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Nowości 2020 – LISTOPAD 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie / Elif Shafak ; przełożyła Natalia 

Wiśniewska.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pamięć autobiograficzna , Przyjaźń , Śmierć , Życie 

pośmiertne , Stambuł (Turcja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-tur.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Czy wystarczy 10 minut i 38 sekund, aby opowiedzieć całe ludzkie życie? Leila nie żyje. Jej ciało jest martwe, 

ale mózg jeszcze pracuje. Każda kolejna minuta przynosi ze sobą wspomnienie innych wydarzeń, smaków                   

i zapachów. Obrazy pozornie wyrwane z kontekstu łączą się w zmysłową opowieść o życiu w świecie, w którym 

wielu ludziom nadal odbiera się prawo do bycia sobą.  

 

 

2. 30 sekund / Sylwia Kubryńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ból psychiczny , Kobieta , Przemoc wobec kobiet , 

Psychoterapia grupowa , Trauma , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Maria jest nastolatką, gdy jej chłopak żąda „dowodu miłości”. Trzydziestosekundowe doznanie niesie tragiczne 

konsekwencje. Wiele lat później kobieta trafia na terapię grupową, gdzie odsłania kulisy swojej traumy. To, co 
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do tej pory wydawało się „tylko” tragedią, okazuje się przedsionkiem piekła. Piekła kobiet. Wiktor to agresywny 

i pewny siebie mężczyzna. Na skutek bójki z policjantami trafia do aresztu, a następnie do ośrodka terapeu-

tycznego. Tam odkrywa, że dotykające go problemy są konsekwencjami wyborów, których dokonał. A raczej: 

konsekwencjami odebrania wyboru kobietom. „30 sekund” to powieść stanowiąca zapis doświadczeń 

współczesnych polskich kobiet. W książce pojawiają się autentyczne fragmenty listów od tych, które zapragnęły 

opowiedzieć światu swoje historie. Historie, które wydarzyły się naprawdę.  

 

 

3. Akan : powieść o Bronisławie Piłsudskim / Paweł Goźliński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłsudski, Bronisław (1866-1918) , Ajnowie , Etnografowie , 

Polacy za granicą , Zesłańcy , Polska , Rosja (część azjatycka) , Sachalin (Rosja ; 

wyspa) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Dzieli ich zaledwie trzynaście miesięcy. Rywalizują o te same dziewczyny i zaplątują się w ten sam spisek, 

którego celem jest zamach na cara. Ale to 21-letni Bronisław zostaje skazany na śmierć. Gdy car okazuje łaskę, 

starszy z braci Piłsudskich płynie na wyspę Sachalin, gdzie ma spędzić 15 lat zesłania. Sachalin to piekło. Tak 

pisał o nim Czechow, ale dla żyjących tam plemion jest domem. Również dla Bronisława, który coraz bardziej 

oddala się od nieludzkiego świata zesłańców, znajduje miłość i zanurza w niezwykłym świecie tubylców, 

tajemniczych Ajnów. Staje się kimś więcej niż ich badaczem. Kiedy w przededniu wojny rosyjsko-japońskiej na 

Daleki Wschód przybywa przyjaciel jego brata, przed Bronisławem otwiera się szansa powrotu. Ale skorzystać     

z niej oznacza porzucić ludzi, dla których stał się AKANEM.  

 

 

4. Amanda / Nora Roberts ; przełożyła Alina Patkowska.- Warszawa : HarperCollins 

Polska, copyright 2020. 

(Siostry Calhoun / Nora Roberts) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacja romantyczna , Rodzeństwo , Majątek , Maine 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Na skalistym urwisku nad zatoką w stanie Maine stoi Towers, wspaniała rodzinna rezydencja, w której żyje 

legenda o niespełnionej miłości i ukrytych szmaragdach. Mieszkankami Towers są cztery siostry, gotowe bronić 

swojej posiadłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Amanda czuje, że znajomość ze Sloanem O‟Rileyem, 

który ma zaprojektować przebudowę rodzinnej posiadłości, może być kłopotliwa. Oboje są pełni temperamentu  

i od pierwszej chwili mocno między nimi iskrzy. Amanda postanawia utrzymać dystans, rozmawiać ze Sloanem 

wyłącznie o interesach, lecz to okazuje się dość trudne. Kiedy jednak zobaczy, że Sloan ryzykuje dla niej własne 

życie, sprawy potoczą się w niespodziewanym kierunku…  
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5. Amerykański brud / Jeannie Cummins ; tłumaczenie Piotr Raganowicz, Paulina 

Raganowicz.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Handel narkotykami , Księgarnie , Matki i 

synowie , Przestępstwa narkotykowe , Przestępczość zorganizowana , Zabójstwo , 

Acapulco (Meksyk) , Sensacja , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wczoraj Lydia miała księgarnię. Wczoraj Lydia miała męża. Wczoraj była ze wszystkimi ludźmi, których kocha. 

Dzisiaj został jej tylko ośmioletni syn Luca. Dla niego przywiąże sobie maczetę do nogi. Dla niego wskoczy na 

dach pędzącego pociągu. Dla niego odnajdzie siłę, aby uciekać. Lydia Quixano Perez mieszka w Acapulco, gdzie 

prowadzi księgarnię. Ma syna Lucę i wspaniałego męża, który jest dziennikarzem. Kiedy w mieście władzę 

przejmują kartele narkotykowe, życie Lydii nadal jest komfortowe i bezpieczne. Kobieta gromadzi w księgarni 

swoje ulubione powieści, mimo że zdaje sobie sprawę, iż nigdy się nie sprzedadzą. Pewnego dnia w jej miejscu 

pracy pojawia się mężczyzna, który chce kupić cztery książki - dwie z nich są ulubionymi lekturami Lydii. 

Kobieta nie wie, że jej nowy klient jest szefem kartelu narkotykowego, który zawładnął miastem. Gdy mąż Lydii 

publikuje informacje o Javierze, ich życie zmienia się na zawsze.  

 

 

6. Amerykański spisek / James Ellroy ; z języka angielskiego przełożyły Violetta 

Dobosz, Anna Wojtczak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kennedy (rodzina) , Agenci CIA , Agenci FBI , Korupcja , 

Polityka wewnętrzna , Spisek , Zamach na Johna F. Kennedy'ego (1963) , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Political fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Jest 20 listopada 1958 roku. Howard Hughes, zdeprawowany milioner, poszukuje brudów mogących zaszkodzić 

klanowi Kennedych. Tylko to może mu pomóc w pozbyciu się prześladujących go wezwań sądowych w sprawie 

antymonopolowego podziału TWA. Taką kartę przetargową ma dostarczyć Pete Bondurant. Były gliniarz jest 

specjalistą od brudnej roboty, który swoimi dokonaniami stworzył legendę brutalnego zabójcy. Nie zawaha się 

przed niczym, nawet gdy na drodze stanie mu dawny znajomy: Kemper Boyd. Ten niebezpieczny i ambitny 

agent pracuje na trzech etatach w FBI, CIA i dla samego Edgara Hoovera. Jego zadaniem jest infiltrowanie 

Kennedych z ramienia FBI na wypadek, gdyby JFK wygrał wybory i zasiadł w Białym Domu. Jedocześnie wraz 

z gorliwym prawnikiem, Robertem Kennedym, zwalcza mafię... Taki jest początek całej, wielowątkowej historii. 

