urlop i wyrusza jako wolontariusz do najbardziej niebezpiecznych 

stref działań wojennych. Przeprowadzał ratujące życie operacje w wyjątkowo wymagających i trudnych 

warunkach – między innymi w 1993 roku w oblężonym Sarajewie i w tajnych szpitalach w kontrolowanym 

przez rebeliantów wschodnim Aleppo. Konflikty zbrojne, których ofiary ratował na miejscu David Nott, to 

smutna historia wojen XXI wieku: Afganistan, Sierra Leone, Liberia, Darfur, Kongo, Irak, Jemen, Libia, Strefa 

Gazy i Syria. Jednak „Indiana Jones chirurgii”, jak bywa nazywany Nott, ocalił niejedno życie także w krajach 

dotkniętych katastrofami naturalnymi – między innymi w Haiti i Nepalu po trzęsieniach ziemi. Zawodowa pasja, 

głęboka empatia, pragnienie niesienia pomocy najbardziej potrzebującym i dreszcz emocji związany z pracą               

w obliczu śmiertelnego zagrożenia – wszystko to popycha go do działania.  

 

 

28. Lekarze w górach : bohaterowie drugiego planu / Wojciech Fusek, Jerzy 

Porębski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Lekarze , Polacy za granicą , 

Ratownicy medyczni , Himalaje (góry) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

To opowieść o granicach ludzkich możliwości, o człowieczeństwie, które przechodzi egzamin ponad chmurami. 

Historia ludzi, bez których nie byłoby dziś wśród nas wielu himalajskich herosów. Lekarze wypraw, bohaterowie 

drugiego planu, nie raz stają się kluczowymi postaciami ekspedycji. Autorzy przybliżają ich rolę, opisując 

wypadki i codzienność, często zabawną, podczas karawany i w bazie. Rozmawiają ze wspinaczami i lekarzami. 

Pokazują, jak rozwijały się ratownictwo i medycyna górska. Pytają o zagadnienia okołomedyczne, jak higiena               

i doping, czy doznania poza ciałem. Z wyczuciem opisują chwile, gdy lekarze przegrywali bój o życie 

wspinaczy. W złotych latach himalaizmu lekarz towarzyszył większości wypraw, dziś małe zespoły kontaktują 

się z nim jedynie przez telefon. Czy to wystarczy? W tej książce znajdziesz odpowiedzi na to i inne pytania.  

 

 

29. Mam faceta i mam... problem / Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska.- Warszawa : 

Dom Wydawniczy Rebis, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Mężczyzna , Relacja 

romantyczna , Rozwiązywanie konfliktów , Zaloty , Poradnik , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-07 

 

 

Odkryj tajemnice udanego związku. Większość kobiet marzy o udanym związku. Myślą, że największy kłopot to 

znalezienie właściwego partnera. Tymczasem okazuje się, że większość problemów dopiero nadejdzie… Jak 

skutecznie komunikować się z partnerem? A jak z jego rodziną? Jak pogodzić pragnienia i nawyki dwóch osób? 

W jaki sposób będąc w związku, dbać o swoją indywidualność? Czy związek to inwestycja? To tylko część 

spośród pytań, na które znajdziesz odpowiedzi w książce Mam faceta i mam… problem. Katarzyna Miller                     

i Suzan Giżyńska w okraszonych humorem rozmowach doradzają, jak postępować, by związek był szczęśliwy.  
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30. Maszyna do pisania : kurs kreatywnego pisania / Katarzyna Bonda.- Wydanie 1. 

(dodruk).- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kreatywne pisanie , Lingwistyka tekstu , Tekstologia , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-808.1/.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Pisania, jak każdego zawodu, można się nauczyć. Kurs kreatywnego pisania Katarzyny Bondy, królowej 

polskiego kryminału, da początkującym pisarzom narzędzia, by mogli swoje pisarskie pomysły realizować 

pewnie, świadomie i coraz doskonalej. Wyjaśni, jak wygląda struktura powieści i w przystępny sposób 

uporządkuje teorię konstruowania tekstów literackich. Pomoże także przyszłym pisarzom w odkrywaniu ich 

mocnych stron, otworzy ich na inną percepcję świata, nauczy samodyscypliny oraz tego, jak szukać tematów                   

i pomysłów.  

 

 

31. Menopauza : podróż do esencji kobiecości / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert 

Wolański.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Menopauza , Zdrowe odżywianie , 

Zdrowy styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Menopauza jest początkiem „złotego czasu” w życiu kobiety. Jest naturalnym etapem i warto się do niego 

przygotowywać, mając 30, 40 lat. To od naszych nawyków żywieniowych i stylu życia zależy, jaki ten czas dla 

nas będzie. Nie jesteśmy skazane na cierpienie, dyskomfort i przykre dolegliwości! Nie jesteśmy niewolnicami 

naszych hormonów − to my tworzymy nasze życie, samopoczucie i zdrowie! To wszystko naprawdę jest                        

w naszych rękach. Okres menopauzy daje nam wspaniałe możliwości rozwoju. Możemy z nich skorzystać, jeśli 

w pełni zrozumiemy ten proces na poziomie ciała, emocji i ducha. Jeżeli dobrze wykorzystamy ten czas, wtedy 

wejdziemy na poziom mistrzyni, będziemy cieszyć się doskonałym samopoczuciem, zdrowiem, witalnością                   

i młodością do późnych lat. Jak tego dokonać? O tym mówi ta książka. Napisałam ją dla kobiet w wieku od 35 

do 135 lat! Życzę wam pięknego, mądrego, cudownego czasu przejścia! Z miłością Agnieszka 

 

 

32. Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii 

pedagogicznej / Marta Bogdanowicz.- Wydanie 1 poszerzone (dodruk).- Gdańsk : 

Harmonia Universalis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metoda Dobrego Startu , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Metoda Dobrego Startu należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii przez 

wielozmysłowe uczenie się wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinestetyczno-ruchowe. W formie zabaw aktywizuje 
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funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania oraz współdziałania między nimi, czyli integrację 

percepcyjno-motoryczną. Prezentowane tu podejście metodyczne sprzyja uczeniu się każdego dziecka. Wielką 

korzyść odnoszą przede wszystkim dzieci „ryzyka dysleksji"' dzieci dyslektyczne, a także dzieci o opóźnionym 

rozwoju. Metodę Dobrego Startu można stosować: w przedszkolach; w grupach 5-6-latków (rocznego 

obowiązkowego przygotowania do szkoły); w pierwszej klasie do nauki pisania i cyfr; w przedszkolu i kasach I-

III do nauki języka angielskiego (Good Start Method for English); w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych               

i dydaktyczno-wyrównawczych; w grupach, klasach integracyjnych i specjalnych; a także w domu z własnym 

dzieckiem.  

 

 

33. Michael Jordan : życie / Roland Lazenby ; tłumaczenie Michał Rutkowski.- 

Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jordan, Michael (1963- ) , National Basketball Association 

(NBA) , Koszykarze (sportowcy) , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Kultowa biografia króla koszykówki, powszechnie uznawana za najlepszą książkę o Michaelu Jordanie, jaka 

kiedykolwiek się ukazała. Roland Lazenby przez blisko 30 lat śledził karierę MJ-a i był świadkiem tego, jak                

z nieopierzonego chudzielca przemienił się w rozpoznawalnego na całym świecie ambasadora koszykówki.  

Dzieło amerykańskiego dziennikarza sportowego powstało na podstawie niezliczonych rozmów z przyjaciółmi, 

kolegami z parkietu oraz członkami rodziny koszykarza, a także nim samym. Dzięki temu „Michael Jordan. 

Życie” to książka ujawniająca najpełniejszą i niezwykle fascynującą historię nie tylko sportowca, ale też 

człowieka i ikony współczesnego sportu.  

 

 

34. Moje życie jest moje : opowieści o wolności i pożądaniu / Remigiusz Ryziński.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Życie seksualne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Jak wygląda w Polsce seks bez tabu? Od dominacji i swingu, przez kina porno i kluby go-go, po zmysłowe 

rytuały shibari. "Moje życie jest moje" to opowieść o wolności i pożądaniu wykraczających poza granice 

konwenansu. Mocna, intymna i szczera, wprowadzająca w doświadczenie ciała i seksu, który pochłania, 

zawłaszcza, a czasem niszczy. Historia o tym, kim chcielibyśmy być lub kim w swoich najskrytszych 

marzeniach i fantazjach naprawdę jesteśmy. Bohaterki i bohaterowie Ryzińskiego pokazują, jak w odważnym 

seksie objawia się to, co najbardziej ludzkie: namiętność, egocentryzm, zachłanność, a także żarliwa, niekiedy 

bolesna miłość. I że wyzwolenie seksualne bywa najważniejszym wyzwoleniem życiowym. Nie ma przecież 

jednego scenariusza na życie. Jest za to wiele o nim opowieści. Najciekawsze z nich to takie, w których 

opowiadający mówi: „Moje życie jest moje”. Albo: „Mój seks to ja”. 
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35. Molestowane : historie bezbronnych / Katarzyna Borowska, Anna Matusiak-

Rześniowiecka.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Molestowanie 

seksualne , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Odważna i ważna książka. O molestowaniu wciąż mówimy za mało. Miały 3 latka, 5 lat, 12... Robił to ojciec, 

wujek, dziadek, siostra, matka, ktoś obcy. Niektóre z nich były uwodzone, mamione obietnicą opieki, namiastką 

miłości, przekonaniem, że są ważne. Inne mają za sobą brutalne, zbiorowe gwałty. Dziś idą własnymi ścieżkami, 

często są kobietami sukcesu, ale łączy je jedno. Odważyły się opowiedzieć o tym, że w dzieciństwie były 

wykorzystane seksualnie, a nikt nie dawał wiary ich słowom. Że to nie molestujący, nie gwałciciele byli winni, 

ale one – winne rozpadu rodziny, wstydu przed sąsiadami. Bo dobrych dzieci przecież nie spotykają złe rzeczy…  

 

 

36. Nic osobistego : sprawa Janusza Walusia / Cezary Łazarewicz.- Katowice : Post 

Factum - Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Waluś, Janusz (1953- ) , Hani, Chris (1942-1993) , Apartheid 

, Polityka wewnętrzna , Polacy za granicą , Rasizm , Zabójstwo polityczne , 

Johannesburg (Republika Południowej Afryki) , Polska , RPA , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(6) 

Nowości:  2020-07 

 

 

Znakomity reporter tym razem postanowił przyjrzeć się historii Janusza Walusia, który w 1993 roku zamordował 

Chrisa Haniego, charyzmatycznego działacza Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Jak to się stało, że 

zwykły, interesujący się sportami motorowymi chłopak z Podhala, który wyjechał do RPA i pracował jako 

kierowca TIR-a, dał się wplątać w politykę, stając po złej stronie – białych Afrykanerów, którzy za wszelką cenę 

chcieli utrzymać rasistowski apartheid. Waluś od 26 lat przebywa w afrykańskim zakładzie karnym, będąc tym 

samym najdłużej więzionym skazańcem w Republice Południowej Afryki. Autor dociera nie tylko do samego 

Walusia, do jego najbliższych przyjaciół, znajomych, akt sprawy, wspomnień, świadków oraz nigdzie wcześniej 

niepublikowanych dokumentów, ale również do córki Haniego, z którą odbył wzruszającą rozmowę. Łazarewicz 

opisuje tragiczne wydarzenie z 1993 roku, przygotowania do zabójstwa Haniego i to, co działo się po 

morderstwie.  

 

 

37. Niepewność : rozmowy o strachu i nadziei / Agnieszka Jucewicz, Tomasz 

Kwaśniewski.- Warszawa : Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Strach , Samotność , Uczucia , Nadzieja , Epidemie , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że uniwersalne kwestie nadziei, tęsknoty, samotności, wyborów etycznych,                   
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a także lęku przed śmiercią i jakości relacji z najbliższymi stały się wyraźniejsze, domagające się odpowiedzi, 

które pozwolą nam lepiej żyć nie tylko w tej ekstremalnej sytuacji. Rozmowy Agnieszki Jucewicz i Tomasza 

Kwaśniewskiego z psychologami, psychoterapeutami, a nawet jednym etykiem, o tym, co się dzieje teraz                      

z naszymi uczuciami i relacjami tworzą przestrzeń do zastanowienia się nad tymi fundamentalnymi kwestiami. 

Podpowiadają też sposoby na to, jak poradzić sobie emocjonalnymi trudnościami, których doświadczamy                    

w obliczu tych pytań.  

 

 

38. O lepszym życiu : rozmyślania z psychologią w tle / Iwona Majewska-Opiełka.- 

Warszawa : Edipresse Książki - Edipresse Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Relacje międzyludzkie ,  

Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Iwona Majewska-Opiełka jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem, coachem                   

i doradcą dla najwyższej kadry kierowniczej. Od 1990 roku w ramach własnej firmy prowadziła szkolenia                      

i doradztwo w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Była współzałożycielką Akademii Sukcesu w Chicago.                  

W 2000 roku założyła w Polsce Akademię skutecznego działania, która działa według unikatowego programu 

szkoleń opartych na świadomym wpływaniu na podświadomość, doskonaleniu własnego charakteru oraz 

kształtowania życia w zgodzie z życiowym posłannictwem i pryncypialnymi zasadami. O swojej misji mówi: 

„Poszerzam wciąż własną świadomość i wspieram w tym innych. Przyczyniam się do dobrych zmian w ich 

sercach i umysłach. Z radością i wdzięcznością przeżywam kolejne chwile, a każdym działaniem dokładam do 

świata dobrą energię”. Tę misję Iwona Majewska-Opiełka realizuje w swojej najnowszej książce.Opierając się 

często na własnych doświadczeniach, podpowiada czytelnikom, w jaki sposób mogą osiągnąć to, co ona sama 

uważa za najważniejsze wartości: miłość, spójność wewnętrzna, piękno, dobry wpływ i spokój. 

 

 

39. Ocalenie w Maryi : pakiet ratunkowy w czasach dramatu kościoła i świata / 

ks.Piotra Gals.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria (matka Jezusa Chrystusa) , Duchowość katolicka , 

Modlitwa wstawiennicza , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Ocal swoją duszę. Już czas! Nadchodzą dni ciemności. Na naszych oczach dzieją się rzeczy, które trudno pojąć. 