A jej koniec przypadnie na pamiętny dzień 22 listopada 1963 roku. Wtedy wielu z jej bohaterów znajdzie się               

w jednym miejscu w Dallas…  

 

 

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

(Metropolia / Piotr Wójcik ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Zabójstwo , Chorzów (woj. śląskie) , Katowice 

(woj. śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Trzecia część serii kryminalnej Metropolia. W weekendową noc w Chorzowie młoda malarka zostaje uduszona 

w swojej pracowni. Następnego ranka komisarz Paweł Góralczyk budzi się w swoim mieszkaniu. Próbuje 

przypomnieć sobie, co robił minionego wieczoru. Jedyny ślad to nagranie z monitoringu, na którym widać, jak 

wychodzi z pubu w centrum Chorzowa w towarzystwie studentów ASP. Zmagający się z uzależnieniem od 

leków policjant gorączkowo poszukuje informacji o tym, co robił feralnej nocy. Sam już nie jest pewien, czy jest 

niewinny… Na dodatek śledztwo w sprawie zmarłej artystki prowadzi wschodząca gwiazda śląskiej policji, 

komisarz Bartłomiej Wilczek, który ewidentnie chce zaszkodzić Góralczykowi. Każdy kolejny dzień przybliża 

dwóch nienawidzących się policjantów do nieuniknionej konfrontacji… 

 

 

8. Antonia / Agnieszka Panasiuk.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2020. 

(Na Podlasiu / Agnieszka Panasiuk) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Guwernantki i guwernerzy , Nauczyciele , 

Pensje dla dziewcząt , Relacja romantyczna , Ziemiaństwo , Życie towarzyskie , 

Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Jest rok 1869. Antonia Gillard traci posadę nauczycielki na pensji dla dziewcząt. Opuszcza Warszawę i zostaje 

guwernantką w domu rosyjskiego urzędnika w Białej na Podlasiu. Tu zawiązuje przyjaźnie, poznaje lokalne 

tradycje i śledzi poczynania Oswobodziciela – tajemniczego jeźdźca, który pomaga mieszkańcom regionu 

mierzyć się z carskimi represjami. W wyniku intrygi guwernantka musi pożegnać się z nauczaniem i podjąć się 

zupełnie nowego zajęcia.Antonia, jako dama do towarzystwa hrabiny Stefanii, wyjeżdża do Franopola. Bierze 

udział w życiu towarzyskim, podróżach i wizytacjach majątków, ale równocześnie angażuje się w pomoc 

ubogim i chorym. Los sprzyja kobiecie, która zakochuje się z wzajemnością. Jednak dla zakochanych nadchodzi 

czas próby. Czy zdołają zmylić tropy i odwrócić od siebie uwagę carskiej policji? Jak potoczą się dalsze losy 

Antonii?Antonia, Cecylia i Aleksandra – trzy kobiety. Trzy odmienne losy. Trzy tomy cyklu powieści Agnieszki 

Panasiuk rozgrywającego się na Południowym Podlasiu w drugiej połowie XIX stulecia. 

 

 

9. Arabska wendeta / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Islam , Kobieta , Terroryści , 

Zemsta , Arabia Saudyjska , Libia , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Czy tylko terrorysta Jasem Alzani kieruje się starą biblijną i koraniczną zasadą "oko za oko, ząb za ząb"? Czy 

pragnienie zemsty nie tkwi w każdym z nas? Daria Salimi vel Darin al-Saud zostawia za sobą praworządny 

świat, bo pomsta za zmarnowane lata i krzywdy staje się celem jej życia, Marysia zaś w głębi ducha pragnie 

zemścić się na swojej rywalce Salmie, która odebrała jej życiowego partnera, Hamida Binladena. Czy pandemia 

COVID-19 ogarnie też arabski świat, zagrozi członkom rodziny Salimich, rozprawi się z ich wrogami, ale czy 

nie zagrozi tym, których kochają? Akcja najnowszej powieści toczy się nie tylko w Libii i Arabii Saudyjskiej, ale 

także na włoskiej wyspie Lampedusa, w Mediolanie, na Gran Canarii, w Maroku i na Saharze. "Arabska 

wendeta", jak wszystkie książki Tanyi Valko, wzbudza gorące emocje i trzyma w napięciu do ostatniej strony.  
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10. Archipelag Psa / Philippe Claudel ; tłumaczenie Beata Geppert.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dylemat etyczny , Emigranci , Śmierć , Wyspa , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Pewnego poranka na plażę jednej z wysp Archipelagu Psa morze wyrzuca trzy ciała czarnoskórych mężczyzn. 

Wszystko wskazuje na to, że topielcy to emigranci przemycani przez Morze Śródziemne. Nieliczni, którzy o tym 

wiedzą, zastanawiają się, co zrobić z ciałami? Czy - jak chce Mer – wrzucić zwłoki do rozpadliny po kryjomu, 

by nie odstraszyć inwestorów planujących wybudować na wyspie uzdrowisko? A może – jak domaga się 

Nauczyciel - zawiadomić odpowiednie służby i szukać prawdy o tym, jak zginęli mężczyźni? Pewne jest jedno: 

spokojnych wyspiarzy żyjących z rybołówstwa i uprawy winorośli czeka egzamin z człowieczeństwa. 

„Archipelag Psa” Philippe‟a Claudela to ponadczasowa powieść-refleksja na temat ludzkiej kondycji. Autor 

demaskuje postawy społeczne, burzy pozorny spokój i stawia ważne pytania o to, czy mamy prawo za wszelką 

cenę bronić status quo - nawet gdyby oznaczało to sprzeniewierzenie się ideałom.  

 

 

11. Awers / Adrian Bednarek, Ryszard Ćwirlej, Hanna Greń, Marta Guzowska, 

Izabela Janiszewska, Robert Małecki, Marta Matyszczak, Małgorzata Rogala, Magda 

Stachula, Bartosz Szczygielski, Mariusz Zielke, Przemysław Żarski.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta , Zabójstwo , Polska , Antologia , Opowiadania i 

nowele , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

Dwunastka czołowych polskich autorów kryminalnych. Dwanaście miejsc, w których króluje zbrodnia. Idealne 

życie jest ułudą, a najpodlejsze czyny stają się udziałem nawet najlepszych z nas. Miejski krajobraz często 

przeobraża się w teatr niewyobrażalnych zbrodni, a ulice polskich miast spływają krwią częściej, niż ktokolwiek 

chciałby przyznać. Sprawiedliwość nie zawsze triumfuje i niekiedy to zło ma ostatnie słowo. „Awers” to 

brawurowa wyprawa w głąb bezlitosnej miejskiej dżungli. To uważne spojrzenie na otaczający nas świat,                   

w którym nie brak złowieszczych detali. Pełen niewyjaśnionych zbrodni i niesamowitych historii, niemal 

pulsujących od zawartego w nich zła.  

 

 

12. Banksterzy / Adam Guz.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Bankierzy , Kryzys gospodarczy (2008) , Kredyt 

mieszkaniowy , Nieuczciwe praktyki rynkowe , Oszustwo kredytowe , Polska , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W siedzibie GoBanku zapada decyzja o wprowadzeniu do oferty nowego produktu. Prezes Adam „Siekiera” 
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stawia wyłącznie na bezdusznych, głodnych sukcesu młodych bankierów, którzy potrafią przekonać nawet 

najbardziej opornych klientów. Takich jak Artur i Mateusz, którzy rozkręcają wspólny biznes. Mają plany, 

rodziny i mnóstwo energii. Potrzebują jeszcze tylko pieniędzy. Atrakcyjna oferta GoBanku przyciąga i wydaje 

się idealnym rozwiązaniem. Nieświadomi konsekwencji kredytobiorcy wpadają w brutalny mechanizm 

manipulacji, w którym ludzkie dobro nie ma żadnego znaczenia. Kto za tym wszystkim stoi?  

 

 

13. Bądź dobrej myśli / Paulina Płatkowska.- Warszawa : Silver Oficyna 

Wydawnicza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Wisia, Halina i Lonia znają się jak to w małych miasteczkach: niby od lat, lecz bez głębszej zażyłości. 

Szczęśliwym trafem zapisują się do domu kultury na te same zajęcia z ceramiki. Od słowa do słowa, od jednego 

wspólnego spaceru do drugiego stają się sobie coraz bliższe i coraz bardziej nawzajem potrzebne. Na pierwszy 

rzut oka dzieli je wszystko: mają różne sytuacje rodzinne, statusy społeczne, style życia… Co więcej, mają 

ugruntowane poglądy na siebie, świat czy sferę duchową. Gdyby ktoś próbował zmienić je na siłę, pewnie nic by 

nie wskórał, lecz jeśli za przykład innego podejścia do życia służy przyjaciółka (albo i dwie!), osoba, którą się 

lubi i szanuje, zmiana nadchodzi jak cicha woda - niezauważalnie, a skutecznie. I czasami wywraca wszystko do 

góry nogami!  

 

 

14. Bestia / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Policjanci , Seryjni zabójcy , 

Samobójstwo , Psychopaci , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Seryjny morderca grasuje w Lublinie. Bestia powróciła. Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności 

Igor Lubow - autor kryminałów, popełnia w celi samobójstwo. Mężczyzna odbywał wyrok za serię zabójstw 

dokonanych według fabuł własnych powieści. Po jego śmierci dochodzi do kolejnego morderstwa. Dokładnie 

takiego, jakie opisał w ostatniej książce. Tyle że ta książka nie została nigdy opublikowana. Sprawa trafia na 

biurko powracającego do zdrowia Eryka Deryło. Komisarz wraz z Tamarą Haler muszą jak najszybciej 

rozwikłać zagadkę. Ostatnia książka Lubowa jest bowiem wyjątkowo krwawa, a zabójca ściśle trzyma się jej 

treści. Wszystko wskazuje na to, że już upatrzył swój następny cel. Gdzie jest granica między fikcją                             

a rzeczywistością? A może wcale jej nie ma?  
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15. Bez pożegnania / Mia Sheridan ; tłumaczenie Monika Wiśniewska.- Kraków : 

Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Przebaczenie , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Byli braćmi - bliżniakami - i choć kochałam obu, to moje serce należało tylko do jednego z nich. Lia Del Valle 

kochała Prestona Sawyera praktycznie od zawsze. Córka ubogiej imigrantki najmującej się do pracy na farmie, 

wychowała się w Dolinie Kalifornijskiej jako wyrzutek, mając za dom maleńki budynek gospodarczy, dawną 

szopę. Ale jej serce odnalazło wolność na bezkresnych polach Farmy Sawyerów i w towarzystwie chłopców, 

którzy stali się jej jedynymi przyjaciółmi. Preston wzdychał do Lii, odkąd był nastolatkiem. Ale przed 

uczynieniem pierwszego kroku powstrzymywało go poczucie honoru. Aż do pewnego skwarnego, letniego 

wieczoru, kiedy nie jest się w stanie dłużej powstrzymywać. Tego wieczoru łączą się ich światy - i ciała. Inicjuje 

to ciąg wydarzeń, który już na zawsze zmieni ich życie. Lia wróciła właśnie do miasteczka po tym, jak zniknęła 

bez śladu na sześć długich miesięcy. Jest pełna determinacji, aby odzyskać swoje serce, swoje życie i dziecko - 

syna, który przyszedł na świat jako owoc namiętności, miłości i nagromadzonego latami pragnienia. Preston 

poradził sobie z żałobą, pustoszącą zbiory suszą i targającym duszę cierpieniem, ale nie ma pewności, czy raz 

jeszcze poradzi sobie z Annalią. I możliwe, że wcale nie ma ochoty próbować. Czy duma i gorycz powstrzymają 

go przed sięgnięciem po to, czego pragnie przecież od zawsze? Jak naprawić to, co zostało nieodwracalnie 

zniszczone? Jak wybaczyć niewybaczalne? Jak zrozumieć, że prawdziwy honor wywodzi się nie ze słów                    

i okoliczności, ale z głębi serca, gdzie kryje się prawda? I jak poradzić sobie z dawnymi ranami i odkryć, że 

zdarza się taka miłość, która jest równie stała i niezmienna jak sama ziemia?  

 

 

16. Bez reszty / Wojtek Miłoszewski.- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Przestępczość zorganizowana , Kraków (woj. 

małopolskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Nie jest źle. Jest absolutnie tragicznie. Naczelnik sekcji kryminalnej ginie podczas strzelaniny. Kraków - 

opleciony przestępczą ośmiornicą - staje się miastem bezprawia. Doskonale zorganizowana ekipa dysponuje,                 

w przeciwieństwie do policji, praktycznie nieograniczony budżetem. Komisarz Kastor Grudziński ma do pomocy 

jedynie sierżanta alkoholika oraz emerytowanego gliniara, w pośpiechu przywróconego do służby. Czy takie 

nędzne trio jest w stanie wygrać z nowym zjawiskiem, jakim na przełomie 1990-1991roku była przestępczość 

zorganizowana? Nie ma wyjścia. Kastor zrobi wszystko, żeby pokrzyżować plany niebezpiecznemu gangowi 

rozpełzającemu się po krakowskich ulicach. Robota gliniarza to tak naprawdę jedyne, co ma. Aby osiągnąć 

sukces, nie cofnie się więc przed niczym. Jest zupełnie i w całości oddany swojej pracy. Bez reszty.  

 

 

 

 

 

 



8 
 

17. Bez złudzeń / Mia Sheridan ; tłumaczenie Edyta Jaczewska.- Kraków : Edipresse 

Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Trauma , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kobieta, którą skrzywdzono... Crystal już dawno zrozumiała, że miłość przynosi tylko ból. O wiele lepiej jest nie 

czuć zupełnie nic niż znów dać się zranić. Pod twardą skorupą skrywa złamane serce i głęboką nieufność wobec 

mężczyzn - wiecznych wyzyskiwaczy. Mężczyzna potrzebujący pomocy... W życiu Crystal nagle pojawia się 

Gabriel Dalton. Ma za sobą mroczną przeszłość, a mimo to widać w nim dobro. I choć Crystal zna ryzyko, coś ją 

do Gabriela ciągnie. Spokojna siła i łagodna czułość mężczyzny przezywciężają opory dziewczyny, która 

zaczyna kwestionować wszystko, co zdawało jej się takie pewne. Tylko miłość może uleczyć złamane serce... 

Crystal i Gabriel nigdy nie wyobrażali sobie, że świat, który pozbawił ich nadziei, może im podarować tak 

głęboką miłość. Przeznaczenie przywiodło ich ku sobie, lecz teraz wybór należy wyłącznie do nich. Czy od nowa 

opancerzą własne serca, czy może jednak znajdą odwagę, by wyzwolić się spod władzy bolesnej przeszłości?  

 

 

18. Bez żalu / Mia Sheridan ; przełożyła Grażyna Woźniak.- Kraków : Edipresse 

Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kompozytorzy , Tłumacze , Francja , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W chwili gdy jedenastoletnia Jessica Creswell poznaje niewiele od niej starszego Callena Hayesa, wie, że jest on 

jej upragnionym, zranionym księciem. Niedługo potem zawiązuje się między nimi serdeczna przyjaźń, oboje 

stają się dla siebie wytchnieniem od trosk rodzinnych, a wagon kolejowy, w którym się spotykają – 

bezpiecznym, magicznym schronieniem, ucieczką od świata. Jest tak do dnia, w którym Callen ją całuje…                    

a następnie znika bez słowa z jej życia. Wiele lat później on zostaje sławnym kompozytorem, ona tłumaczką               

z języka starofrancuskiego. Będąc we Francji, niespodziewanie na siebie wpadają. Akurat wtedy, gdy Callen 

przeżywa kryzys twórczy. Nikt nie wie, że jego muzyka tkwi uwięziona głęboko w nim, strzeżona przez 

wewnętrzne demony. I że jest tylko jedna osoba, która może pomóc mu odnaleźć natchnienie i uporać się                    

z upiorami z przeszłości – Jessica. A jednak ich ścieżki na dobre się rozeszły. Dzieli ich zbyt wiele błędów, 

sekretów, kłamstw. I łączy tylko jedno instynktowne pragnienie – pożądanie, które niebezpiecznie zaczyna 

przekształcać się w miłość…  

 

19. Bona / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2018. 

(Zmierzch Jagiellonów / Magdalena Niedźwiedzka ; 1) 

(Duże Litery) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bona (królowa Polski ; 1494-1557) , Zygmunt I Stary (król 

Polski ; 1467-1548) , Jagiellonowie (dynastia) , Kobieta , Kultura dworska , Władcy 

, Polska , Włochy , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 
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Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

Polityka i spisek, wojny, krew i bezwzględność zmieniają ludzi w bestie, które w renesansowych stolicach 

Europy przeistaczają się w wielkich humanistów, mecenasów sztuki i obrońców wiary. Oto ludzie targani 

namiętnościami, nieufni, pogrążający się w obsesjach i samotni: król Polski Zygmunt I Stary, wielki mistrz 

krzyżacki Albrecht Hohenzollern, Anna – księżna mazowiecka – oraz inne wybitne osobistości pierwszej połowy 

XVI wieku, a wśród nich przede wszystkim Bona Sforza – królowa Polski i wielka księżna litewska. Życie 

nauczyło ją skrywania uczuć. Już jako dziecko była świadkiem zdrady, śmierci, okrucieństwa i bezwzględności. 