Epidemie, konflikty zbrojne, radyklane protesty społeczne czy walka z Kościołem – nasz świat, w tym także 

Kościół, pogrążają się w kryzysie, który dotyka każdego z nas. W czasach, gdy wielu poszukuje duchowego 

pocieszenia, ks. Piotr Glas wskazuje na Polskę jako miejsce, z którego może nadejść odrodzenie wiary. Nie 

dokona się to jednak, jeśli nie oddamy swojego życia Maryi. Dlatego w tej książce ceniony rekolekcjonista 

wskazuje drogę do pełnego zawierzenia Matce Bożej. Dzieli się własnym doświadczeniem duchowym oraz 

proponuje niezwykłe modlitwy, za sprawą których każdy może znaleźć schronienie przed złem w Jej Niepoka-

lanym Sercu. To Maryja jest ostatnim ratunkiem dla ocalenia naszych dusz.  
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40. Peaky Blinders : prawdziwa historia słynnych gangów Birminghamu / Carl 

Chinn ; tłumaczenie Tomasz Bieroń.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Birmingham (Wielka 

Brytania) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-07 

 

 

Kim byli prawdziwi Peaky Blinders? Serial Peaky Blinders przykuwa widzów do ekranów od 2013 roku. Ta 

gangsterska epopeja opowiada o dramatycznych dziejach rodziny Shelby i jej charyzmatycznego przywódcy na 

tle burzliwej historii początku XX wieku. Tymczasem prawdziwe gangi od pokoleń rządziły życiem                           

w mrocznych zaułkach Birminghamu, a wielu z serialowych bohaterów miało swoje pierwowzory w rzeczy-

wistości. Historyk Carl Chinn spędził dziesięciolecia na badaniu słynnych Peaky Blinders, do których należał 

jego własny pradziadek. Owocem jego pracy jest niezwykła i porywająca opowieść o kryminalnym podziemiu 

Birminghamu, napisana na podstawie źródeł historycznych i wywiadów z potomkami członków Peaky Blinders  

i wzbogacona o rzadkie fotografie z początku zeszłego stulecia.  

 

 

41. Polowanie na prawdziwego psa : po drugiej stronie odznaki : [reportaż śledczy] / 

Grzegorz Głuszak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miksza, Marcin (1978- ) , Centralne Biuro Śledcze , 

Korupcja , Policjanci , Przestępczość zorganizowana , Przestępstwa narkotykowe , 

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) , Polska , Reportaż fabularny , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-07 

 

Borys był psem z krwi i kości. Tropiąc przestępców, nie zorientował się, kiedy z łowczego sam zmienił się                  

w zwierzynę, na którą polowanie urządzili jego dawni koledzy z resortu. Kiedy rozpoczynał pracę w CBŚP, 

chciał rozbić olsztyńską mafię narkotykową i wsadzić do więzienia lokalnych bandytów. Uczestniczył                          

w rozprawowaniu białostockiej grupy neonazistów. Kiedy składał przysięgę na honor oficera polskiej policji, nie 

zdawał sobie sprawy, że ważniejsze od ścigania przestępców będą układy, polityka i skorumpowani koledzy - że 

trafi na prywatny folwark. Poświęcił swoją rodzinę i oddał się pracy, która w pewnym momencie stała się dla 

niego najważniejsza. Nie sądził, że instytucja, której się poświęcił, zrujnuje mu życie. Mafia, która rządzi 

narkotykowym biznesem, policjant, na którego polują koledzy z Biura Spraw Wewnętrznych i dziennikarz 

ufający tym, którym nie wierzył nikt.  

 

 

42. Polskie ślady na Białorusi : [przewodnik historyczny / tekst i zdjęcia] Mirek i 

Magda Osip-Pokrywka.- Olszanica : Wydawnictwo BOSZ, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Białoruś , Przewodnik turystyczny , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2020-07 
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"Polskie ślady na Białorusi" to bogato ilustrowany autorski przewodnik utrzymany w konwencji historyczno-

podróżniczej zachęcający czytelnika do podróży po terenach naszego wschodniego sąsiada. Autorzy publikacji 

nie tylko opisują miejsca warte odwiedzenia, lecz także przywołują istotne wydarzenia historyczne, które 

znacząco wpłynęły na obecny kształt państwa białoruskiego - m.in. zawarcie unii personalnej w Krewie, wojnę 

polsko-bolszewicką czy utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Szczegółowy rys history-

czny wyjaśnia również stan polskich i białoruskich zabytków architektonicznych, niegdyś dewastowanych lub 

rozbieranych, obecnie - rekonstruowanych. Książka podzielona jest na rozdziały, każdy z nich z kolei 

poświęcony jest konkretnemu regionowi.  

 

 

43. Ponad światem : wspinaczka, obłęd i zabójczy wyścig o himalajskie szczyty / 

Scott Ellsworth ; [tłumaczenie Anna Bereta-Jankowska].- Warszawa : Burda Media 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpinizm , Mount Everest (góra) , Himalaje (góry) , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

To był wyścig na dach świata. Gdy w latach 30. XX wieku narastało napięcie pomiędzy największymi potęgami 

Europy, w Himalajach szalała już inna walka. Zespoły wspinaczy z Wielkiej Brytanii, nazistowskich Niemiec                

i Stanów Zjednoczonych rywalizowały ze sobą w wyścigu o najwyższe szczyty świata, w tym Mount Everest                  

i K2. W odróżnieniu od dzisiejszych wspinaczy mieli niewiele zdjęć i map czy sprawnej aparatury tlenowej, a w 

góry szli w skórzanych butach i bawełnianych parkach. O dziwo, na przekór wszystkiemu wkrótce dotarli dalej               

i wyżej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. A gdy tak się stało, ich wyczyny przyciągnęły uwagę świata. 

Książka "Ponad światem", opisująca wydarzenia rozgrywające się w Londynie, Nowym Jorku, Niemczech, 

Indiach, Chinach i Tybecie, nie stanowi jedynie relacji z dokonań wspinaczy i historii ich życia, ale jest 

świadectwem pasji i ambicji, odwagi i szaleństwa, tradycji i innowacji,tragedii i triumfu.  

 

 

44. Prawa epidemii : skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? / Adam Kucharski ; 

przełożyła Jowita Maksymowicz-Hamann.- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby zakaźne ludzi , Dezinformacja , Epidemie , Fake 

news , Internet , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2020-07 

 

 

W hotelowym lobby w Hong Kongu lekarz z gorączką spotyka nieznajomego. W Nowym Jorku dziennikarz 

uczestniczy w branżowym spotkaniu pełnym spanikowanych bankowców. W Australii turystka udostępnia                   

w sieci film, który uczyni ją sławną – i którego będzie bardzo żałować… Wybuchające epidemie – chorób, 

newsów i idei – rozprzestrzeniają się teraz szybciej niż kiedykolwiek. Co nimi rządzi, według jakich zasad się 

roznoszą? I co nam mówią o naszym życiu? Adam Kucharski w pasjonujący sposób opowiada czytelnikom                  

o epidemiach. Z tej książki dowiesz się, jakie są zasady rozprzestrzeniania sie wirusów, mód i idei oraz jak te 

uniwersalne prawa kształtują zachowania i wpływają na nasze życie.  
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45. Prezes i spółki : imperium Jarosława Kaczyńskiego / Agata Kondzińska, Iwona 

Szpala.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczyński, Jarosław (1949- ) , Porozumienie Centrum , Prawo 

i Sprawiedliwość (PiS) , Polityka wewnętrzna , Transformacja systemu społeczno-

gospodarczego , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2020-07 

 

 

TAK JAROSŁAW KACZYŃSKI ZBUDOWAŁ SWOJE IMPERIUM To opowieść o tym, co działo się przez 

dekady na zapleczu partii Jarosława Kaczyńskiego. Opowieść o podwójnych standardach w polityce i biznesie. 

Jak zwalczać układ, a z zaufanymi ludźmi tworzyć sieć spółek i fundacji. Tępić komunistów, ale robić z nimi 

intratne interesy. Tropić szemranych biznesmenów i brać od nich pieniądze. Domagać się wolnej prasy, ale 

wykorzystać jej łamy do partyjnej propagandy. Być skromnym, ale mieć ważną funkcję w instytucji wartej grube 

miliony. Nieść na sztandarze przejrzystość, a za zamkniętymi drzwiami negocjować biznes za miliard złotych. 

Brzydzić się obcym kapitałem, ale po niego sięgać. I wszystko to wymieszać w sosie politycznych prześladowań, 

z którymi przez lata miało się zmagać środowisko Jarosława Kaczyńskiego. W tej wersji mityczny układ III RP, 

któremu rzucił rękawicę, posłał na niego prokuratury i sądy. Dziennikarki „Gazety Wyborczej” Agata 

Kondzińska i Iwona Szpala pokazują, jaką drogę przeszedł Jarosław Kaczyński od dnia, gdy w biurze 

Porozumienia Centrum przestały działać telefony, bo nie było na rachunki, po budowę drapacza chmur                       

w centrum Warszawy.  

 

 

46. Roślinna kuchnia rodzinna / Olga Smile, Weronika Smile.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta bezglutenowa , Kuchnia wegańska , Książka 

kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

Co zrobić gdy twoje dziecko oświadcza, że przechodzi na dietę wege? Możesz zacząć zgłębiać tajniki kuchni 

wegańskiej lub stwierdzić „dobrze, ale gotuj sobie sam”. Istnieje też trzecie wyjście: wspólne gotowanie                       

z nastolatkiem. Olga Smile proponuje zestaw przepisów dla rodziny. Gotujemy razem, ale osobno. Powstaje 

jedna baza, z której córka przygotuje proste i szybkie potrawy a mama bardziej czasochłonne i urozmaicone 

dania wege. Dla dziecka to niepowtarzalne lekcje gotowania a dla rodzica pewność, że wege dieta dziecka jest 

pełnowartościowa. A czas wspólnie spędzony w kuchni – bezcenny! Do tego urozmaicona kuchnia codzienna 

przypadnie do gustu wszystkim domownikom. W książce znajdziecie ponad 130 przepisów na dania wege. 

Każda z potraw przygotowana jest w wersji prostej i rozbudowanej. W ten sposób zobaczysz jak łatwo zmieniać 

domowe potrawy, jak dostosować dania do własnych upodobań kulinarnych oraz jak z prostych przepisów 

dodając kilka składników wyczarować coś nowego! Z rozmów mamy i córki dowiesz się jakie zamienniki można 

stosować przy niektórych produktach i na co zwrócić uwagę, żeby dania wege były smaczne i pełnowartościowe. 
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47. Rozmowy z psychopatami / Christopher Berry-Dee ; przełożył Tomasz 

Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychopaci , Przestępcy , Przestępstwa ze szczególnym 

okrucieństwem , Seryjni zabójcy , Zabójstwo , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Christopher Berry-Dee, światowej sławy kryminolog, ukazuje czytelnikom mroczne zakamarki psychiki 

najniebezpieczniejszych ludzi na świecie. Lata rozmów i spotkań z więźniami pozwoliły mu zrozumieć, że brak 

wyrzutów sumienia potrafi być o wiele bardziej przerażający niż sama zbrodnia. "Rozmowy z psychopatami" to 

drobiazgowa analiza mrożących krew w żyłach morderstw. Ich sprawcy nierzadko okazywali się bezwzględnymi 

i pozbawionymi skrupułów potworami. Sposób, w jaki patrzyli na swoje ofiary, w niczym nie przypomina tego, 

jak większość ludzi postrzega świat.  

 

 

48. Sekrety Gdańska / Aleksandra Tarkowska.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gdańsk (woj. pomorskie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Gdańsk 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Zabytkowe uliczki, kawiarniane stoliki, zapach morza, wyjątkowa atmosfera… Tysiącletni Gdańsk zachwyca 

niepowtarzalnym klimatem, malowniczą architekturą i burzliwą historią. Aleksandra Tarkowska, licencjonowana 

przewodniczka po Trójmieście, autorka m.in. bestsellerowych Sekretów Gdyni i Gdańska między wojnami, tym 

razem odczarowuje mapę Gdańska. Odnajduje tajemnicze historie, zapomniane miejsca, zaskakujące 

wydarzenia. Przeszłość i teraźniejszość tkają barwny gobelin gdańskich opowieści. Młoda żona Heweliusza 

zostaje posądzona o romans z Edmondem Halleyem, ktoś kupuje dla Polski półwysep Westerplatte, a tony 

bursztynu szykowane są do budowy ołtarza. Wszystko dynamicznie się zmienia i już na kolejnych kartach 

najpiękniejsze gdańszczanki spacerują ulicą Mariacką, Günter Grass zdradza swoje sekrety, Aleksander 

Gryglewski załatwia interesy w imieniu Jana Matejki, a Stanisława Przybyszewska opowiada swoją zapomnianą 

historię. Nagle nastrój się zmienia… zatonął prom, na Biskupiej Górce ustawiane są szubienice, płonie hala 

widowiskowo-sportowa! Ponad trzydzieści opowieści splata w całość Sekrety Gdańska. Miasto już nic nie 

ukrywa. Czytanie czas zacząć!  

 

 

49. Sekrety Gdyni / Aleksandra Tarkowska.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gdynia (woj. pomorskie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Gdynia 

Nowości:  2020-07 
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Piękna, słoneczna i kochana przez wszystkich Polaków… Podobno o Gdyni napisano już wszystko… Podobno 

poznano wszystkie jej sekrety… Jednak sprawne oko, detektywistyczne zacięcie i niepowtarzalny dar 

opowiadania Aleksandry Tarkowskiej obala ten mit! Ułańska fantazja zakochanego do szaleństwa generała 

Orlicz-Dreszera doprowadza go do śmierci, „Titanic” tonie „na niby”, na Polance Redłowskiej unosi się 

„zapach” wielkiego świata, klejnoty księżniczki Dagmary płyną po polskim Bałtyku, prywatny schron hrabiny 

powstaje w stromym zboczu Kamiennej Góry, Gombrowicz udaje się w rozkoszną podróż… – to tylko kilka 

tajemniczych gdyńskich historii. Czterdzieści różnych opowieści splata w całość Sekrety Gdyni, odkrywa nowe 

oblicze miasta, przywołuje wspomnienia, zadziwia i fascynuje. Wyjątkowe historie zamknięte na chwilę na 

kartach książki ilustrują unikatowe fotografie.  

 

 

50. Sekrety Katowic / Michał Bulsa, Barbara Szmatloch.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katowice (woj. śląskie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Katowice 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Katowice nieustannie intrygują odwiedzających je podróżnych i zachwycają swoich mieszkańców. Wśród 

efektownej architektury i urokliwych zakątków górniczych osiedli miasto skrywa nieznaną stronę. Barbara 

Szmatloch odnajduje tajemnicze historie i zapomniane miejsca. Z pasją opowiada o zaskakujących wydarzeniach 

i niezwykłych ludziach. Przeszłość nieustannie splata się z teraźniejszością. Burmistrz ucieka z miejską kasą, 

kultowy Spodek czeka na Fidela Castro, a w hotelu Savoy rozpoczyna się polityczna walka na pięści… 

Wszystko dynamicznie się zmienia i już na następnej stronie Witkacy śni o katowickim zamku, Kiepura się żeni, 

a Połomski, Bykowski i Tierieszkowa opowiadają swoje historie. Nagle całe miasto ogarnia żądza… Żądza 

pieniądza! Wszyscy szaleją za „Karolinką”. Na chwilę Katowice nieruchomieją w obiektywie Maxa Steckla, ale 

po chwili znowu czytamy o wieży Bismarcka, górniczych historiach, lazarecie Dobrych Braci i dworcu kolei 

żelaznej. Zapraszamy na erotyczny taniec Czekoladowej Wenus, wesołe chwile w „Kryształowej” i pętlice                   

i piruety Sonji Henie na Torkacie. Czytanie czas zacząć!  