Zrozumiała, że ludzie to wyłącznie zabawki w rękach nielicznych i że nikt, nawet własna rodzina, nie jest 

gwarancją bezpieczeństwa, zapewnia je wyłącznie status społeczny i bogactwo. Bała się kochać, ponieważ 

miłość oznaczała tylko ból.  

 

 

20. Była/żona / Tess Stimson ; tłumaczenie Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-

Gaik.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rozwód , Sekrety rodzinne , Śledztwo i 

dochodzenie , Zawód miłosny , Zazdrość , Wielka Brytania , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Nie miałam pojęcia, w co się pakuję. Druga żona. Ta następna. Naiwnie liczyłam na coś lepszego. Wystarczy 

jednak, że Louise strzeli palcami i on do niej biegnie. Równie dobrze mogłoby mnie nie być. Kiedyś wierzyłam, 

że jeśli poczekam, Louise zajmie się swoim życiem i Andrew będzie tylko mój. Nie pojmowałam, że nie tylko 

Louise tkwi w przeszłości. On również – i nie potrafił z nią zerwać. Do teraz… gdy leży w kałuży krwi. Która             

z nas bardziej nie mogła znieść tej drugiej? Kiedy w grę wchodzi przesadna miłość i nieposkromiona zazdrość, 

jeden fałszywy uśmiech może prowadzić do tragedii.  

 

 

21. Calypso / David Sedaris ; przełożył Piotr Tarczyński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Filtry, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Starzenie się , Anegdoty 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Zbiór autobiograficznych pełnych ironicznego poczucia humoru opowiadań jednego najbardziej uznanych, 

bestsellerowych amerykańskich pisarzy, którego książki sprzedały się na świecie w łącznym nakładzie 12 mln 

egzemplarzy. Calypso, uznana przez wielu krytyków za największe dotychczasowe osiągnięcie Davida Sedarisa, 

to opowieść o rodzinie, jaką ma wielu z nas – zawsze nie dość kochającej i zawsze gotowej nam powiedzieć to, 

co chcemy usłyszeć, by uśmierzyć nasze sumienie. Takiej, która doprowadza nas do szału, lecz zarazem daje 

nam siłę przez sam fakt, że istnieje.  
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22. Chłopiec z lasu / Harlan Coben ; tłumaczenie Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Albatros, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

New Jersey, 1986 rok. W Stanowym Parku Krajobrazowym Ramapo Mountain znaleziono dziecko. Brudne, 

odziane w łachmany i… kompletnie dzikie. Chłopiec rozumie po angielsku, lecz nic nie mówi. Nikt nie zgłaszał 

zaginięcia. Nikt nie wie, kim chłopiec jest i jak długo przebywał w lesie. Nikt nie wie, jak udało mu się 

przetrwać. Trzydzieści lat później Wilde stara się żyć normalnie, choć jego przeszłość wciąż pozostaje tajemnicą 

– także dla niego samego. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość o zaginięciu nastolatki. Nikt się nim nie 

przejmuje – nawet jej własny ojciec – ale pewna ważna osoba z przeszłości Wilde prosi go o pomoc                             

w znalezieniu dziewczyny. Jedyną wskazówką jest to, że była ostatnio nękana. Ponieważ sam nigdy nigdzie nie 

należał, Wilde nie może zignorować sprawy outsiderki, która nikogo nie obchodzi. Ale żeby wyjaśnić tajemnicę 

jej zniknięcia, będzie musiał wrócić do swojej przeszłości i do miejsca, w którym władza pozwala na 

utrzymywanie sekretów, które mogą zagrozić milionom ludzi.  

 

 

23. Chodź za mną / Joanna Opiat-Bojarska.- Warszawa : Burda Książki - Burda 

Media Polska, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Kłamstwo , Kobieta , Niewidomi , Wypadek 

drogowy , Zdrada małżeńska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Pozory potrafią zastąpić prawdę. Zwłaszcza, gdy tak mocno starasz się, by twoje życie było idealne. 

Rzeczywistość zawsze upomni się o swoje, nieproszona. I wybierze najokrutniejszy sposób... To Ewa. Jej 

idealny profil na insta. Idealny facet. Idealny weekend. Żadna idylla nie trwa jednak wiecznie. Jedna sekunda 

burzy cały jej świat. Sekunda to dla niego wieczność. Zwłaszcza gdy stoi przy ruchliwym skrzyżowaniu. Artur 

nie cierpi białej laski i cudzej litości. Wzrok zastępują mu dotyk, słuch i węch. Ale widzi więcej niż inni. Czy 

znasz to uczucie, gdy w jednej chwili zmienia się całe życie? Ewa jest śmiertelnie przerażona. Artur chciałby jej 

pomóc, tak przynajmniej twierdzi. Ale zaufanie to luksus, na który nie zawsze można sobie pozwolić. Zwłaszcza 

gdy nie wiadomo, kto jest ofiarą… Idealne życie jest jak sen. Z czasem potrafi zamienić się w koszmar.  

 

 

24. Ciemna strona miłości / Rafik Schami ; przełożyła Elżbieta Zarych.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Rody , Syria , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

 Nowości:  2020-11 
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Oparta na prawdziwej historii saga dwóch skłóconych rodów syryjskich. Przez ponad sto lat – od końca 

Imperium Osmańskiego aż do lat 70. XX wieku, przez trzy pokolenia – obserwujemy sytuację w Syrii, kolejnych 

rządzących, konflikty między religiami, systemami politycznymi i ludźmi, struktury rodzinne i obyczajowe, 

codzienne życie ludzi na różnych szczeblach drabiny społecznej. Książka jest miejscami mocna i szokująca, 

miejscami pełna baśniowego wschodniego uroku, w którego odmalowywaniu Rafik Schami jest mistrzem. 

Czytelnik znajdzie w powieści wątki kryminalne, polityczne, obyczajowe, a także miłosne – historię syryjskich 

Romea i Julii. Dziewięćset stron fascynującej opowieści o nieznanym Wschodzie, pozwalającej zrozumieć 

również aktualne wydarzenia. To także obraz ciemnych stron historii Syrii i wyznanie miłości autora do 

utraconej i zagrożonej ojczyzny.  

 

 

25. Co powiesz na spotkanie? / Rachel Winters ; z angielskiego przełożyła Magdalena 

Słysz.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Mała Czarna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby samotne , Pracoholicy , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Napisać komedię romantyczną w dzisiejszym świecie to prawdziwe wyzwanie! Bo przecież wszystkie 

romantyczne historie wymyślono w latach 90… I czy dzisiaj ktoś jeszcze potrzebuje się wzruszać…? Evie jest 

przekonana, że tak! Ezra jest przekonany, że nie. I mają problem, bo on musi napisać scenariusz komedii 

romantycznej, chociaż bardzo tego nie chce. A jej przyszłość zależy od tego, czy jemu się uda. Evie nie zamierza 

siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż Ezra prześle jej szefowi gotowy tekst. O nie - to mogłoby się nigdy nie 

wydarzyć. Zamiast tego proponuje układ - ona będzie mu dostarczać zabawnych inspiracji i udowodni, że                     

w prawdziwym życiu można zakochać się jak w filmie, a on będzie pisał. I choć Evie nie wierzy w „długo                      

i szczęśliwie” z ukochanym, zrobi wszystko, by zachować pracę… Nawet jeżeli miałaby odgrywać kultowe 

sceny z komedii romantycznych w nieskończoność. Wylać w barze sok na uroczego nieznajomego? Żaden 

problem. Zostawić swój numer w książkach porozrzucanych po całym Londynie, żeby sprawdzić, kto zadzwoni? 