 

 

51. Sekrety Krakowa / Tomasz Ławecki, Kazimierz Kunicki.- Łódź : Księży Młyn 

Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kraków (woj. małopolskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kraków 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Kraków ma szczególny urok. Widok średniowiecznego miasta, jaki roztacza się z wawelskich wież, niezmiennie 

hipnotyzuje i oczarowuje. Miasto królów, mekka artystów, zagłębie uroczych kawiarenek. Podobno o Krakowie 

napisano już wszystko… Jednak czy tak czarodziejskie, pełne niesamowitych legend i ciekawych postaci miasto 

ujawniło już wszystkie swoje atuty? Czy jego nietuzinkowi mieszkańcy i zapierające dech w piersiach zabytki 

odkryły już wszystkie tajemnice? Pod hotelem Krak rozbija się samochód jednego z najsłynniejszych złodziei 

czasów PRL-u, u „Hawełki” głodni wędrowcy cieszą żołądki piętrowymi kanapkami, w znanej piwnicy właśnie 

rodzi się Czarny Anioł, a Wyspiański zostaje „gówniarzem z żółtą brodą”. Strony książki przewracane są jak 

kartki w kalendarzu i po chwili na oścież otwiera się najsłynniejsze polskie okno, a w „Przekroju” rodzi się 
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Hoffland. Kossakowie, Lem i Szymborska spierają się o to, w czyjej biografii Kraków jest najważniejszy. 

„Melomani” zaczęli właśnie koncert, a w sentymentalnym i intrygującym hotelu Cracovia znowu wybucha 

skandal. Artystyczne przedstawienie czas zacząć!  

 

 

52. Sekrety Lublina / Krzysztof Załuski.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lublin (woj. lubelskie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Lublin 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Dłużej nie można już czekać. Dajmy się porwać niepowtarzalnemu klimatowi Lublina. Nadszedł czas, by odkryć 

sekrety tego królewskiego miasta. Krzysztof Załuski uchyla rąbka tajemnicy i odkrywa niesamowite historie. 

Zaufajmy jego detektywistycznemu oku. Autor zdradzi, kto z Kośminka stał się wielkim artystą i podbił serca 

publiczności w paryskiej Olimpii i dlaczego prof. Tadeusza Krwawicza nazywano szarlatanem. Nie dochowa 

tajemnicy kibiców i ujawni, dlaczego fałszowali bilety na mecze Startu. Krew w żyłach zmrozi opowieść                     

o dzielnym strażaku walczącym z lwem i mieszkańcach Lublina w panice uciekających przed „potworem”. 

Nagle uchylają się drzwi kościoła Dominikanów. Powiódł się plan doskonały – po relikwiach nie ma już śladu. 

Wszystkiego jednak nie zdradzimy. Sekret to sekret!  

 

 

53. Sekrety Poznania / Zbigniew Kopeć.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poznań (woj. wielkopolskie) , Opracowanie , Publikacja 
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Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Poznań 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Tajemniczy Poznań zawrócił w głowie Janowi Michalikowi, który dla niego porzucił Kraków, swoją fabryczkę 

czekolady i cukiernię. Na gwarnych ulicach Klementyna Śliwińska zadziwiała mężczyzn swoją umiejętnością 

prowadzenia samochodu. Tę pierwszą kobietę z prawem jazdy z pewnością podziwiałby najsłynniejszy 

poznański podróżnik Kazimierz Nowak. Jednak nie mija minuta, a on już znika na swoim wysłużonym rowerze 

przemierzać dziką Afrykę. Zostawia za sobą zakłady Cegielskiego, 585 pomieszczeń w cesarskim zamku, 

winiarnię „Carlton” i płonący Akwawit. Nie dowie się, dlaczego kolekcjonera Stanisława Latanowicza 

nazywano szalonym, a Ignacy Paderewski marzył o postawieniu pomnika Thomasa Woodrowa Wilsona. Nagle 

nad miastem przelatuje bombowiec PE-2FT 21. Pułku Lotnictwa Zwiadowczego, ale to nie koniec zapierających 

dech w piersiach historii. Czytanie czas zacząć! 
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54. Sekrety Szczecina / Roman Czejarek.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szczecin (woj. wielkopolskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Szczecin 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Żadne inne duże polskie miasto nie ma tylu tajemniczych i niezwykłych historii co Szczecin. Dlaczego? Bo 

nigdzie indziej losy nie potoczyły się w tak skomplikowany sposób. W ciągu wieków miastem władali na 

przemian Niemcy, Polacy, Francuzi i Szwedzi. W czasie II wojny światowej największe zniszczenia 

spowodowali w nim nie Rosjanie, lecz… Anglicy. Wiele razy w oficjalnej historii Szczecina próbowano 

przemilczać niewygodne fakty lub wymyślać nieprawdziwe propagandowe hasła. Tymczasem na przełomie XIX 

i XX wieku było to jedno z najważniejszych miast Europy. To właśnie tu budowano największe w dziejach 

żeglugi statki pasażerskie, bijące później atlantyckie rekordy prędkości. Tu powstał pierwszy seryjny niemiecki 

samochód z napędem na przednie koła. Dziś takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, dawniej była to 

prawdziwa rewolucja w motoryzacji. Nie w stołecznym Berlinie, lecz w Szczecinie bracia Wright pierwszy raz 

zaprezentowali przed cesarzem swój samolot, licząc na intratny kontrakt i zakup maszyny przez armię. Choć 

brzmi to zaskakująco, tylko po dawnym Stettinie jeździły tramwaje kabriolety i i to stąd pochodził Carl Teike, 

który stworzył najsłynniejszy marsz wojskowy świata. Jeżeli chcesz wiedzieć, co czeski piosenkarz Karel Gott 

miał wspólnego ze Szczecinem i z pierwszym striptizem, jaki skandal wywołał „król tenorów” Enrico Caruso 

albo co robił nad Odrą bokser wszech czasów Max Schmeling, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Przeczytasz               

o polskich szpiegach pracujących wśród Niemców, krzywych domach i dziwnych rurach pod Wałami 

Chrobrego. Zapraszam na niezwykłą wyprawę przez dawne i współczesne Sekrety Szczecina.  

 

 

55. Sekrety Torunia / Krzysztof Halicki.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Toruń 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Toruń zachwyca wszystkich. Czy ktokolwiek zaprzeczy? Nie? Słusznie, gdyż zachwyt ten potwierdzają: rdzenni 

torunianie, zagraniczni turyści, fotograficy, zakochane pary, refleksyjni samotnicy, wielbiciele pierników, 

przydrożni malarze, historycy sztuki, a także wszyscy Polacy zapytani o zdanie w dowolnym miejscu Polski. 

Pomimo niemal ośmiuset lat historii, opisanej w tysiącach grubych tomów, gród Kopernika wciąż skrywa 

nieznane i ekscytujące tajemnice. Niewielu wie, że w oficynie toruńskiego drukarza wydana została 

nieocenzurowana edycja Pana Tadeusza, wywołując skandal w środowisku księgarskim. Nad miastem unosiły 

się olbrzymie balony, a brzegi Wisły łączył… wędrujący most. W jednej z kamienic gości straszył Stanisław 

Ignacy Witkiewicz, w ciemnych uliczkach kryli się szpiedzy, ekspedientki peweksu żyły jak królowe,                          

a początkujący poeci liczyli każdy grosz. W luksusowym Kosmosie można było dostać najlepsze piwo od 

czasów przedwojennej Śmietanki Pomorskiej, a nad Wisłą opalać się we wzbudzających zgorszenie, skąpych 

kostiumach kąpielowych. Czy ktokolwiek pozostał nieprzekonany? Sekrety Torunia błyskawicznie to zmienią.  
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56. Sekrety Wrocławia / Tamara Barriga.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wrocław (woj. dolnośląskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Wrocław 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Słynie jako miasto mostów. Zachwyca architekturą. Uwodzi i obiecuje moc ekscytujących wrażeń. Wrocław od 

lat niczym niepokojąco piękna kobieta urzeka i skrywa sekrety… Tamara Barriga z pasją i odwagą wnika                  

w nieodkryte dotąd tajemnice Wrocławia. Zdradza, dlaczego w Mrówkowcu mieszka się luksusowo i… 

nieznośnie. Opowiada o ludziach, którzy wyróżniali się mądrością, pracowitością, a w końcu zapisali się                      

w historii miasta i nie tylko: profesor Alzheimer, Otfrid Foerster – lekarz Lenina, Sir Gutmann – ojciec igrzysk 

paraolimpijskich czy profesor Tołpa – wierzący w leczniczą moc torfu. W tej książce nie zabrakło także tego, co 

nieprzewidywalne, nieobliczalne i często tragiczne. Śmierć niemieckiego zoo, krwawe juwenalia, epidemia,                  

w wyniku której zamknięto wjazd do miasta… To wszystko o niezwykłym Wrocławiu. I jeszcze więcej, bo                

w stolicy Dolnego Śląska szaleją namiętności i rodzą się twórcze rozwiązania, których przykładem: dom 

nazywany polskim igloo, nowoczesne centrum medyczne czy legendarne komputery „Odra”. Ta książka, tak jak 

sam Wrocław, co chwila rozbłyska pięknymi kolorami, budzi podziw, powoduje przyjemne dreszcze i zniewala 

różnorodnością.  

 

 

57. Sekrety Zakopanego / Bartłomiej Grzegorz Sala.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zakopane (woj. małopolskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Zakopane 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Życie wczasowiczów i kuracjuszy, wyczyny sportowców i taterników, ekscesy wielkich twórców i krewkich 

górali, artystyczne i patriotyczne emocje, ponure echa tatrzańskich tragedii, dziejowych burz, a nawet trzęsień 

ziemi składają się na barwny obraz miasta i jego okolic. Bo Zakopane, Podtatrze i same Tatry w każdym sezonie 

dostarczały świeżych anegdot, nowych tematów, wesołych i bulwersujących. Spośród tego bogactwa Bartłomiej 

Grzegorz Sala wybrał kilkadziesiąt historii dobranych tak, aby osoby nieobeznane z regionem prędko wyrównały 

zaległości, a wytrawni znawcy Podtatrza otrzymali garść nowych ciekawostek. Na karty książki z hukiem 

wbiegną górale zabijający się o dziewczynę i grunty, ostatni zbójnicy i czarownicy, dumnie wkroczy 

pozbawiony noclegu prezydent Wojciechowski i głodny premier Cyrankiewicz. Ofiarni ratownicy wyruszą                  

w zapierającą dech w piersiach wyprawę, Jan Paweł II okaże się wspaniałym konspiratorem, a potomkowie 

Inków opowiedzą swoją historię. Reymont niespodziewanie wywoła duchy, a taternik Mariusz Zaruski zostanie 

żeglarzem... Jednak Zakopane ma też drugie oblicze. Nagle nastrój się zmienia... Na swojej drodze spotykamy 

wampira i seryjnego mordercę, pociągi przestają być posłuszne motorniczym, Witkacy rozpoczyna igraszki ze 

śmiercią, a w Dolinie Jaworowej umierają ludzie. Okaże się także, że Lenin, dla odmiany, jest wiecznie żywy... 

Nie mogą Państwo tego przegapić!  
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58. Seks w wielkich miastach / Aleksandra Gumowska.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludność miejska , Metropolie (urbanistyka) , Miłość , Życie 

seksualne , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Z mnóstwa spotkań, rozmów i podpatrzonych sytuacji autorka stworzyła intrygujący, czasami szokujący,                       

a niekiedy gorzki obraz intymnego życia ludzi z różnych zakątków świata. Nie brak tu zaskoczeń, odmiennych 

preferencji, ścierających się kultur i skrajnych doświadczeń. Poznajemy wyrazistych bohaterów, ich poglądy, 

zwyczaje i pragnienia.  

 

 

59. Statystycznie rzecz biorąc czyli Ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? / 

Janina Bąk ; [ilustracje: Beata Smugaj].- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza danych , Badania naukowe , Kompetencje 

informacyjne , Statystyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-311 

Nowości:  2020-07 

 

 

Statystycznie rzecz biorąc to książka o statystyce (tak, o statystyce!), której lektura przyprawia o ból przepony 

(ze śmiechu - nie trzeba od razu biec do lekarza). No i nawet można zrozumieć o co w niej (statystyce) chodzi. 

Wszystko dzięki Janinie Bąk, pandze biznesu, komendancie komedii, charyzmatycznej liderce ortodoksyjnej 

grupy #DrużynaJanina. Ile trzeba zjeść czekolady, by dostać Nobla? Dlaczego koń i szop pracz nigdy nie dostali 

doktoratu? Czy język angielski powoduje zawały serca, a masło przedłuża życie? Czego statystyka nauczyła się 

od martwego łososia? A przede wszystkim: czy naukowcy są jak żony i nigdy się nie mylą? Dzięki setkom 

ciekawostek zobaczycie, że statystyka potrafi zmierzyć wszystko i - wbrew pozorom - przydaje się do wszys-

tkiego. Pozwala nawet oszacować matematyczny wzór na miłość!  

 

 

60. Sto lat! : jak w ostatnim stuleciu czciliśmy przywódców / Michał Ogórek.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłsudski, Józef (1867-1935) , Rydz-Śmigły, Edward (1886-

1941) , Bierut, Bolesław (1892-1956) , Gomułka, Władysław (1905-1982) , Gierek, 

Edward (1913-2001) , Jaruzelski, Wojciech (1923-2014) , Wałęsa, Lech (1943- ) , 

Kaczyński, Lech (1949-2010) , Kaczyński, Jarosław (1949- ) , Przywódcy i głowy 

państw , Humor , Politycy , Polska , Biografia , Satyra , Felieton 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

  Nowości:  2020-07 

 

Sto lat niepodległości obchodzone jest tak totalnie, że nawet stolarz uznany może być za coś rocznicowego. 

Książka Michała Ogórka to doskonała odtrutka na historię zmienioną w bajkopisarstwo i kult jednostek. Ogórek 

pieczołowicie odtwarza obraz Polski, jaki w poszczególnych okresach niepodległości rysowano. Za każdym 

razem była to Polska jej zbawców i "zbawców": Piłsudskiego, Rydza-Śmigłego, Bieruta, Gomułki, Gierka, 
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Jaruzelskiego, Wałęsy, Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. Im wyżej każdy z nich bywa wyniesiony, tym 

boleśniejszy zazwyczaj był jego upadek. Rozmiary kultu przywódców powodowały, że ludzie płakali ze 

wzruszenia, a potem z zawodu i wściekłości. Ale przy tej książce popłakać się można tylko ze śmiechu.  

 

 

61. Szarlatani : najgorsze pomysły w dziejach medycyny / Lydia Kang, Nate Pedersen 

; tłumaczenie Maria Moskal ; [konsultacja merytoryczna dr n. hum. Katarzyna 

Pękacka-Falkowska].- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

copyright 2019 

(Seria #Nauka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszuści , Medycyna ludowa , Medycyna niekonwencjonalna , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-07 

 

Historia niekonwencjonalnej medycyny dla ludzi o mocnych nerwach. Ta książka udowadnia, że w dążeniu do 

długowieczności, dobrego zdrowia czy pięknego ciała ludzka wyobraźnia i determinacja nie znają granic. 

Kąpiele w radioaktywnych źródłach termalnych, strychnina podawana sportowcom jako stymulant albo 

upuszczanie krwi w celu powstrzymania krwotoków… To dopiero początek długiej listy absurdalnych kuracji, 

które często bywały dla pacjentów szkodliwe, a nawet tragiczne w skutkach. Autorzy zabierają nas                             

w humorystyczną, a chwilami makabryczną podróż ku mrocznej stronie historii medycyny. Sięgając po tę 

książkę, przekonacie się, że w przeszłości lekarstwo często było gorsze od choroby! Czy wiesz, że…: -Lewatywa 

z dymu tytoniowego uchodziła za doskonałą metodę cucenia topielców! -Ściągnięty z ludzkiej czaszki mech 

stosowano do tamowania krwotoków z nosa -Zawieszone na szyi spreparowane łasicze jądra miały stanowić 

skuteczną metodę antykoncepcyjną. 

 

 

 62. Szlakiem cudów Podkarpacia / [redakcja Stanisław Sowa ; autorzy Agata 

Dziekan-Łanucha i inni].- Wydanie rozszerzone.- Rzeszów : Polska Press Grupa. 

Oddział w Rzeszowie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. 

podkarpackie ; okolice) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Rzeszów (okręg)  

Nowości:  2020-07 

 

 

[Z "Od redaktora"]: Książka nie jest klasycznym przewodnikiem, jakich wiele na księgarskich półkach. To zbiór 

reporterskich opowieści o przeszłości opisywanych miejsc i obiektów. W opowieściach tych staramy się 

uchwycić również ducha współczesności. W naszych wędrówkach po Podkarpaciu wszystkiego musieliśmy 

dotknąć i spróbować. W roli przewodników wystąpili historycy sztuki, archeolodzy, duchowni opiekujący się 

świątyniami, lokalni pasjonaci historii i tradycji, autorzy książek. Stanisław Sowa W turystycznym trójkącie: 

Rzeszów - Łańcut - Leżajsk ; Kotlina Sandomierska, nad Wisłą, Wisłoką i Nilem ; Roztocze Południowe                     

i okolice Lubaczowa ; Jarosław, Przeworsk i okolice ; Przemyśl i okolice, Pogórze Przemyskie ; Pogórza 

Strzyżowskie i Dynowskie, od doliny Wisłoki do doliny Sanu ; Od Jasła do Krosna, między pogórzem a górami ; 

Sanok i okolice ; Beskid Niski, od źródeł Wisłoki po Przełęcz Łupkowską ; Bieszczady i Góry Sanocko-

Turczańskie ; Wizytówki podkarpackich gmin. 
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63. Sztuka prostego życia : 100 wskazówek, jak osiągnąć szczęście i spokój / 

Shunmyo Masuno ; przełożyła Karolina Bochenek ; ilustracje Harriet Lee-Merrion.- 

Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samopoznanie , Szczęście , Zen , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Żyj w spokoju i radości dzięki stu prostym praktykom japońskiego mnicha zen. Czerpiąc ze starożytnej wiedzy, 

znany mnich buddyjski Shunmyo Masuno pokazuje, jak praktykować zen w codziennym życiu za pomocą 

konkretnych i niezwykle prostych wskazówek. Każdą kolejną praktykę opatrzono minimalistycznym rysunkiem, 

przy którym możesz się odprężyć i wziąć głęboki oddech, zanim przejdziesz dalej. Z każdym dniem będziesz 

odnajdywać szczęście we wprowadzaniu niewielkich zmian w swoim życiu. Nie musisz poszukiwać 

wyjątkowych doświadczeń – to dzięki tym drobnym praktykom odzyskasz głęboki spokój wewnętrzny.  

 

 

64. Śmiało : mów własnym głosem / Dorota Warakomska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Rozwój osobisty , Występy 

gościnne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Dorota Warakomska zmieniła życie wielu kobiet, których kariera zawodowa i życie prywatne poszybowały 

wysoko. Przy okazji odkryła, że większość poradników dotyczących komunikacji to książki pisane z męskiej 

perspektywy. Dlatego na bazie swojej wieloletniej działalności dziennikarskiej, trenerskiej i społecznej, 

stworzyła praktyczny poradnik dla kobiet. Książkę, która będąc kopalnią sprawdzonych wskazówek, jak mówić, 

by być zrozumianą i skuteczną, jak zdobyć się na odwagę, by przeprowadzać zmiany w sobie i we własnym 

życiu, w rzeczywistości jest czymś więcej. Dorota Warakomska, wzmacniając kobiety na polu zawodowym, 

dodaje im skrzydeł na co dzień. Ta książka jest dla wszystkich kobiet, które występują publicznie i próbują się 

przebić z własnymi pomysłami: - dla tych, które chcą wzmocnić swoją pozycję w pracy i zmienić sposób 

komunikowania się - dla tych, które przed ważnymi rozmowami czują się niepewnie, a w prywatnych relacjach 

tracą rezon i nie potrafią powiedzieć tego, co myślą - dla tych, które uczą innych, które coś sprzedają, dla tych, 

które kierują zespołami, chcą awansować, mają porwać tłumy - dla wykładowczyń, nauczycielek, bibliotekarek, 

sprzedawczyń, rolniczek sprzedających płody rolne na targu, przedsiębiorczyń, menedżerek, urzędniczek, 

asystentek, dyrektorek, prezesek, polityczek w parlamencie i samorządzie, działaczek ruchów i organizacji 

społecznych. Każdego dnia wielokrotnie występujemy publicznie i komunikujemy się z innymi ludźmi. Każda 

rozmowa z innym człowiekiem jest bowiem występem publicznym i jednocześnie procesem/aktem komunikacji. 

Zakupy w sklepie, instruowanie pracowników, rozmowa z szefem, odpowiadanie na pytania dziecka. Czy 

zawsze wiemy, co chcemy powiedzieć? Czy to, co mówimy, jest jasne? Czy myślimy, jak zostanie odebrane? 

Czy traktujemy nasze wypowiedzi jako okazję do budowania relacji? Czy szanujemy rozmówców? W tej książce 

poprowadzę cię przez wszystkie obszary ważne w komunikowaniu się z innymi ludźmi, przekazywaniu 

własnych opinii. Przekonam cię, że charyzmy, błyskotliwości, szybkich ripost, panowania nad stresem                           

i występowania publicznie można się nauczyć.  
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65. Tajne życie : kobieta w służbie CIA / Amaryllis Fox ; przełożył Grzegorz 

Kulesza.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fox, Amaryllis (1980- ) , Agenci CIA , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-355.4 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Tajne życie to nie tylko relacja z pierwszej linii frontu. To przede wszystkim wspomnienia kobiety, która 

musiała pogodzić narodziny córeczki z walką z terrorystami. Dojrzewająca w wywiadzie Fox stopniowo 

wyzbywała się kolejnych złudzeń – na temat przemocy, służby i wojny. Niedługo po 11 września Daniel Pearl, 

mentor i przyjaciel Amaryllis, zostaje porwany i zamordowany. Będąca na ostatnim roku Oxfordu Fox rezygnuje 

z pracy w organizacji humanitarnej. Zdeterminowana, by przeciwstawić się złu, rozpoczyna studia z zakresu 

terroryzmu i współczesnych konfliktów. To tam opracowuje algorytm, który pozwala określić prawdopodo-

bieństwo powstania komórek terrorystycznych w dowolnym miejscu na świecie. Gdy w wieku dwudziestu jeden 

lat rozpoczyna służbę w CIA, jej pierwszym zadaniem jest analizowanie zagranicznych depesz. 

Odpowiedzialność jest ogromna: jedna pominięta przez nią informacja może poskutkować kolejną tragedią. Po 

krótkim epizodzie w centrali Fox zostaje skierowana na półroczny kurs dla oficerów działających w terenie. 

Przez sześć miesięcy w symulowanej rzeczywistości na Farmie uczy się korzystać z broni, uwalniać się                          

z kajdanek, znosić tortury. Poznaje też najskuteczniejsze sposoby na popełnienie samobójstwa, gdyby 

kiedykolwiek dostała się do niewoli. Po zakończonym szkoleniu dostaje najtrudniejszy i najbardziej wymagający 

przydział – pod pozorem handlowania dziełami sztuki ma infiltrować siatki terrorystyczne działające na Bliskim 

Wschodzie.  

 

 

66. Tragedia na przełęczy Diatłowa : historia bez końca / Alice Lugen.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , 

Tragedia na Przełęczy Diatłowa (1959) , Wypadki w górach , Ural (Rosja ; góry) , 

ZSRR , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-07 

 

 

Pod koniec stycznia 1959 roku grupa turystów, głównie studentów i absolwentów Politechniki Uralskiej, 

postanowiła uczcić kolejny zjazd KPZR zdobyciem góry Otorten w Uralu Północnym. Wyprawa zakończyła się 

tragicznie i w wyjątkowo zdumiewających okolicznościach. Obozujący na zboczu turyści rozcięli swój namiot, 

wybiegli w uralską noc, rozpalili ognisko. Nikt nie przeżył - niektórzy zmarli z powodu hipotermii, u innych 

znaleziono liczne urazy, ślady krwotoku z nosa, sińce, złamania. Do dziś nikt nie wyjaśnił tej sprawy, a samo 

śledztwo z 1959 roku było równie zagadkowe jak tragedia. Prokurator zamknął je nagle, a w sprawozdaniu 

napisał, że przyczyną śmierci turystów była "potężna siła". Tajemnicza śmierć dziewięciorga turystów                              

i niespodziewanie zakończone dochodzenie to idealny punkt wyjścia do snucia teroii spiskowych. Ale Alice 

Lugen poszła w zupełnie inną stronę. Historia wyprawy służy jej do opowiedzenia o biurokratycznym chaosie, 

zimnowojennej histerii i zakulisowych politycznych rozgrywkach.  
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67. Turystyka kulinarna / Magdalena Woźniczko, Tadeusz Jędrysiak, Dominik 

Orłowski.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka kulinarna , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

R. I DZIEDZICTWO KULINARNE JAKO ELEMENT TURYSTYKI; R. II FORMY ORGANIZACJI 

TURYSTYKI KULINARNEJ W POLSCE; R. III KUCHNIA POLSKA I JEJ TRADYCJE ŻYWIENIOWE; R. 

IV KUCHNIE REGIONALNE W POLSCE; R. V MARKA TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH 

PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE. 

 

 

68. Uduszeni : toksyczna prawda o powietrzu, którym oddychamy / Beth Gardiner ; 

[przekład: Anna Rogozińska].- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona środowiska , Smog , Wpływ na zdrowie , 

Zanieczyszczenie powietrza , Reportaż 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

W Polsce z jego powodu umiera kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Na całym świecie zanieczyszczone powietrze 

zabija siedem milionów ludzi. Więcej niż palenie papierosów. Podwyższa ryzyko wystąpienia udarów, zawałów 

serca, nowotworów, przyczynia się do przedwczesnych porodów, występowania demencji, astmy i wielu innych 

schorzeń. To wszystko już teoretycznie wiemy. Ale co możemy zrobić Beth Gardiner podróżuje po świecie 

(odwiedza również Polskę), aby spotkać się z naukowcami, którzy zmienili nasze rozumienie wpływu 

zanieczyszczeń na ludzkie organizmy. Śledzi także ekonomiczne i polityczne powody, dla których 

zanieczyszczone powietrze pozostaje na poziomie zagrażającym życiu i zdrowiu. Autorka skupia się na 

realistycznych rozwiązaniach i inspirujących historiach ludzi walczących o zdrowszą przyszłość. Napisała 

książkę, która stanowi ważny głos w dyskusji o jednym z najistotniejszych problemów naszych czasów. Beth 

Gardiner to amerykańska dziennikarka, obecnie mieszkająca w Londynie. Publikuje w The New York Times, 

The Guardian, National Geographic, Time i The Wall Street Journal. Zajmuje się zdrowiem, środowiskiem                      

i zrównoważonym rozwojem, pisała także o polityce, edukacji i feminizmie. Przez 10 lat była reporterką 

Associated Press.  

 

 

69. W krainie piłkarskich bogów : o Polakach w Serie A / Piotr Dumanowski, 

Dominik Guziak.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boniek, Zbigniew (1956- ) , Glik, Kamil (1988- ) , Milik, 

Arkadiusz (1994- ) , Piątek, Krzysztof (1995- ) , Szczęsny, Wojciech (1990- ) , Serie 

A , Piłkarze nożni , Polacy za granicą , Włochy , Antologia , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-07 
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Pierwszym polskim nazwiskiem, jakie znali wszyscy Włosi, było Wojtyła, drugim… Boniek. Z czasem w Serie 

A zaczęli grać Glik, Zieliński, Szczęsny, Milik, Piątek. Co prawda Serie A nie jest już taką potęgą jak w latach 

dziewięćdziesiątych, ale nie da się zaprzeczyć, że to najbarwniejsza liga Europy! Wszystko to, co nie przystoi 

profesjonalnym piłkarzom, jest tu na porządku dziennym: palenie papierosów w szatni, imprezy do białego rana, 

wiara w zabobony, kłótnie i bójki piłkarzy z trenerami. Najbardziej spektakularne wejście do Serie A miał 

Krzysztof Piątek, najdroższy polski piłkarz w historii. Po tym, jak przeszedł do AC Milan, dziennikarze i kibice 

rozbili obozy pod jego domem, a włoscy policjanci naśladowali jego cieszynkę. Wojciech Szczęsny grze we 

włoskich klubach zawdzięcza większe taktyczne umiejętności, dlatego tak ceni sobie wskazówki Gianluigiego 

Buffona. Dzięki książce Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka – specjalistów od włoskiej piłki                             

i komentatorów stacji Eleven Sports – poznacie nieznane historie i anegdoty z włoskich stadionów czy szatni, 

które usłyszeli od polskich byłych i obecnych piłkarzy. Przeniesiecie się do kraju, który żyje futbolem. 

Zrozumiecie, dlaczego „ziemia włoska” jest tak bliska Polakom i jakie są powody tego, że są oni bardziej cenieni 

na Półwyspie Apenińskim niż w swoim kraju.  

 

 

70. W moim znaku Waga : śpiewanie o sobie / Andrzej Sikorowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sikorowski, Andrzej (1949- ) , Pod Budą (zespół wokalno-

instrumentalny) , Piosenkarze polscy , Zespoły muzyczne , Muzyka polska , Poezja 

śpiewana , Polska , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Sikorowski A. 

Nowości:  2020-07 

 

 

Długo wyczekiwana autobiografia lidera grupy Pod Budą Nie spodziewajcie się fabularnej konsekwencji ani 

dyscypliny opowiadania. Wraz ze znanym autorem tekstów, kompozytorem i gitarzystą Andrzejem Sikorowskim 

udajemy się w podróż po jego życiu i twórczości, a wstępem lub puentą każdej opowieści jest tekst piosenki. 