Robi się. Z pomocą zaufanych przyjaciół oraz Bena i Anette, ojca i córki, których nieustannie przypadkowo 

spotyka, Evie zrobi wszystko, aby poznać mężczyznę jak z prawdziwego romansu. Ale czy można naprawdę się 

zakochać, jeśli myśli się tylko o pracy? Może w życiu jest jednak miejsce na odrobinę magii jak z filmu…?  

 

 

26. Co, jeśli... / Kate Hope Day ; tłumaczenie Wiesław Marcysiak.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Realizm magiczny , Rzeczywistość 

alternatywna , Oregon (Stany Zjednoczone ; stan) , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Co się dzieje, gdy granice między alternatywnymi światami się zacierają? Spokój sennego miasteczka, leżącego 

u stóp uśpionego wulkanu, zostaje zakłócony, kiedy kilkoro jego mieszkańców zaczynają prześladować 

niepokojące wizje siebie samych w równoległych rzeczywistościach. Lekarka Ginny zastanawia się nad 

trwałością swojego małżeństwa, jej mąż ma katastroficzne wizje, które doprowadzają go do paranoi, Samara 

widzi swoją zmarłą matkę znów żywą i odkrywa coraz więcej rodzinnych tajemnic, a młoda naukowczyni Cass 

ponownie przeżywa ciążę, będąc krok od rozpoczęcia projektu, który może na zawsze odmienić jej karierę 



12 
 

naukową. Początkowo łagodne i ulotne, wizje zaczynają być coraz bardziej przerażające. Kiedy nad miastem 

zawisa widmo katastrofy, staje się jasne, że życie jego mieszkańców już nigdy nie będzie takie, jak do tej pory.  

 

 

27. Córka fałszerza. T. 1. / Joanna Jax.- Chorzów : Videograf, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszerstwo dzieł sztuki , Malarze , Nazizm , Niemcy 

(naród) , Okultyzm , Policjanci , Republika Weimarska (1918-1933) , Trzecia 

Rzesza (1933-1945) , Żydzi , Niemcy , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Opowieść o grupie ludzi, których młodość przypada na burzliwe czasy schyłku Republiki Weimarskiej i począt-

ku istnienia III Rzeszy. Młoda Żydówka o niezwykłym talencie malarskim, policjant usiłujący zachować 

prawość w okrutnych czasach, majętny mężczyzna zarażony ideą nazizmu i człowiek ogarnięty ezoterycznym 

szaleństwem to bohaterowie powieści, którzy próbują odnaleźć się nowej rzeczywistości. Kiedy nadchodzą rządy 

Hitlera, żadne z nich nie spodziewa się, że właśnie narodziło się czyste zło. To historia o powstaniu III Rzeszy, 

jej związkach z okultyzmem i żądzy władzy tak wielkiej, że doprowadza do najokrutniejszej wojny w dziejach 

ludzkości i tragedii milionów istnień. 

 

 

28. Córka fałszerza. T. 2. / Joanna Jax.- Chorzów : Videograf, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszerstwo dzieł sztuki , Malarze , Nazizm , Niemcy 

(naród) , Okultyzm , Policjanci , Republika Weimarska (1918-1933) , Trzecia 

Rzesza (1933-1945) , Żydzi , Niemcy , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Opowieść o grupie ludzi, których młodość przypada na burzliwe czasy schyłku Republiki Weimarskiej                         

i początku istnienia III Rzeszy. Młoda Żydówka o niezwykłym talencie malarskim, policjant usiłujący zachować 

prawość w okrutnych czasach, majętny mężczyzna zarażony ideą nazizmu i człowiek ogarnięty ezoterycznym 

szaleństwem to bohaterowie powieści, którzy próbują odnaleźć się nowej rzeczywistości. Kiedy nadchodzą rządy 

Hitlera, żadne z nich nie spodziewa się, że właśnie narodziło się czyste zło. To historia o powstaniu III Rzeszy, 

jej związkach z okultyzmem i żądzy władzy tak wielkiej, że doprowadza do najokrutniejszej wojny w dziejach 

ludzkości i tragedii milionów istnień. 

 

 

29. Córka fałszerza. T. 3 / Joanna Jax.- Chorzów : Videograf, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszerstwo dzieł sztuki , Malarze , Nazizm , Niemcy 

(naród) , Okultyzm , Policjanci , Republika Weimarska (1918-1933) , Trzecia 

Rzesza (1933-1945) , Żydzi , Niemcy , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 
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Opowieść o grupie ludzi, których młodość przypada na burzliwe czasy schyłku Republiki Weimarskiej i począ-

tku istnienia III Rzeszy. Młoda Żydówka o niezwykłym talencie malarskim, policjant usiłujący zachować 

prawość w okrutnych czasach, majętny mężczyzna zarażony ideą nazizmu i człowiek ogarnięty ezoterycznym 

szaleństwem to bohaterowie powieści, którzy próbują odnaleźć się nowej rzeczywistości. Kiedy nadchodzą rządy 

Hitlera, żadne z nich nie spodziewa się, że właśnie narodziło się czyste zło. To historia o powstaniu III Rzeszy, 

jej związkach z okultyzmem i żądzy władzy tak wielkiej, że doprowadza do najokrutniejszej wojny w dziejach 

ludzkości i tragedii milionów istnień. 

 

 

30. Córki jeziora / Wendy Webb ; z angielskiego przełożył Jarosław Mikos.- 

Warszawa : Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jeziora , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Zabójstwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Urzekająca powieść gotycka o tragicznej miłości oraz zagadce sprzed stu lat czekającej na rozwiązanie. Po 

rozpadzie małżeństwa Kate Granger szuka schronienia w domu rodziców na brzegu Jeziora Górnego. Pragnie się 

pozbierać i dojść do siebie - tymczasem na płyciźnie przed domem znajduje ciało zamordowanej kobiety.                   

W fałdach intrygująco staroświeckiej nocnej szaty zmarłej leży ukryte niemowlę, równie zimne i spokojne jak 

jego matka. Nikt nie potrafi zidentyfikować nieżyjącej kobiety. Nikt oprócz Kate. Widziała już ją wcześniej.               

W swoich snach… Historia wielkiej miłości sprzed stu lat znalazła swój tragiczny koniec, ale otaczające ją 

zagadki wciąż czekają na rozwiązanie. Nadeszła pora, aby jezioro ujawniło swoje tajemnice. W miarę jak 

odsłaniają się przed nią kolejne sekrety, Kate czuje, że coraz głębiej porywa ją wir niepokojącej opowieści 

przekazywanej szeptem z pokolenia na pokolenie. Teraz przyszła pora na Kate, aby jej wysłuchała. Podczas gdy 

utopiona kobieta stara się zza grobu dosięgnąć teraźniejszości, Kate sięga w przeszłość. Obie muszą się spotkać, 

choćby we snach, aby naprawić krzywdy popełnione w przeszłości.  W tej nastrojowej opowieści rozgrywającej 

się na brzegach Jeziora Górnego Kate Granger czuje wyciągające się groźnie w jej stronę macki przeszłości. Ta 

gotycka historia, pełna intryg związanych ze starym domostwem i jego dawno zapomnianymi tajemnicami, 

przyprawi was o prawdziwy dreszcz grozy.  

 

 

31. Czarne ziarno / Marta Zaborowska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

2020. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julia Krawiec (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Sekrety 

rodzinne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

W przydomowym ogrodzie na obrzeżach warszawy ginie dziewiętnastoletni syn właścicielki posesji, Leon 

Rawski. Podejrzenie o zabójstwo pada na matkę chłopaka, która z miejsca przyznaje się do winy. Policja nie 

znajduje jednak w obejściu narzędzia zbrodni, co znacznie utrudnia doprowadzenie śledztwa do finału. 