Lider grupy Pod Budą, autor słynnych przebojów takich jak Bardzo smutna piosenka retro, Ballada o ciotce 

Matyldzie czy Nie przenoście nam stolicy do Krakowa opowiada o swoim dzieciństwie i fascynacji sportem,                  

o studiach i początkach muzykowania, o rodzinie, karierze, podróżach z gitarą i bez niej, ulubionych miejscach – 

Krakowie, Zakopanem, Grecji, wreszcie o ukochanych zwierzakach i instrumentach. Mam słabość do ludzi bez 

względu na ich poglądy i przekonania. Na kartach książki odnajdziemy portrety wielu znakomitych postaci, 

które artysta spotkał na swojej drodze, między innymi artystów: Anny Szałapak, Zbigniewa Wodeckiego, Marka 

Grechuty, Piotra Skrzyneckiego, Grzegorza Turnaua czy Andrzeja Zauchy. Nie zabraknie również związanych             

z nimi anegdot. Zawsze starałem się pisać z morałem, przesłaniem, wnioskiem. Twórczość muzyczna od samego 

początku jest dla Andrzeja Sikorowskiego sposobem, w jaki artysta dzieli się z odbiorcą swoimi przemyśleniami; 

podobnie jest i tutaj: opowieści, anegdoty i wspomnienia są tu często punktem wyjścia do mądrej refleksji na 

temat minionego i współczesnego świata.  

 

 

71. Wenecja : miasto, któremu się powodzi / Manuela Gretkowska.- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2020. 

(Podróż Nieoczywista) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wenecja (Włochy) , Publicystyka , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Przewodnik po Wenecji, który czyta się jak powieść. Gretkowska połączyła encyklopedyczne treści z literackim 
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stand-upem. Miasto papieży i grzeszników, artystów i złoczyńców. Kościoły buduje się tu z pieniędzy 

ściąganych od prostytutek, a współcześni mafiozi wykradają zwłoki dawnej świętej. Wenecja to też miejsce 

ukochane przez wielkich tego świata: malarzy, muzyków, pisarzy. Miasto, które oszałamia bogactwem 

estetycznym i wywołuje objawy somatyczne zwane syndromem weneckim.  

 

 

72. Wielkie miłości, romanse, zazdrości : niezwykli mężczyźni, piękne kobiety i 

największe skandale w historii Polski / Andrzej Zieliński.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Skandale , Miłość , Relacja 

romantyczna , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2020-07 

 

 

Czy wiesz, jak kochliwy był Tadeusz Kościuszko i jak nieszczęśliwie lokował swoje uczucia? Do czego 

posuwała się żona i muza Jana Matejki, by zmusić go do ulegania jej zadziwiającym zachciankom? Dlaczego               

w krakowskim klasztorze karmelitanek więziono nieszczęsną Barbarę Ubryk - rzecz, która mogłaby uchodzić za 

zwyczajną może w średniowieczu, lecz przecież nie w drugiej połowie XIX wieku! Upiorne problemy 

małżeńskie Henryka Sienkiewicza, głośny, paryski skandal z Marią Skłodowską - Curie w roli głównej i dziwna, 

a przecież urocza miłość Stanisława Wyspiańskiego do kobiety, którą jego przyjaciele nazywali straszną babą - 

wszystko to można znaleźć w najnowszej książce Andrzeja Zielińskiego. Szalone uczucia, nikczemne zdrady, 

skandale i prawdziwa miłość, tak dziwna, że budząca niedowierzanie, które towarzyszyły nam od zawsze, 

bywają szczególnie interesujące w przypadku ludzi nietuzinkowych. I takimi właśnie osobami zajął się autor               

w swojej najnowszej książce. Andrzej Zieliński - dziennikarz i historyk, autor licznych książek poświęconych 

zagadkowym i kontrowersyjnym epizodom historii Polski, w tym bestsellerów: "Skandaliści w koronach, 

Sarmaci, katolicy, zwycięzcy" oraz "Żony, kochanki, damy, intrygantki".  

 

 

73. Wyloguj swój mózg : jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii / 

Anders Hansen ; tłumaczenie Emilia Fabisiak.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fonoholizm , Media społecznościowe , Mózg , Psychologia 

ewolucyjna , Stres , Uzależnienie od Internetu , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

1. Świat, który nas ukształtował ; 2. Stres, lęk i depresja - ewolucyjni zwycięzcy? ; 3. Komórka - nasz nowy 

narkotyk ; 4. Skupienie uwagi - w naszych czasach towar deficytowy ; 5. Wpływ ekranu na naszw zdrowie 

psychiczne i sen ; 6. Media społecznościowe - nasilniejszy "influencer" ; 7. Co urządzenia ekranowe robią                   

z dziećmi i młodzieżą? ; 8. Ruch - inteligentne antidotum ; 9. Mózg w przyszłości - czy się dostosuje? ; 10. 

Podsumowanie. Czy mózg czeka przyspieszony kurs technologii? Książka szwedzkiego psychiatry i autora 

wieloletnich badań internetu odkrywa tajemnice działania mózgu w zderzeniu z nowymi technologiami i daje 

konkretne wskazówki. Wyłacz telefon komórkowy na jedną lub dwie godziny w ciągu dnia. Nawet kilka minut 

ruchu dziennie pozwoli ci zredukować stres i poprawić koncentrację. Wieczorem zmień obraz w telefonie na 

czrno-biały, ograniczy to wyzwalanie dopaminy i choć przewijanie wiadomości. Nie sprawdzaj służbowego 

maila tuż przed pójściem spać. To tylko przykłady skutecznych porad zawartych w tej książce. Dlaczego 

korzystanie z Instagrama uruchamia w mózgu te same obszary co niegdyś polowanie na dzikie zwierzęta? Co się 

dzieje z naszą pamięcią, kiedy podczas jazdy samochodem zdajemy się wyłącznie na GPS? Na czym polega 
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cyfrowa zazdrość i czy internet można pozbawić nas empatii? Każdego dnia musimy wytrzymać informacyjne 

tsunami, a nasze neurony lustrzane w kontakcie z mediami społecznościowymi pobudzają mózg do ciągłego 

porównywania się z innymi. Poznaj ostatnie odkrycia naukowe i zadbaj o zdrowie swojego mózgu!  

 

 

74. Zamień leczenie na jedzenie : mądrze jeść : mądrze pościć : dłużej żyć / prof. dr 

Andreas Michalsen ; [współpraca dr Suzann Kirchner-Brouns ; opieka redakcyjna 

Friedrich-Karl Sandmann ; przełożyła Małgorzata Chudzik].- Warszawa : Muza, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głodówka lecznicza , Leczenie dietą , Zdrowe odżywianie , 

Żywność prozdrowotna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-07 

 

Jak żyć dłużej? Najnowsza wiedza o zdrowym odżywianiu i poście leczniczym. Skuteczne terapie chorób 

przewlekłych. Nadwagę, cukrzycę, depresję, nadciśnienie, choroby skóry, reumatyzm... Przyczyną siedemdzie-

sięciu procent chorób przewlekłych jest niewłaściwe odżywianie. Jedząc to, co dla nas dobre i mądrze poszcząc, 

możemy uwolnić się od wielu dolegliwości, wzmocnić w organizmie procesy samonaprawcze i wydłużyć życie. 

Prof. dr. Andress Michalsen w swojej najnowszej książce pisze o dobroczynnych skutkach zdrowego żywienia 

oraz postu leczniczego. Opiera się na faktach, najnowszej wiedzy medycznej, własnej praktyce lekarskiej oraz 

doświadczeniach swoich pacjentów. Proponuje skuteczne programy terapeutyczne leczenia najczęstszych chorób 

przewlekłych.  

 

 

75. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia 

współwystępujące / pod redakcją Bożeny Galas-Zgorzalewicz i Ewy Mojs ; 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska Akademia 

Nauk. Komitet Nauk Neurologicznych.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie , Współwystępowanie chorób , Zespół ADHD , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2020-07 

 

Złożoność objawów i trudności w leczeniu skłoniły członków Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej 

Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk do wyjścia z inicjatywą przygotowania zwartej 

monografii pt. „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące”, 

podejmującej tę tematykę. W książce znalazły się rozdziały dotyczące genetycznych podstaw zaburzeń, proble-

mów diagnostycznych i diagnozy różnicowej. Odrębną ważną częścią monografii są także rozdziały poświęcone 

podejmowanej u dzieci i młodzieży terapii - farmakoterapii i psychoterapii. Książka skierowana jest do lekarzy, 

psychologów, pedagogów oraz studentów zgłębiających wiedzę związaną z tą problematyką. Mamy też nadzieję, 

że monografia zainteresuje rodziny  dzieci i młodzieży z ADHD. 
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76. Życie : fascynująca podróż przez 4 miliardy lat / Juan Luis Arsuaga ; tłumaczenie 

Ewa Ratajczyk.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Altruizm , Ewolucja , Inteligencja (psychologia) , Nauka , 

Pochodzenie człowieka , Pochodzenie życia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Juan Luis Arsuaga zabierze cię w porywającą podróż po ścieżkach ewolucji w poszukiwaniu odpowiedzi na 

pytanie: dlaczego człowiek pojawił się na Ziemi i czy nasze miejsce mogły zająć jakieś inne inteligentne istoty? 

Czy altruizm to naturalny instynkt, czy jest nim raczej agresja i walka o przetrwanie? Arsuaga w ciągu trwającej 

15 dni podróży, rozdział po rozdziale, pokazuje świat, jakiego dotąd nie znaliśmy. Opowiada, jak to się dzieje, że 

jedne organizmy pojawiają się na Ziemi, a inne znikają. Wyjaśnia, jak te mechanizmy działają w królestwach 

roślin i zwierząt. Zdradza, co było potrzebne, by wykształciła się kreatywność i inteligencja. Wreszcie 

zastanawia się, czy historia ewolucji dobiegła już końca, czy człowiek, jakiego znamy, to dopiero początek 

nowego jej rozdziału.  

 

 
 

Audiobook 

 

 
1. Ćma / Ewa Cielesz.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Warszawa] : w porozumieniu z Wydawnictwem Axis Mundi, [2019]. 

(Pochyłe niebo / Ewa Cielesz ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , PRL , Wybory życiowe , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1307/O 

Nowości:  2020-07 

 

Konsekwencje... Gdyby całkowicie przesądzały o tym, jakie decyzje podejmujemy, ludzki świat Prawdowo-

dobnie nigdy nie byłby uporządkowany... Ta myśl determinuje pierwszy tom nowej trzytomowej serii 

powieściowej autorki bestsellerowej „Córki cieni”. Osadzona w latach 70. ciemnego PRL-u opowieść o losach 

dziewczyny, która po dokonaniu pierwszego dorosłego wyboru traci szansę na zaplanowane i ustabilizowane 

życie. Odtąd jej los chwieje się i ociera o krawędzie cudzych małych światków, wyborów i okoliczności. 

Bohaterka gubi się w uczuciach i ocenach, potyka o własne, bardziej lub mniej przemyślane, koncepcje. 

Niepewność i lęk przed jutrem potęguje przytłaczająca atmosfera gierkowskiej Polski.  
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2. Dolina mgieł i róż / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Magiczne miejsce / Agnieszka Krawczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Relacja romantyczna , Wsie , Zakochanie , 

Zamki i pałace , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1316/O 

Nowości:  2020-07 

 

Pewnego wieczoru pod koniec lata Sabina Południewska stanęła w drzwiach pałacyku "Pod Graalem i Różą" 

Potrzebowała natchnienia, które pozwoli jej skończyć kolejną powieść. Gospodynią pensjonatu okazała się 

sympatyczna Mila Mossakowska, a jego gośćmi, ekscentryczna kuzynka Carmen, profesor Niewiara, wyjątkowy 

oryginał, oraz pułkownik Janicki, leciwy mężczyzna, który nie stracił młodzieńczego wigoru. Sabina poddała się 

urokowi pięknej doliny i czarowi jej mieszkańców. Dzień po dniu otwierała się na nowe doznania, a świat stawał 

się piękniejszy. Zawiązała przyjaźń z Teklą Tyczyńską, hrabiną, która stworzyła oszałamiające różane kosme-

tyki. Spotkała przyjaciela, lekarza, wdowca, który samotnie wychowywał córeczkę, Julinkę. Sabina znalazła 

więcej, niż mogła by marzyć. Ale przyszedł dzień wyboru. Czy piękna pisarka posłucha głosu serca? 

 

 

3. Folwark Konstancji / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, [2020]. 

(Dwieście wiosen / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Folwark , Prowincja , Rodzeństwo , Sieroty , Polska , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1311/O 

Nowości:  2020-07 

 

Dwustuletnia historia, w której wielkie i małe dramaty, smutki i radości, miłość i nienawiść, przeplatają się ze 

sobą na przemian w zawrotnym tempie, czyniąc z tej opowieści pełną niespodzianek podróż do świata, który 

dawno minął. Gdy wiosną 1815 roku w majątku dziedzica Andrzeja Konarskiego przychodzą na świat bliźniacze 

cielęta, ten, zgodnie ze zwyczajem, ładuje je do bryczki i objeżdża z nimi granice swych włości. To, tyleż 

radosne, co niecodzienne, wydarzenie, rodzi w młodym dziedzicu nadzieję na równie pomyślne zmiany w jego 

życiu osobistym, a na widok pięknej doliny, rozpościerającej się podczas tej przejażdżki przed jego oczami, 

przychodzi myśl, by zbudować w niej mały folwark dla swej młodszej siostry, Konstancji… Pewnej deszczowej 

kwietniowej nocy w maleńkiej osadzie w dolinie rzeki pojawia się kilkunastoletnia sierota, Marynia Popiel,                  

z dopiero co narodzonym, ledwo żywym dzieckiem na ręku. Konstancja Konarska przyjmuje ją pod swój dach, 

nie wiedząc, ile ten jeden gest zmieni w życiu wszystkich.  

 

 

4. Jak świt poranka / Francine Rivers ; [tłumaczenie Adam Szymanowski].- 

Warszawa : Wydawnictwo Bogulandia, [2019]. 

(Znamię lwa / Francine Rivers ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Gladiatorzy , Ojcowie i synowie , Wiara 

, Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1326/H 

Nowości:  2020-07 
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Atretes wódz germańskiego plemienia Chattów wzięty do niewoli przez zwycięskich Rzymian zyskuje sławę 

niezwyciężonego gladiatora, walcząc przez długich dziesięć lat na arenach Imperium Romanum o wolność. 

Odzyskawszy ją postanawia wrócić do Germanii. Ale najpierw musi odnaleźć syna, którego uratowała od 

śmierci młoda chrześcijanka Hadassa zanosząc chłopca do świętego Jana Apostoła... Jak splotą się losy Artesa, 

Hadassy i Markusa.  