Oczekująca na proces kobieta nie ułatwia sprawy i odmawia dalszych wyjaśnień na temat tego, co wydarzyło się 

feralnej nocy. W winę matki nie wierzy Maria, jedna z sióstr zamordowanego Leona. Zwraca się o pomoc do 

detektyw Julii Krawiec, która odkrywa że zbrodnie mogła widzieć najmłodsza z rodzeństwa, Nina. Dziewczynka 

jednak, podobnie jak jej matka, milczy. Być może ani ona, ani żadna z osób znajdujących się w tamtą noc                   
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w domu Rawskich, nie były jednak świadkami zbrodni. A być może byli nimi wszyscy, jednak rodzinne 

tajemnice są zbyt mroczne, by ktokolwiek chciał mówić o nich na głos.  

 

 

32. Czas grzechu : Gdańsk 1916-1939 / Anna Sakowicz.- Warszawa : Poradnia K, 

copyright 2020. 

(Jaśminowa saga / Anna Sakowicz ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaśmińscy (rodzina fikcyjna) , Dwudziestolecie 

międzywojenne (1918-1939) , Kobieta , Rodzina , Sekrety rodzinne , Trudne sytuacje 

życiowe , Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) , Saga rodzinna , Powieść obyczjowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

"Jaśminowa Saga" to epicka opowieść o kilku pokoleniach, rozgrywająca się na tle ważnych wydarzeń,                       

w jednym miejscu, w trzech różnych rzeczywistościach: w Danzig, w Wolnym Mieście Gdańsku i w Gdańsku. 

Pierwszy tom rozpoczyna się w 1916 roku śmiercią szesnastoletniego Pawła Jaśmińskiego, syna introligatora 

Antoniego i jego żony Elżbiety. Burzliwa historia Jaśmińskich rozgrywa się w mieście, w którym początek ma 

druga wojna światowa i w którym nie zawsze dobrze jest być Polakiem; w czasach, kiedy kobiety walczą                        

o prawa wyborcze i kiedy Europą próbuje zawładnąć ideologia faszystowska. Dramat rodziny Jaśmińskich, 

zwyczajnych gdańszczan, to porywająca opowieść o rodzinnych tajemnicach, o miłości i kobietach, o śmierci,             

a także o historii niezwykłego miasta.  

 

 

33. Czerwone światło hańby / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Grzegorz 

Kołodziejczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Stręczycielstwo , Śledztwo i 

dochodzenie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Agent nieruchomości i jego klient trafiają na makabryczny widok: rozkładające się zwłoki czarnoskórego 

mężczyzny z odciętymi dłońmi i odstrzeloną częścią głowy, a przy nich kilkunastoletnia wygłodzona                            

i przerażona dziewczynka. Ofiarą jest podejrzany typ powiązany z prężnie działającą w Cork branżą usług 

seksualnych. Bez takich ludzi świat z pewnością byłby lepszy... Nadkomisarz Katie Maguire nie może się 

uwolnić od tej myśli, ale jest przecież policjantką. Ma łapać morderców, a nie przyglądać się bezradnie, jak ci 

sami wymierzają sprawiedliwość. Zaczyna podejrzewać, że ostatecznym celem zabójcy może być rządzący 

miejscowym seksbiznesem Michael Gerrety. Człowiek poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. Człowiek, 

którego Katie od lat nie może dopaść. Teraz wystarczyłoby tylko poczekać i pozwolić, by sprawiedliwość 

wymierzył ktoś inny.  
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34. Czułe spotkania / Liliana Fabisińska, Magdalena Majcher, Adriana Rak, Natasza Socha, 

Edyta Świętek, Magdalena Wala.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Lilianna Fabisińska, Magdalena Majcher, Adriana Rak, Natasza Socha, Edyta Świętek i Magdalena Wala 

wychodzą naprzeciw z sześcioma opowiadaniami przedstawiającymi różne oblicza miłości. Nie tej słodkiej, 

kojarzonej z pięknymi baśniami, ale tej, która wymaga czasu, nieraz przebycia ciężkiej drogi, miłości, której 

trzeba się nauczyć bądź po prostu sobie o niej przypomnieć. Pierwszoplanowymi bohaterkami zostają kobiety 

takie, jak ,my. Niewyidealizowane, zwyczajne, jedne po przejściach, drugie stojące przed ważnymi, życiowymi 

wyborami. Jest namiętnie, jak u Adriany Rak, jest z przestrogą, jak u pani Fabisińskiej czy z morałem, jak                    

u Edyty Świątek. Miłość dojrzała, rozkwitająca czy stawiająca pierwsze, nieśmiałe kroki. Bardzo ciekawa 

kompozycja uświadamiająca, jak różnorodne scenariusze może pisać jedno i to samo uczucie. Miłość. Pełne 

historie, zwięzła forma.  

 

 

35. Dama z woalką / Paulina Kuzawińska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dwory , Kobieta , Powieść historyczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Są domy, w których mieszkają duchy przeszłości. Niektórych drzwi lepiej jest nie otwierać… Młoda 

arystokratka Madeline Hyde jedzie do posiadłości Wzgórze Mgieł, gdzie w czasie świąt Bożego Narodzenia ma 

spotkać się z ojcem i przyjąć oficjalne zaręczyny swojego ukochanego Jonatana. Kiedy otwiera od lat 

nieużywane pokoje domu, który odziedziczyła po zmarłej ciotce, zaczynają nawiedzać ją koszmarne sny. 

Tajemnice domowników powoli wychodzą na jaw, a plany na przyszłość popadają w ruinę. Tymczasem na 

otaczających dom wrzosowiskach ukrywa się zbiegły morderca… Paulina Kuzawińska w swojej kolejnej 

powieści doskonale łączy sensacyjną intrygę w stylu retro z subtelnymi wątkami romantycznymi, świetnie 

utrzymanymi w klimacie epoki.  

 

 

36. Diamentowa cisza / Sophie Davis ; przełożyła Edyta Świerczyńska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

(Tajemnice / Davis, Sophie ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Kobieta , Tajemnica , Osoby zaginione , 

Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 
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Raven z przerażeniem odkrywa, że rozwiązanie tajemnicy zniknięcia Lark miała cały czas pod nosem. 

Dziewczyny łączy więcej, niż jest gotowa przyznać, a pomocny sąsiad wcale nie jest kimś, komu można ufać. 

Kiedy nowe fakty wychodzą na jaw, Raven musi połączyć wszystkie wskazówki, bo w grę wchodzi nie tylko jej 

bezpieczeństwo, ale i życie. Stawka w tej grze właśnie znacznie wzrosła. Czy tajemnicza Lark ma w zanadrzu 

więcej sekretów, niż Raven jest w stanie udźwignąć? Czyją krwią spływa najpiękniejszy z diamentów rodziny 

Kingsleyów?  

 

 

37. Dodatkowa dusza / Wioletta Grzegorzewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Inżynierowie , Holokaust , 

Ojcowie i synowie , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Ruch oporu , Ukrywanie 

się Żydów (1939-1945) , Żydzi , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Ojciec i syn. Miłość w najcięższych czasach. Oparta na faktach poruszająca historia walki o przetrwanie. II 

wojna światowa. Z pociągu wiozącego Żydów do Treblinki ucieka mężczyzna. Za wszelką cenę pragnie wrócić 

do Warszawy, by odnaleźć i uratować syna. Julian Brzeziński, który przed wojną był przedsiębiorcą, musi 

zmierzyć się z dramatyczną sytuacją, w jakiej się znalazł. Nowa tożsamość, ukrywanie się przed dawnymi 

sąsiadami, którzy mogliby go rozpoznać, ale też obawy o syna Marcina angażującego się w działalność 

konspiracyjną, mimo że ma zaledwie trzynaście lat… Okupowana stolica, ciągły i wszechobecny strach oraz 

ogromna determinacja, by przeżyć. Dodatkowa dusza to powieść oparta na prawdziwych, dramatycznych losach 

ojca i syna, w której czuła więź i bezinteresowne poświęcenie stanowią najwyższe wartości. To też bogato 

nakreślony portret Warszawy ogarniętej wojennym chaosem. Przyjrzałam się portretowi Marcina i nie mogłam 

zapomnieć Jego szlachetnej i smutnej twarzy. Wydrukowałam sobie Jego zdjęcie i przez kilka dni przyglądałam 

się mu w osłupieniu, jakby ten trzynastoletni chłopiec o ciemnych oczach był mi kimś bliskim i znanym od 

dawna. Pomyślałam, że historia Juliana i Marcina musi wypłynąć na światło dzienne i domaga się opowiedzenia.  