 

 

5. Jezioro szczęścia / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Magiczne miejsce / Agnieszka Krawczyk ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Pisarze , Relacja romantyczna , Wsie , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1317/O 

Nowości:  2020-07 

 

Do doliny mgieł i róż zawitała jesień. Przyroda odpoczywa po długim i gorącym lecie, za chwilę zaczną się 

przygotowania do Świąt i spadnie śnieg. Sabina Dolecka jest szczęśliwa w swym ślicznym domu, w otoczeniu 

bliskich, ale wciąż ma jedno niezrealizowane pragnienie - marzy o dziecku. Piękny sen może się jednak nie 

ziścić - pisarka ma problem z zajściem w ciążę. W Idzie pojawia się telewizyjna scenarzystka, Katarzyna 

Wimmer, która będzie wspólnie z Sabiną pisała serial według cyklu jej powieści. Niezależna i dumna Katarzyna 

od razu wpadnie komuś w oko, ale sprawy bardzo się skomplikują. Przeszłość dogoni też hrabinę Teklę 

Tyczyńską - odezwą się straszne wojenne wspomnienia, echa rodzinnej tragedii z okresu okupacji. Poplątane 

uczucia, silne emocje i tajemnica sprzed lat - tej zimy w Idzie rozwiąże się wiele problemów, choć niektóre                   

z nich, nie tak, jakby sobie tego życzyli bohaterowie. Lecz najważniejsze jest to, by zawsze iść za swą szczęśliwą 

gwiazdą, w nadziei, że nie ma przeszkody, której nie mogłaby pokonać miłość.  

 

 

6. Kaligula : pięć twarzy cesarza / Jarosław Molenda.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira 

Publishing, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaligula (cesarz rzymski ; 12-41) , Szaleństwo , Władcy , 

Starożytny Rzym , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1323/929-052 

Nowości:  2020-07 

 

Każdy zna jego imię. Każdy myśli, że zna jego historię... Szaleniec? Rozpustnik? Sadysta? A może po prostu 

cesarz i człowiek o wielu twarzach? Historia osądziła Kaligulę dość surowo. Czy jednak rzeczywiście był tak 

jednoznacznie negatywną postacią? Przez wieki rządziło wielu tyranów, ale nawet w tak skandalicznym gronie 

Kaligula ma miejsce wyjątkowe. To podobno on wyniósł instytucję cesarskiej władzy na wyżyny deprawacji,              

a kompletna nieprzewidywalność jego nastrojów napawała otoczenie przerażeniem. Taki obraz cesarza został 

odmalowany przez starożytnych, a utrwaliła go kultura popularna. Dopiero od niedawna historycy nabierają 

dystansu do tak jednostronnej oceny Kaliguli.  
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7. Kobiety niepodległości : bohaterki, żony, powiernice / Iwona Kienzler.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu 

z Wydawnictwem Lira Publishing, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beck, Jadwiga (1896-1974) , Mościcka, Michalina (1871-

1932) , Paderewska, Helena (1856-1934) , Piłsudska, Aleksandra (1882-1963) , 

Piłsudska, Maria (1865-1921) , Sosnkowska, Jadwiga (1901-1993) , 

Wojciechowska, Maria (1869-1959) , Kobieta , Odzyskanie niepodległości przez 

Polskę (1918) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1315/94(438) 

Nowości:  2020-07 

 

Kim były kobiety niepodległości? Żonami i powiernicami polityków? Działaczkami społecznymi? Prekursor-

kami feminizmu? A może celebrytkami II RP? Okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to 

dobra okazja, aby przyjrzeć się kobietom tamtej epoki. Iwona Kienzler, znana popularyzatorka historii i autorka 

bestsellerów biograficznych, w swojej najnowszej książce przybliża postacie rzadko dostrzegane przez 

historyków, niesłusznie pozostające w cieniu sławnych mężczyzn. Michalina Mościcka, Helena Paderewska, 

Maria Wojciechowska - to nie tylko żony polityków, ale także (lub przede wszystkim) działaczki 

niepodległościowe i społeczne, feministki. Aleksandra Szczerbińska - żona Józefa Piłsudskiego - służyła                    

w Legionach Polskich, została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Jadwiga Beck, pisarka i dziennikarka, jak                   

o żona ministra spraw zagranicznych była jedną z głównych bohaterek życia publicznego II RP. Pasjonujące 

było także ich życie prywatne. Kobiety niepodległości mogą być inspiracją dla współczesnych Polek. Mimo 

upływu stu lat ich losy nadal fascynują.  

 

 

8. Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy 

duże religie, nie licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę 

dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także 

wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka 

/ Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frank, Jakub Józef (1726-1791) , Arystokracja , Frankiści 

, Judaizm , Ludność , Polacy , Żydzi , Podole (kraina historyczna) , Polska , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1330/H 

Nowości:  2020-07 

 

Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i towarzysząca jej poetka 

Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na powitalnej kolacji jest miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, 

autor pierwszej polskiej encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, szybko znajdują wspólny 

język - rozpoczynają rozmowę, którą później kontynuować będą w listach. Nieco później, także na Podolu, 

pojawia się młody, przystojny i charyzmatyczny Żyd - Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy przybysz z odległej 

Smyrny zaczyna głosić idee, które szybko dzielą społeczność żydowską. Dla jednych heretyk, dla innych zbawca 

już niebawem ma wokół siebie krąg oddanych sobie uczniów, zaś wywołany przezeń ferment może odmienić 

bieg historii.  Ponad 40 godzin słuchania, kilkadziesiąt wątków i postaci - Księgi Jakubowe imponują literackim 

rozmachem, wielością poziomów i możliwych interpretacji. Olga Tokarczuk pełnymi garściami czerpie                         

z tradycji powieści historycznej, poszerzając jednocześnie jej granice gatunkowe. Z ogromną dbałością                        

o szczegóły przedstawia realia epoki, architekturę, ubiory, zapachy. Odwiedzamy szlacheckie dwory, katolickie 

plebanie i żydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze tajemniczych pism. Na oczach czytelników 

pisarka tka obraz dawnej Polski, w której egzystowały obok siebie chrześcijaństwo, judaizm, a także islam.  
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9. Magiczne miejsce / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

(Magiczne miejsce / Agnieszka Krawczyk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Przeprowadzka , Wsie , Zakochanie , Zamki 

i pałace , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1318/O 

Nowości:  2020-07 

 

Witold Mossakowski, młody pracownik jednego z ministerstw przyjeżdża do Idy, bo tutaj kupił podupadający 

pałac. Zrobił to dla kaprysu, bez zastanowienia, ale to niezwykłe miejsce skradło jego serce na zawsze. Nie tylko 

miejsce, ale i mieszkający w nim ludzie - osoby niezwykłe i pełne pasji, o oryginalnych zainteresowaniach.                  

W jego życiu pojawia się też urocza dziewczyna, Mila Bielak, wielbicielka kotów i astronomii, której przeszłość 

kryje pewną tajemnicę… Właśnie tutaj, w przepięknej dolinie pełnej kwiatów, z których dawna właścicielka 

pałacu, hrabina Tyczyńska, destyluje swe czarodziejskie perfumy, Witold zaczyna rozumieć, co jest dla niego 

ważne. Poznaje prawdziwą poezję życia, na którą składają się obrazy, barwy i zapachy, a także drobne codzienne 

radości. „Magiczne miejsce” to ujmująca historia o poszukiwaniu szczęścia i konieczności pogodzenie się ze 

sobą i ze swoimi wspomnieniami. Życie naprawdę może się zmienić w jednej chwili, tylko trzeba umieć 

dostrzec, że ta chwila właśnie nadchodzi i cieszyć się nią.  

 

 

10. Miłość leczy rany / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza, p2019. 

(Wiara, nadzieja, miłość : trylogia kryminalna ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Uzdrowienia , Zabójcy , Zemsta krwawa , 

Dolny Śląsk , Uralsk (Kazachstan ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1305/K 

Nowości:  2020-07 

 

Igor jest znanym na Dolnym Śląsku uzdrowicielem. Skutecznie pomaga ludziom, dlatego tłumnie ciągną do 

niego, gdy są w potrzebie. Pojawił się w Górach Sowich kilka lat wcześniej i poznał dziewczynę, która została 

jego narzeczoną. Nikt jednak nie wie, co robił przedtem. Igor ma sekret, którego nie chce wyjawić nawet 

ukochanej kobiecie.  W kazachskim Uralsku doszło przed laty do krwawej zbrodni. Zginęli szefowie lokalnego 

gangu ˗ synowie kasty władców. Sąd wydał na sprawcę mordu zaoczny wyrok śmierci. Starszyzna rodowa żąda 

dodatkowo „zemsty krwi”. Przestępcy na całym świecie szuka Interpol oraz grupa zawodowych zabójców. Czy 

to możliwe, że uzdrowiciel cieszący się powszechnym szacunkiem i zabójca z Kazachstanu to jedna i ta sama 

osoba? Czy Polce uda się uratować ukochanego od śmierci? Dziewczyna rusza w niebezpieczną drogę                          

i bezlitośnie odsłania mroczną tajemnicę życia Igora.  

 

 

11. Miłość z odzysku / Malwina Ferenz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Osoby w wieku średnim 

, Rodzina , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1310/O 

Nowości:  2020-07 

 

Niezwykłe zdarzenia często miewają zupełnie zwykłe początki. Gdyby pan Staszek, pracownik kuratorium, nie 

przegrał sromotnie walki z klawiaturą własnego komputera, dyrektor szkoły numer dwanaście, przeżywający 

kryzys wieku średniego i samotnie wychowujący nastoletnią córkę, nigdy nie spotkałby kobiety swojego życia. 
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Urzędnik przez prosty błąd okazał się jednak mistrzem świata w robieniu zamieszania i w rezultacie los postawił 

na drodze Anatola Barbarę, kobietę po przejściach i matkę dorastającego syna. Czy jednak "miłość z odzysku" 

rzeczywiście ma szansę powodzenia? Zadania nie ułatwiają dzieci wchodzące w okres dojrzewania bez żadnej 

taryfy ulgowej, babcia Honorcia realizująca swój tajny plan oraz były mąż Barbary, który nagle uświadamia 

sobie, co stracił. Z pomocą przychodzą Marek, podtatusiały rockman charytatywnie pomagający dzieciom jako 

doktor klaun i bezkompromisowa, zielonowłosa Klara o niewyparzonym języku. Nie wiadomo jednak, czy to 

nietypowe wsparcie wystarczy, by pokonać wszystkie przeciwności losu. Wrocław, miasto spotkań, po raz 

kolejny okaże się areną zaskakujących wydarzeń.  

 

 

12. Moje życie i wynalazki / Nikola Tesla ; przekład Katarzyna Zajdel.- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tesla, Nikola (1856-1943) , Elektrotechnika , 

Inżynierowie , Wynalazcy i odkrywcy , Wynalazki , Serbia , Stany Zjednoczone 

(USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-KM/1329/929-051 

Nowości:  2020-07 

 

Znany z pionierskiego wkładu w epokę elektroniczną, wieloletniego sporu z Thomasem Edisonem i nieobliczal-

nego zachowania, Nikola Tesla był jednym z najbardziej błyskotliwych i odważnych wynalazców i wizjonerów 

swoich czasów. "Moje życie i wynalazki" powstały w 1919 roku i pierwotnie ukazały się jako seria artykułów               

w czasopiśmie Electrical Experimenter. Ta autobiografia Tesli zawiera rozważania na temat jego najważniej-

szych odkryć i innowacji, w tym odkrycia wirującego pola magnetycznego, czy też transformatora rezonanso-

wego (zwanego cewką Tesli). 

 

 

13. Niebieska sukienka / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, [2020]. 

(Dwieście wiosen / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Folwark , Prowincja , Rodzeństwo , Rodzina 

wielopokoleniowa , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , Polska , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1312/O 

Nowości:  2020-07 

 

Dalszy ciąg sagi rodzinnej, w której przeplatają się wielkie i małe dramaty, smutki i radości, miłość i nienawiść, 

dobro i zło, czyniąc z tej historii pełną zaskakujących zwrotów akcji opowieść o dawno minionym świecie. Jest 

rok 1920, pierwsze lata niepodległości, wybucha wojna bolszewicka. Folwark w dolinie, mimo że szczęśliwie 

znalazł się poza bezpośrednimi działaniami wojennymi, nie uniknął strat, z którymi teraz muszą się zmierzyć 

kolejni potomkowie Maryni Popiel i dziedzica Andrzeja Konarskiego. Florentyna Janczar, teraz nestorka rodu, 

nadal czeka na powrót swojego ukochanego Kacpra, zesłanego na daleką Syberię. Jej córka, Klara, obecna 

właścicielka majątku, dochowała się trzech dorosłych już córek: Emilii, Klementyny i Meli. Niestety, decyzje 

życiowe panien Odolańskich w mniemaniu ich matki niewiele mają wspólnego z rozsądkiem. I znów cichy 

folwark Konstancji staje się widownią dramatycznych wydarzeń…  
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14. Nieostrożna miłość / Peter Robinson ; [polish translation by Mikołaj Kluza].- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Banks (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwo 

seryjne , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1327/K 

Nowości:  2020-07 

 

W porzuconym samochodzie na wiejskiej drodze zostaje znalezione ciało studentki. Na pierwszy rzut oka sprawa 

wygląda na samobójstwo, ale ofiara nie miała nawet prawa jazdy, a jej ciało prawdopodobnie zostało skądś 

przeniesione. Komu mogło zależeć na tym, by dziewczynę znaleziono akurat tam? Kiedy - i dlaczego - naprawdę 

zmarła? Równocześnie do inspektora Banksa dociera informacja o kolejnym trupie. W parowie na dzikich 

wrzosowiskach leży martwy mężczyzna w drogim garniturze i pozbawiony jakiegokolwiek dowodu tożsamości. 

Czy po prostu potknął się i spadł? Ale co robił sam na wrzosowiskach, daleko od cywilizacji? Wątpliwości się 

mnożą, a obydwie sprawy zdają się nie mieć rozwiązania. Zespół Banksa otrzymuje mrożącą krew w żyłach 

wiadomość. Powrócił dawny wróg…  

 

 

15. Ogród kobiet / Carla Montero ; [przekład Wojciech Charchalis].- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Barcelona (Hiszpania) , Włochy , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1325/O  

Nowości:  2020-07 

 

Czy odkrycie rodzinnych tajemnic może być drogą do szczęścia? Barcelona, początek XXI wieku. Gianna 

odnosi sukcesy jako architektka, romansuje z przystojnym aktorem i wkrótce będzie musiała podjąć decyzje, 

które zaważą na jej życiu. A że nie wszystko układa się tak, jak by sobie życzyła, postanawia wyruszyć do 

Włoch w poszukiwaniu własnych korzeni. Nawet się nie spodziewa, czym ta podróż się dla niej skończy. 

Castelupo, początek XX wieku. Młyn na obrzeżach włoskiego miasteczka jest domem Anice, niezwykłej 

dziewczyny, która zna się na ziołach i zaklęciach. Anice kocha ze wzajemnością, ale kiedy wydaje jej się, że 

szczęście jest w zasięgu ręki, wybucha wojna. Dwie kobiety, dwa pokolenia, dwa punkty na mapie - oto splątana 

historia rodziny Verelli i odkrywania tego, co w życiu najważniejsze: miłości, przyjaźni i miejsca, które 

nazywamy domem.  

 

 

16. Ogród księżycowy / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Magiczne miejsce / Agnieszka Krawczyk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Przebaczenie , Relacja romantyczna , Wsie , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1319/O 

Nowości:  2020-07 

 

W dolinie mgieł i róż zaczyna się wiosna. Pisarka, Sabina Południewska, kończy remontować stary dom. Przy 

nim powstaje wyjątkowy ogród księżycowy, który najpiękniej i najbardziej tajemniczo wygląda nocą. Sabina jest 

szczęśliwa - znalazła swoje miejsce na ziemi. Otaczają ją przyjaciele - hrabina Tyczyńska produkuje swoje 

niezwykłe perfumy, Marek Rokosz rozwija uprawę ziół, a Mila Mossakowska chce zorganizować w pensjonacie 
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"Pod Graalem i Różą" warsztaty pisarskie, które mogłaby poprowadzić Sabina. Ekscentryczna Carmen wysyła 

do Idy argentyńskiego reżysera, irytującego ale i zabawnego oryginała. Do starych znajomych dołączają nowi, 

jak Kalina Olczak, zdolna projektantka ogrodów, czy Sebastian - "szczęśliwy włóczęga", który nigdzie nie 

potrafi zagrzać miejsca na stałe. Przyszłość rysuje się świetlistą kreską i wydaje się, że nic nie może zakłócić 

tego harmonijnego życia. Jednak niespodziewanie w Idzie pojawia się osoba, która może zmącić szczęście 

Sabiny i Krzysztofa, odmieniając ich los. Dawne błędy potrafią rzucać długie cienie, a wybaczenie nie zawsze 

jest proste. Czy miłość naprawdę jest w stanie pokonać każdą przeszkodę? Czy to, co pęknięte da się skleić bez 

śladu? Tej wiosny, w dolinie mgieł i róż kilka serc zostanie złamanych. Ale miłość i dobro mają kojącą moc 

leczenia ran.  

 

 

17. Okrutna miłość / Reyes Monforte ; [tłumaczenie Zbigniew Zawadzki].- 

Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carrascosa, María José , Dzieci , Konflikt rodzinny , 

Macierzyństwo , Przemoc w rodzinie , Przemoc wobec kobiet , Więźniowie , 

Hiszpania , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść biograficzna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1324/O 

Nowości:  2020-07 

 

To był moment. Reszta muzyków stroiła instrumenty. Peter uniósł rękę do węzła krawata i rozluźnił go. 

Przechylił głowę z lewej strony na prawą i rozpiął górne guziki białej koszuli. Pomyślała: "Chcę spędzić z nim 

resztę życia". Wystarczyły cztery lata, aby zmienił jej życie w piekło. - Mami, mami - krzyknęła słodko Victoria, 

zbliżając buzię do słuchawki. - Mami, kocham cię. Gdzie jesteś? Dlaczego nie przyjeżdżasz? Okrutna miłość to 

prawdziwa historia o poświęceniu i odwadze kobiety, której miłość do dziecka nie zna granic. Po latach 

upokorzeń, oszustw i przemocy doświadczanej ze strony męża María postanawia zrobić wszystko, by ochronić 

przed nim swoją córeczkę. Prawdziwy dramat rozpoczyna się jednak, gdy prawo, zamiast je bronić, zaczyna im 

zagrażać.  

 

 

18. Osiedle marzeń / Wojciech Chmielarz.- [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Mortka (postać fikcyjna) , Dom publiczny , Osiedla 

zamknięte , Ukraińcy , Zabójstwo , Zgwałcenie , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1306/K 

Nowości:  2020-07 

 

 

Jedno z eleganckich zamkniętych osiedli w Warszawie, mały raj na ziemi, o jakim marzy co drugi Polak, budzi 

się ze snu. Ten dzień sprawi, że nic już nie będzie takie samo. Śmierć studentki, której zwłoki nad ranem 

znajduje ochroniarz, da początek serii zaskakujących wydarzeń. Życie mieszkańców przybierze dramatyczny 

obrót, a raj zmieni się w piekło. W tym miejscu, jak w Polsce w miniaturze, spotkają się polityka i mafia, seks                

i narkotyki, ambicje i aspiracje, tajemnice i marzenia, które czasem bywają zabójcze.  Komisarz Jakub Mortka 

wraca, by rozwikłać kolejną zagadkę. U jego boku stanie aspirantka Suchocka, która sama ma w zanadrzu kilka 

tajemnic...  
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19. Pajęczyna / Ewa Cielesz.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Warszawa] : w porozumieniu z Wydawnictwem Axis Mundi, [2020]. 

(Pochyłe niebo / Ewa Cielesz ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , PRL , Prowincja , Relacje międzyludzkie , 

Życie codzienne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1308/O 

Nowości:  2020-07 

 

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

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

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

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

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

 

 

20. Przyjaciele i rywale / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2020. 

(Czary codzienności / Agnieszka Krawczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzeństwo , Sens życia , Więź rodzinna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1320/O  

Nowości:  2020-07 

 

Beztroskie i pełne niezmąconego szczęścia dni w Zmysłowie dobiegają końca - życie sióstr Niemirskich wkrótce 

bardzo się zmieni. Agata odkrywa bowiem starannie tajoną przez matkę tożsamość ojca swej najmłodszej 

siostry, Tosi. Czy będzie to początek czegoś nowego i dobrego, czy wręcz przeciwnie - źródło poważnych 

kłopotów? Dodatkowo skomplikuje się nie tylko codzienne życie sióstr, ale i ich sprawy uczuciowe. 

Najważniejsze, że Agatę, Danielę i Tosię otaczają życzliwi ludzie. Obok przyjaciół pojawią się jednak rywale,              

a nawet - wrogowie. Nic już nie będzie tak proste i oczywiste jak dawniej.  

 

 

21. Rzeźnia numer pięć / Kurt Vonnegut ; [przekład Lech Jęczmyk].- [Poznań] : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Bombardowanie Drezna 

(1945) , Jeńcy wojenni , Pisarze , Pamięć autobiograficzna , Żołnierze , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1331/S 

Nowości:  2020-07 

 

Jedna z największych powieści antywojennych w literaturze światowej. W zamyśle autora miała to być jego 

pierwsza książka. A jednak Vonnegut potrzebował dystansu lat, a także doświadczenia wynikającego                           

z publikacji czterech wcześniejszych powieści, by wreszcie przelać na papier swe doświadczenia z czasów, kiedy 

jako jeniec wojenny był świadkiem bombardowania Drezna. W rezultacie powstała książka uchodząca za jedną  

z najwybitniejszych amerykańskich powieści antywojennych. Jest to książka o pisarzu, który nie potrafi 

wymazać z pamięci wspomnień z czasów wojny, chociaż z racji swego zawodu od lat zajmuje się tworzeniem 

fikcji; książka silnie autobiograficzna, mieszająca dokument z science fiction, pełna trupów i gwałtu, oskarżeń              

i egzorcyzmów, panicznego strachu i miłości; wreszcie - mówiąc słowami autora - książka "krótka i popaprana, 

bo o masakrze nie sposób powiedzieć nic inteligentnego".  
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22. Siostry / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2020. 

(Czary codzienności / Agnieszka Krawczyk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Sens życia , Więź rodzinna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1321/O 

Nowości:  2020-07 

 

Młoda kobieta, Agata Niemirska chce poznać prawdę o swojej przeszłości. Dostaje zawiadomienie o śmierci 

matki, której nigdy nie znała. Razem z przyrodnią siostrą, Danielą, jedzie więc do Zmysłowa, maleńkiego 

miasteczka w górach, by znaleźć odpowiedź na pytania, które dręczyły ją całe życie. Nic nie jest jednak tak 

proste jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Pytania nie mają łatwych odpowiedzi, podobnie jak życie, 

które nie układa się według naszych planów. W Zmysłowie czeka na Agatę dziewięcioletnia dziewczynka, Tosia, 

jej druga przyrodnia siostra, o której istnieniu dziewczyna nie miała pojęcia. Kto jest jej ojcem? Dlaczego matka 

ukrywała jego tożsamość? Miasteczko zatrzyma Agatę i Danielę na dłużej, zmuszając, by nie tylko przyjrzały się 

przeszłości i jej zagadkom, ale i własnemu życiu. Otoczą ich ludzie - dobrzy, ale też i ci mniej życzliwi, pojawią 

się wierni przyjaciele, ale i wrogowie. Niemirska zyska oddanych sojuszników - miejscowego weterynarza-

dziwaka, Jerzego Wilka i Julię Kovacs - Węgierkę, która związała swój los z Polską. Siostry wpłyną na życie 

wielu osób, zmieniając ich w zaskakujący sposób. Gdzieś w tle zamajaczy wielkie uczucie. Miłość pomimo 

wszystko i bez pytań "dlaczego?" Niech zatem uwiedzie Was magia małego miasteczka w górach, położonego 

wśród lasów i pachnących kwiatami łąk. Czary codzienności - one odmienią losy sióstr, pozostałych 

mieszkańców Zmysłowa, a może odmienią i nas…  

 

 

23. Słoneczna przystań / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2020. 

(Czary codzienności / Agnieszka Krawczyk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzeństwo , Sens życia , Więź rodzinna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1322/O 

Nowości:  2020-07 

 

Czasami wszystko musi się zagmatwać, by los mógł wreszcie wskazać właściwe rozwiązanie. Życie sióstr 

Niemirskich bardzo się skomplikowało - w miasteczku pojawił się ktoś, kto może zniszczyć mozolnie budowane 

szczęście. W dodatku rodzinnemu domowi zagraża niebezpieczeństwo - wielka turystyczna inwestycja, która ma 

powstać w pobliżu. Agatę, Danielę i Tosię czekają przełomowe decyzje. Czy postąpią właściwie? Czy czary 

codzienności zadziałają? Kto ostatecznie okaże się przyjacielem, a kto wrogiem? Agata i Daniela muszą uporać 

się też z własnymi uczuciami, zadać sobie kilka pytań i znaleźć na nie odpowiedzi. Kocha, lubi, szanuje, nie 

chce, nie dba, żartuje… Pod wielką lipą w ogrodzie spełni się niejedno marzenie, wystarczy tylko zaczekać na 

odpowiedni moment i poprosić. 

 

24. Słowiańskie siedlisko / Monika Rzepiela.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : Szara Godzina, [2019]. 

(Słowiańskie siedlisko : saga polska / Monika Rzepiela ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrystianizacja , Chrzest Polski (966) , Poganie , Polanie 

, Polska , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1328/O 

Nowości:  2020-07 
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Rok 966. Osada Polana przed przyjęciem nowej wiary żyje według pradawnych pogańskich zwyczajów. Matka 

puszcza karmi, odziewa i chroni ludzi. Pory roku i dni naznaczają ich dolę odwiecznym rytmem pracy                           

i odpoczynku, a bogowie czuwają. Dwie siostry - Rzepka i Dziewanna - zakochują się w Dobromirze, mężnym 

woju z książęcej drużyny. Jedna z nich zwraca się po pomoc do szeptuchy, ale czy ziołami i magią można 

zdobyć miłość? Mieszkańcy pogańskiej kniei wiodą proste życie, lecz okrutny los o nich nie zapomina. 

Tymczasem Mieszko I, mąż czeskiej księżniczki Dobrawy, przyjmuje chrzest święty. Władca sprzymierza się              

z chrześcijańskim światem dla dobra i spokoju poddanych. To niesie za sobą dalekosiężne skutki. Przygoda, 

miłość, historia i czas wielkiej zmiany - to wszystko w nowej powieści z cyklu Saga Polska. Tym razem autorka 

przenosi Czytelników do pogańskiej Polski u progu nowej wiary.  

 

 

25. Spóźnione powroty / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, [2020]. 

(Dwieście wiosen / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Folwark , Prowincja , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina wielopokoleniowa , Polska , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1313/O 

Nowości:  2020-07 

 

Trzeci tom poruszającej opowieści o miłości i tęsknocie, smutku i nadziei, rozstaniach i powrotach, 

rozgrywającej się na tle dramatycznych wydarzeń historycznych dwudziestego wieku. Nadchodzi druga wojna 

światowa. Życie w dolinie tylko z pozoru toczy się zwyczajnym, wyznaczonym przez pory roku rytmem;                   

w rzeczywistości każdy dzień upływa w atmosferze przygnębienia, niepewności jutra, lęku o rodziny                           

i przyjaciół. Odolańscy i Bohdanowiczowie równie boleśnie jak wszyscy dookoła odczuwają skutki niemieckiej 

okupacji. Kobiety z folwarku i młyna wciąż czekają na powrót swoich mężczyzn: z obozów, z przymusowych 

robót, z wojny. To na żonach i matkach spoczywa teraz cały trud związany z utrzymaniem najbliższych, a co 

najważniejsze, z wywiązaniem się z obowiązkowych świadczeń na rzecz okupanta. Mimo rozgrywających się 

wokół dramatów, młode pokolenie - Adela, Georgina i Aldona  świadome, że w tak trudnym czasie nie da się 

czerpać z życia pełnymi garściami, cieszy się nim ostrożnie, po trochu, uparcie, po swojemu. Wszyscy bez 

wyjątku, młodzi i starzy, z rozrzewnieniem wspominają wspaniałe lata przedwojenne, choć i wtedy - jak teraz - 

działy się rzeczy, o których najlepiej byłoby zapomnieć.  

 

 

26. Ważka / Ewa Cielesz.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Warszawa] : w porozumieniu z Wydawnictwem Axis Mundi, [2020]. 

(Pochyłe niebo / Ewa Cielesz ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Prowincja , Relacje międzyludzkie , Wybory 

życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1309/O 

Nowości:  2020-07 

 

Ważka to symbol iluzji, transformacji, nieustannej potrzeby ruchu i przemiany - dalsze losy bohaterów serii 

"Pochyłe niebo" toczą się w latach 90., pełnych takiej właśnie energii. Kozinki powoli przekształcają się                     

w atrakcyjną miejscowość turystyczną. Odważni próbują sił w prywatnych firmach lub wyjeżdżają za granicę. 

Anita stara się odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nadążyć za zmianami, przed którymi stawia ją życie. 

Tymczasem Sonia dorasta i odkrywa człowieka, który dużo dla niej znaczy...  
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27. Złe miejsce / Minka Kent ; [przekład Kinga Markiewicz].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby zaginione , Prowincja , Rodzeństwo 

, Tajemnica , Ucieczki , Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1314/S 

Nowości:  2020-07 

 

Świat to złe miejsce, kochanie. Dziewiętnastoletnia Wren i jej dwie siostry, Sage i Evie, zostały wychowane                  

z dala od cywilizacji, w prymitywnej chacie na północy stanu Nowy Jork. Gdy najmłodsza z sióstr zapada na 

ciężką chorobę, razem z matką opuszczają dom, by znaleźć pomoc. I nigdy nie wracają. Zapasy powoli się 

kurczą. Pojawia się nieznajomy, który szuka matki dziewcząt. By uciec, Wren i Sage muszą złamać podstawową 

zasadę, z którą dorastały: nigdy nie wychodzić poza obręb lasu. Okazuje się, że muszą stawić czoła czemuś                   

o wiele groźniejszemu, niż nieznane otoczenie. Odkryją prawdę, powód swojej ucieczki oraz tajemnice,              

z których istnienia nie zdawały sobie sprawy przez całe swoje dotychczasowe życie. Nie umrzemy. Nie tutaj. Nie 

w ten sposób.  