 

 

38. Dwa dni w Paryżu / Jojo Moyes ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże , Relacja romantyczna , Paryż (Francja) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Paryż jest zawsze dobrym pomysłem,nawet jeśli nic nie idzie zgodnie z planem… Zanim zdążyła się zastanowić, 

weszła do biura podróży i kupiła dwa bilety. To zupełnie nie w stylu Nell! Dwa dni w Paryżu, pierwsza szalona 

decyzja w jej życiu… Tylko że spełnia się najgorszy scenariusz i Nell zostaje sama w mieście zakochanych. Ale 

przecież jest w Paryżu! Na tyle wielkim, żeby poczuć się wolną, i na tyle małym, żeby spotkać kogoś naprawdę 

wyjątkowego. Tylko tutaj można poczuć taki przypływ odwagi. Dać się zaprosić na drinka chłopakowi, który 

zachwycił się tym samym obrazem Fridy Kahlo. Zobaczyć wszystkie atrakcje Paryża w ciągu dwudziesto-

minutowego rajdu na skuterze. Przeżyć najlepszą noc w swoim życiu. I zamiast tworzyć kolejną listę za                        

i przeciw, zapisać na czystej kartce tylko dwa słowa: Żyj chwilą. Opowieść o odwadze i sile miłości autorstwa 

JOJO MOYES, pisarki, która podbiła serca polskich czytelników powieściami "Zanim się pojawiłeś", "Kiedy 

odszedłeś", "Światło w środku nocy".  
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39. Dziedzictwo von Schindlerów / Wojciech Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Sekrety rodzinne , Tajemnice , Zaginięcie , 

Mazury , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Na tropie mrocznych tajemnic. Lipiec 2000 roku. Z przedwojennego dworku nad Śniardwami znika bez śladu 

dwudziestoletnia dziewczyna. W okolicy krąży legenda, że odpłynęła starym jachtem von Schindlerów, który 

ostatni raz widziano latem 1939 roku. Wtedy również ktoś zaginął… Mija dwadzieścia lat. W okolicy Mikołajek 

były policjant Jacek Ligęza odkrywa ciało wybitnego twórcy kryminałów, Zygmunta Grodzickiego. Do grona 

uznanych pisarzy, którzy na zlecenie ekscentrycznego milionera Johanna von Schindlera, spisują zbeletryzowane 

dzieje jego rodowej posiadłości, dołącza debiutantka, Monika Łasicka. W spadku po Grodzickim otrzymuje do 

opracowania historię dziewczyny z jachtu. Odkrywa, że zmarły pisarz dobrze ją znał - przed laty stracił dla niej 

głowę, ale ona wybrała innego. Chłopaka z Mazur, który również zapadł się pod ziemię. Policja uznaje, że 

Grodzicki zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Innego zdania jest Jacek Ligęza, ale słowa byłego 

policjanta, zwolnionego ze służby za pijaństwo, znaczą tyle co nic. Poszukując prawdy, poznaje kolejne sekrety 

von Schindlerów. W tym ten najmroczniejszy…  

 

 

40. Dziewczyna z czerwonym warkoczem / Krystyna Bartłomiejczyk.- Warszawa : 

Prozami, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kopciuszek czy femme fatale? Jaką tajemnicę skrywa dziewczyna z czerwonym warkoczem? Kiedy farmaceutka 

Janka Sokół otwiera stary kufer, należący niegdyś do jej prababki Marcjanny – nie wie jeszcze, że zapoczątkuje 

tym serię niezwykłych zdarzeń. Nagle, tej twardo stąpającej po ziemi dziewczynie, przyjdzie zmierzyć się                    

z niewyjaśnionymi zjawiskami, z nowo poznanymi ludźmi, ale przede wszystkim z samą sobą. To, co jeszcze 

wczoraj było pewne, dziś dla Janki już takie nie jest... Niełatwo jest dociec prawdy, gdy rodzina ukrywa sekrety. 

Trudno też ocenić, kto naprawdę kocha, a kto tylko wykorzystuje dla własnych celów.  

 

 

41. Dziewczyna z Neapolu / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Marzenna 

Rączkowska.- Warszawa : Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Opery (budynki) , Śpiewacy , Miłość , 

Włochy , Romans , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-11 
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W świecie muzyki kochać kogoś znaczy wybrać ścieżkę najtrudniejszą z możliwych. Bo nic nie brzmi tak 

pięknie, jak pieśń miłości, ale nic też nie spala mocniej niż zdrada… Rosanna Menici, piękna Włoszka, która 

zrobiła zawrotną karierę w jednej z najsłynniejszych oper świata, spisuje dla syna pamiętnik, by wyjaśnić trudne 

uczucie, jakie łączyło ją z jego ojcem. Rosanna poznała Roberta w 1966 roku, kiedy śpiewała na rodzinnej 

uroczystości. Tego dnia znalazła miłość i drogę, jaką potem potoczyło się jej życie. Za radą dużo starszego 

Roberta Rosanna zaczęła uczyć się śpiewu, by po latach zostać najważniejszą solistką La Scali. Kiedy jako 

dorosła kobieta przekroczyła próg mediolańskiej opery, musiała zmierzyć się nie tylko z presją wywieraną na 

artystów, ale też z trudnym charakterem Roberta, którego mimo lat nie przestała kochać. I choć pojawiła się 

szansa na odwzajemnienie jej uczucia, na drodze stanęła im przeszłość…  

 

 

42. Dziewczyna z Paryża / Jordyn Taylor ; przełożyła Patrycja Zarawska.- Kraków : 

Wydawnictwo IUVI, 2020. 

 

 

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

Miłość , Ruch oporu , Sekrety rodzinne , Spadek , Paryż (Francja) , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Szesnastoletnia Alice spędza lato w Paryżu, ale nie przyjechała tu z New Jersey, by jeść croissanty i spacerować 

wzdłuż Sekwany. Zmarła babcia zapisała jej w spadku paryskie mieszkanie, o którego istnieniu do tej pory nikt 

w rodzinie nie wiedział. Jak się okazało, apartament pozostawał zamknięty przez ponad siedemdziesiąt lat. Alice 

postanawia ustalić, dlaczego jej babcia opuściła Paryż podczas niemieckiej okupacji oraz z jakiego powodu 

nigdy nie opowiadała bliskim, co zostawiła za sobą, przenosząc się po wojnie do Ameryki. Alice z pomocą 

Paula, uroczego francuskiego studenta, stara się odkryć prawdę. Jednak im dłużej drąży tajemnicze sprawy                  

z przeszłości, tym bardziej uświadamia sobie, że również obecnie jej rodzina ma sekrety, o których nie chce 

rozmawiać.  

 

 

43. Dziewczyny z Roanoke / Amy Engel ; przełożyła Magdalena Nowak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Poszukiwania zaginionych , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Kansas (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Po samobójczej śmierci matki piętnastoletnia Lane Roanoke przyjeżdża do Kansas, żeby zamieszkać z dziad-

kami oraz żywiołową kuzynką Allegrą w ogromnej wiejskiej posiadłości. Lane nie wie prawie nic o tajemniczej 

rodzinie matki, ale szybko odnajduje się w roli pięknej i bogatej dziewczyny z Roanoke. Kiedy jednak odkrywa 

mroczną tajemnicę rodzinną, ucieka - byle szybciej i dalej. Jedenaście lat później Lane odbiera telefon od 

dziadka, który informuje ją o zniknięciu Allegry. Czy ona też uciekła? A może przydarzyło się jej coś złego? 