 
 

 

Film 

 

 
1. 21 mostów / reżyseria Brian Kirk ; scenariusz Adam Mervis, Matthew Michael 

Carnahan.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narkotyki , Policjanci , Przestępczość zorganizowana , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film 

fabularny , Film akcji , Kryminał , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1584/K 

Nowości:  2020-07 

 

 

Podczas włamania do ekskluzywnej nowojorskiej restauracji należącej do mafii, zamordowanych zostaje ośmiu 

policjantów. Sprawcy uciekają z kilkudziesięcioma kilogramami kokainy. Śledztwo prowadzi detektyw Andrew 

Davis, znany z tego, że nie ma litości dla zabójców policjantów. Z rozkazu władz Manhattan na całą noc zostaje 

odcięty od stałego lądu. Zamknięte są wszystkie mosty i tunele. W tej sytuacji ujęcie zabójców wydaje się tylko 

kwestią czasu. Wkrótce okazuje się jednak, że są w mieście wpływowi ludzie, którym bardzo zależy na tym, by 

uciekinierzy nie trafili w ręce policji. Detektyw Davis kontynuuje pościg, który wkrótce doprowadzi go do 

odkrycia kilku niebezpiecznych prawd. Kim są włamywacze? Do kogo naprawdę należała kokaina? Czyim 

interesom zagraża śledztwo? Ta wiedza może uczynić z Davisa najbardziej niebezpiecznego albo najbardziej 

zagrożonego człowieka w mieście. Wszystko zależy od tego jakich dokona wyborów.  
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 2. 365 dni / reżyseria Barbara Białowąs, Tomasz Mandes ; scenariusz Tomasz 

Klimala.- Warszawa : Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lipińska, Blanka. 365 dni , Ludzie bogaci , Przestępczość 

zorganizowana , Relacja romantyczna , Uprowadzenie , Sycylia (Włochy ; wyspa) , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film erotyczny 

Sygnatura:  WG-F/1597/O 

Nowości:  2020-07 

 

 

Film, jakiego w Polsce jeszcze nie było na podstawie bestsellera Blanki Lipińskiej. To nie kolejna komedia 

romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef 

sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, 

dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej 

namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylie. 

Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który 

porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.  

 

 

3. Droga powrotna / reżyseria Gavin O'Connor ; scenariusz Brad Ingelsby.- 

Warszawa : Galapagos, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Cierpienie , Koszykówka , Trenerzy i 

instruktorzy sportowi , Wybory życiowe , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1583/DF 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Jack Cunningham (Ben Affleck) był w liceum gwiazdą koszykówki, rysowała się przed nim obiecująca 

przyszłość. Niespodziewanie porzucił sport. Po latach zmaga się z alkoholizmem, zapłacił już małżeństwem                  

i nadzieją na lepsze życie. Propozycja objęcia funkcji trenera koszykówki w jego dawnej szkole jest pretekstem 

do stawienia czoła rozterkom duszy. Czy to wystarczy, żeby zabliźniły się głębokie rany z przeszłości? Czy Jack 

wreszcie przejdzie wewnętrzną przemianę?  

 

 

4. Dżentelmeni / reżyseria, scenariusz Guy Ritchie.- Warszawa : Monolith Films, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Handel narkotykami , Przestępcy , Londyn 

(Wielka Brytania) , Film fabularny , Film akcji , Film gangsterski , Komedia 

kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1585/K 

Nowości:  2020-07 

 

 

Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który 

zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się 

brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, 

pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze 

ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany                  
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i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się 

jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni 

przecież nie rozmawiają o pieniądzach.  

 

 

5. Emma. / reżyseria Autumn de Wilde ; scenariusz Eleanor Catton.- Wrocław : 

Filmostrada, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Austen, Jane (1775-1817). Emma , Klasy społeczne , 

Kobieta , Relacja romantyczna , Swatanie , Anglia (Wielka Brytania) , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film kostiumowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1591/O 

Nowości:  2020-07 

 

 

Uwielbiana przez wszystkich zabawna historia pióra Jane Austen o tym, jak znaleźć właściwego partnera                      

i doprowadzić do happy endu, powraca w nowej, znakomitej adaptacji "Emmy". Urodziwa, mądra i bogata 

Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy, "Anny z dobrych domów") nie ma rywalek w rządzeniu swoim 

otoczeniem w sennym angielskim miasteczku. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi 

znaleźć swoją ścieżkę między wyzwaniami związanymi z dorastaniem, niewłaściwymi związkami i romantycz-

nymi pomyłkami, by wreszcie odnaleźć miłość, która cały czas była na wyciągnięcie ręki.  

 

 

6. Kłamstewko / reżyseria, scenariusz Lulu Wang.- [Warszawa] : M2 Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kłamstwo , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina wielopokoleniowa , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1592/KF 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

 

Gdy mieszkająca w Nowym Jorku Billi dowiaduje się o chorobie ukochanej babci Nai Nai, w pierwszym 

odruchu chce wskakiwać do samolotu, żeby się z nią pożegnać. Jednak rodzina Billi decyduje się zataić przed 

Nai Nai informację o jej stanie zdrowia i postanawia zorganizować rodzinne spotkanie pod pretekstem 

skleconego naprędce absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. Co z tego, że pan młody zna 

się ze swoją narzeczoną zaledwie od kilku tygodni! Wszystkie tajemnice są dozwolone, a dzięki temu przyjazd 

całej rodziny, rozsianej po całym świecie, nie wzbudza podejrzeń ukochanej babci.  

 

 

7. Małgosia i Jaś / reżyseria Oz Perkins ; scenariusz Rob Hayes.- Warszawa : 

Monolith Films, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grimm, Jacob (1785-1863). Jaś i Małgosia , Grimm, 

Wilhelm (1786-1859) Jaś i Małgosia , Jaś i Małgosia (postacie fikcyjne) , Jedzenie 

(czynność) , Magia , Nastolatki , Las , Rodzeństwo , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1586/G 

Nowości:  2020-07 
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Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie… nic nie przypomina bajki. Wszechobecny głód i brak pracy 

zmusza rodzeństwo Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu w poszukiwaniu lepszego miejsca do 

życia. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las, który wydaje się pulsować jakimś odwiecznym 

życiem. Wycieńczone wielodniową wędrówką i nieopuszczającym ich strachem dzieci trafiają wreszcie na 

ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg jej domu, 

Małgosia i Jaś trafiają do miejsca gorszego niż piekło…  

 

 

8. Nędznicy / reżyseria Ladj Ly ; scenariusz Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis 

Manenti.- [Warszawa] : M2 Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt społeczny , Marginalizacja społeczna , 

Obywatelskie nieposłuszeństwo , Policjanci , Walka klas , Montfermeil (Francja) , 

Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1593/DF  

Nowości:  2020-07 

 

 

Montfermeil, które pulsuje od napięć, gniewu i niepewności to miejsce, w którym nieustannie toczy się gra                 

o lokalne wpływy. Niewinny psikus grupy dzieciaków, które dla żartu kradną małe lwiątko z miejscowego 

cyrku, może okazać się początkiem rewolucji.  

 

 

9. Nie ma nas w domu / reżyseria Ken Loach ; scenariusz Paul Laverty.- [Warszawa] 

: M2 Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , 

Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1594/DF 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Ricky i Abbie chcą dla siebie i swoich dzieci czegoś więcej. On jest w stanie poświęcić wszystko, żeby ich 

marzenie o własnym domu wreszcie się spełniło. Ma dosyć czekania, aż sprawy przyjmą lepszy obrót - stawia 

wszystko na jedną kartę i zaczyna pracę na własną rękę. Rzuca się w wir obowiązków, chcąc jak najszybciej 

osiągnąć swój cel. Ona, myśląc o przyszłości, nie chce stracić z oczu tego, co już mają: kochającej się rodziny                

i wzajemnego wsparcia. Wierzy, że goniąc za szczęściem, trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać.  

 

 

10. Niewidzialny człowiek / reżyseria, scenariusz Leigh Whannell.- Wrocław : 

Filmostrada, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Przemoc w rodzinie , Toksyczne związki , 

Ucieczki , Znęcanie się , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1595/G 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Cecilia (Elisabeth Moss) uwikłana w toksyczny związek z bogatym naukowcem postanawia uciec i ukryć się 
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przed tą brutalną relacją. Kiedy jej napastliwy były nagle umiera, dziewczyna podejrzewa, że jego śmierć jest 

mistyfikacją. Seria niesamowitych zbiegów okoliczności, które coraz wyraźniej zagrażają życiu tych, których 

kocha, sprawia, że zdrowie psychiczne Cecilii zostaje wystawione na próbę, zaś ona sama musi udowodnić, że 

jest prześladowana przez kogoś, kogo nikt nie widzi.  

 

 

11. Ocaleni / reżyseria, scenariusz Tom Waller.- Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaskinie , Nastolatki , Ratownictwo jaskiniowe , Sztuka 

przetrwania , Trudne sytuacje życiowe , Tajlandia , Film fabularny , Film akcji , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1587/DF 

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Oparty na prawdziwej historii film, odkrywający kulisy spektakularnej i niezwykle dramatycznej akcji 

ratunkowej, mającej na celu uwolnienie nastolatków uwięzionych w zalanej wodą jaskini w Tajlandii. W 2018 

roku na ratunek 12 chłopcom i ich nauczycielowi pospieszyły tysiące osób, a cały świat obserwował trwającą 18 

dni operację. „Ocaleni” to pełna emocji ekranizacja tamtych wydarzeń. Wciągająca bez reszty opowieść na 

najwyższych obrotach, która porusza i przywraca wiarę w dobro oraz ludzką determinację. Gdyż te potrafią 

czynić prawdziwe cuda.  

 

 

12. Sala Samobójców. Hejter / reżyseria Jan Komasa ; scenariusz Mateusz 

Pacewicz.- Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Media społecznościowe , 

Młodzi dorośli , Mowa nienawiści , Pomówienie , Psychopaci , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Film fabularny , Thriller , Reboot 

Sygnatura:  WG-F/1588/S 

Nowości:  2020-07 

 

 

Druga część głośnej "Sali samobójców" w reżyserii nominowanego do Oscara Jana Komasy ("Boże ciało"). 

"Sala samobójców. Hejter" to elektryzujący cyber-thriller i porażająco aktualny manifest młodego pokolenia. 

Pokazuje, jak bawi się, kocha i nienawidzi współczesna polska młodzież. Odkrywa mroczną stronę mediów 

społecznościowych i przekleństwo hejtu. Ujawnia jak miłość przeradza się w hejt. Tomek, student prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje wydalony z uczelni. Wkrótce po tym otrzymuje pracę w agencji 

reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem 

obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, - rodziców Gabi, przyjaciółki z czasów 

dzieciństwa, w której skrycie podkochuje się od lat. Wkrótce plany internetowego hejtera wobec Kasuckich, 

zaczynają nabierać coraz realniejszych i bardziej złowrogich kształtów.  
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13. Supernova / reżyseria, scenariusz Bartosz Kruhlik.- Warszawa : Forum Film 

Poland, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Przypadek , Problemy społeczne , Trudne 

sytuacje życiowe , Wypadek drogowy , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1596/DF  

Nowości:  2020-07 

 

 

 

Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden dzień i jedno zdarzenie, które zmieni ich losy. Oto polityk, który chce 

wygrać wybory; policjant, pragnący dotrwać spokojnie do emerytury; mieszkaniec polskiej wsi, który ma 

rodzinę na utrzymaniu. Nieszczęśliwy wypadek pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Ludzie postawieni                   

w sytuacji granicznej - a także widzowie - staną przed pytaniem o rolę przypadku i przeznaczenia w życiu 

każdego z nas.  

 

 

14. W labiryncie / reżyseria, scenariusz Donato Carrisi.- Warszawa : Best Film, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carrisi, Donato (1973- ). W labiryncie , Amnezja , Ofiary 

przestępstw , Śledztwo i dochodzenie , Uprowadzenie , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1589/S 

Nowości:  2020-07 

 

 

Nastoletnia Samantha zostaje porwana w drodze do szkoły. Pomimo intensywnych poszukiwań nikt nie trafił na 

jej ślad. Piętnaście lat później odnajduje się w szpitalu. Nie wie kim jest, nie wie co się z nią działo. Z pomocą 

doktora Greena (Dustin Hoffman) próbuje odzyskać pamięć. Wspólnie starają się poukładać wspomnienia                   

z tajemniczego labiryntu - podziemnego więzienia, w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, 

stosując przerażający system nagród i kar. Tajemnicę zniknięcia i powrotu dziewczyny próbuje rozwiązać Bruno 

Genko (Toni Servillo) niepokorny i bezkompromisowy detektyw, mający tylu przyjaciół, ilu wrogów. Sprawa 

Samanthy może być ostatnią, nad którą pracuje.  

 

 

15. Wojna o prąd / reżyseria Alfonso Gomez-Rejon ; scenariusz Michael Mitnick.- 

Warszawa : Forum Film Poland, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edison, Thomas A. (1847-1931) , Tesla, Nikola (1856-1943) 

, Westinghouse, George (1846-1914) , Elektryczność , Konflikt , Uczeni , 

Współzawodnictwo , Wynalazcy i odkrywcy , Stany Zjednoczone (USA) , Film 

fabularny , Film biograficzny , Film historyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1598/B  

Nowości:  2020-07 

 

Porywająca, nakręcona z epickim rozmachem historia wyścigu dwóch wielkich umysłów, Thomasa Edisona               

(w tej roli Benedict Cumberbatch, pamiętny Sherlock i Doktor Strange) oraz Nikoli Tesli (Nicholas Hoult, znany 

m.in. z "X-Men: Apocalypse"). Film ukazuje kulisy morderczej rywalizacji Edisona i Tesli o to, który system 

elektryczny zrewolucjonizuje nie tylko współczesny obu wynalazcom świat, ale cały następny wiek. Znakomite 

kreacje aktorskie Michaela Shannona ("Kształt wody", "Zakazane imperium") jako inwestora i wynalazcy 



95 
 

George'a Westinghouse’a oraz Toma Hollanda ("Spider-Man: Daleko od domu"), wcielającego się w postać 

magnata biznesu Samuela Insulli, uzupełniają tę niewiarygodnie wciągającą, opartą na prawdziwych 

wydarzeniach opowieść o pełnej dramatyzmu wojnie o prąd.  

 

 

16. Wszystko dla mojej matki / reżyseria, scenariusz Małgorzata Imielska.- 

Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Krzywda (psychologia) , Nastolatki , Relacje 

międzyludzkie , Przemoc wobec kobiet , Trudne sytuacje życiowe , Zakłady 

poprawcze i wychowawcze , Polska , Film fabularny , Dramata filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1590/DF 

Nowości:  2020-07 

 

 

Olka (Zofia Domalik) ma siedemnaście lat. Za ciągłe ucieczki z domu dziecka, sąd umieścił ją w zakładzie 

poprawczym. Pewnego dnia spotyka tam Andrzeja (Adam Cywka) i Irenę (Jowita Budnik). Gdy dowiaduje się, 

że mieszkają blisko jej dawnego domu rodzinnego, wymusza, by zabrali ją na wakacje. Dla niej to szansa, by 

wreszcie dowiedzieć się więcej o swojej matce. Nie wie jeszcze, jak ogromną cenę za to zapłaci...  

 

 
 