Lane, nie potrafiąc odmówić dziadkowi, wyjeżdża z Los Angeles i wraca do rodzinnej posiadłości, by pomóc              

w poszukiwaniach i zagłuszyć wyrzuty sumienia, że opuściła kuzynkę. Powrót do Kansas oznacza dla Lane 

również ponowne spotkanie z chłopakiem, któremu złamała serce tamtego pamiętnego lata. Przede wszystkim 

jednak będzie musiała zmierzyć się z druzgocącą tajemnicą, przed którą już raz uciekła – czy ma w sobie dość 

siły, by i tym razem się uratować? Akcja książki, w której autorka zręcznie przeplata sceny z pierwszego lata 

Lane w Roanoke oraz z jej powrotu, szokuje i nęci czytelnika, prowadząc go od jednego zdumiewającego 
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odkrycia do kolejnego, odsłaniając przed nim tajemnice składające się na historię przerażającej namiętności, 

która łączy bohaterów, jednocześnie rozdzielając ich na zawsze.  

 

 

44. Dziki łubin / Charlotte Link ; przekład Anna Makowiecka-Siudut.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Imstytut Wydawniczy Znak, 2020. 

(Czas burz / Charlotte Link ; t. 2) 

 

 

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

romantyczna , Prusy Wschodnie , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Trzecia Rzesza, rok 1938. W państwie pod rządami Adolfa Hitlera panuje antysemityzm, a przeciwnicy władzy 

muszą się liczyć z represjami. Za chwilę oblicze Europy i całego świata się zmieni, ale młodziutka Belle 

Lombard nie interesuje się polityką. Ma ambitne plany, marzy o zostaniu gwiazdą filmową i związaniu się                    

z mężczyzną swojego życia. Czas pokaże, czy to właściwy kandydat… Felicja, matka Belle, bardziej niż córką 

zajmuje się fabryką i rozważa podjęcie współpracy z nazistami. Kiedy w jej życiu pojawiają się Alex i Maksym, 

musi stawić czoła rodzącym się na nowo uczuciom. Na którego z mężczyzn będzie mogła liczyć w tych trudnych 

czasach?  

 

 

45. Dziki ogień / Ann Cleeves ; przełożył Sławomir Kędzierski.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Seria szetlandzka / Ann Cleeves ; t. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jimmy Perez (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , 

Przeprowadzka , Samobójstwo , Szetlandy (Wielka Brytania ; wyspy) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

Angielska rodzina – Helena i Daniel Flemingowie – postanawia przenieść się na Szetlandy. Mają nadzieję, że 

przeprowadzka będzie nowym początkiem ich małżeństwa. Chcą również zapewnić lepsze życie autystycznemu 

synowi. Wkrótce po ich wprowadzeniu się do nowego domu, dotychczasowy właściciel posesji popełnia 

samobójstwo. Na Flemingów pada cień podejrzeń. Otrzymują groźby, ktoś wysyła im rysunki szubienicy. Gdy  

w ich domu zostaje odnalezione ciało młodej opiekunki do dzieci, plotki o tej rodzinie rozprzestrzeniają się jak 

dziki ogień. Jimmy Perez staje przed kolejnym trudnym wyzwaniem. Tylko czy jest na nie gotowy?  

 

 

46. Edukacja / Malcolm XD.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Młodzi dorośli , Życie codzienne , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Jak wiadomo, w polskiej historii po 1989 przez dwie dekady panowała pedagogika wstydu. Po niej nastała 

pedagogika dymu. A potem zadebiutowała Malcolm XD i stworzył pedagogikę śmieszności. Emigracja (2019) 

mówiła o Anglii, która coraz bardziej przypomina Europę Środkowo-Wschodnią. Kroniki Koronawirusowe 

opowiadały o pięciu osobach, które w początkowej fazie pandemii wyruszają z Warszawy do Syrii, dźwigając po 

dwieście rolek papieru toaletowego na głowę... W Edukacji poznajemy dwóch takich, co postanowili sprzedać 

ojczyznę Żydom. Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy. Z samych siebie. prof. Przemysław Czapliński 

 

 

47. Epizody z życia mojej mamy / Iwona Żytkowiak.- Katowice : Szara Godzina, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

12 historii, 12 portretów, jeden motyw – mama. Opowieści snuje syn, ale dziecięco-naiwna perspektywa miesza 

się tu z dorosłym widzeniem świata i wiedzą o matce i ludzkich relacjach. Podglądamy zwyczajną codzienność 

matki. Zaglądamy też w duszę kobiety. Epizody z życia mojej mamy to także przypadki z życia zwyczajnej 

polskiej rodziny, w którym miłość przeplata się z rozczarowaniem, nadzieja ze znużeniem, odświętność                     

z codziennym zmaganiem. Jest smutno, ale jest też śmiesznie. A czasem jest na niby. Jak w każdej rodzinie. 

Iwona Żytkowiak nie wymyśla niestworzonych historii. Pisze o tym, co się zdarza – być może w Twojej 

rodzinie, za ścianą lub po drugiej stronie ulicy. Nie wyciska łez, nie epatuje nieszczęściem, nie tworzy iluzji 

niebiańskich uniesień, lecz budzi emocje, bo dotyka spraw ważnych – dla bohaterów i dla czytelników. W tej 

książce można zatonąć…  

 

 

48. Everest : thriller / Odd Harald Hauge ; przełożyły Ewa M. Bilińska i Karolina 

Drozdowska.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2017. 

(Książki - Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Podróże , Sponsoring , Himalaje 

(góry) , Mount Everest (góra) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Co pcha ludzi do ekstremalnych wyczynów w sytuacjach, kiedy honor i sława stają się ważniejsze niż życie?  

Martin Moltzau jest światowej sławy podróżnikiem i zdobywcą niedostępnych rejonów świata, dwukrotnie 

okrzykniętym Podróżnikiem Roku. Ma jednak pewien problem: od jego ostatniego sukcesu upłynęło zbyt wiele 

czasu. Martin nie jest himalaistą. Mimo to daje się skłonić do próby zdobycia Mount Everestu. Wszystko po to, 

żeby zachować lukratywny kontrakt sponsorski. Wykupuje udział w komercyjnej ekspedycji, prowadzonej przez 

brytyjską legendę himalaizmu, sir Richarda Lawrence‟a. Od pierwszych chwil ekspedycji jest wyczuwalna 

podejrzliwość i niechęć do współpracy pomiędzy jej uczestnikami. W czasie, kiedy ekipa walczy o zdobycie 

najwyższego punktu na ziemi, ujawnione zostają niebezpieczne kłamstwa i półprawdy. Na wysokości ośmiu 

tysięcy metrów grupa wkracza w tzw. strefę śmierci, gdzie ustają kolejne funkcje niedotlenionego organizmu. 

Zegar tyka, a nawet niewielki błąd może prowadzić do śmierci.  
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49. Filary ziemi / Ken Follett ; z angielskiego przełożył Grzegorz Sitek.- Wydanie 17 

(poprawione).- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katedry , Konflikt religijny , Sukcesja tronu , Wojna domowa , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Walka o władzę, konflikty między monarchią, klerem i narodem, intrygi, seks, miłość, zdrada, mroczne 

tajemnice, krwawe zbrodnie, akty nienawiści i desperacji. „Filary Ziemi“, najsłynniejsza powieść Kena Folletta, 

to trzymająca w napięciu saga historyczno-przygodowa z fabułą osnutą wokół trwającej blisko czterdzieści lat 

budowy wielkiej katedry Kingsbridge. Dwunastowieczna Anglia pod rządami normańskich panów - w tle wojna 

domowa, konflikty religijne, spory o sukcesję na angielskim tronie.  

 

 

50. Gdybym cię nie spotkała / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aukcja charytatywna , Boże Narodzenie , Chorzy , Relacje 

międzyludzkie , Warsztaty teatralne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Sara prowadzi warsztaty teatralne dla najmłodszych. Gdy dowiaduje się, że jej była podopieczna ciężko 

zachorowała, postanawia zorganizować mikołajkową aukcję na leczenie dziewczynki. W końcu przed świętami 

ludzie chętniej otwierają serca dla innych. Dzięki zbiórce poznaje znanego sportowca, który wrócił do 

rodzinnego miasteczka po poważnej kontuzji. Daniel jest na życiowym zakręcie - całe życie poświęcił bieganiu               

i nie wie, jak odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Czy ich spotkanie sprawi, że oboje wyjdą na prostą?  

 

 

51. Gdziekolwiek spojrzysz / Jakub Szamałek.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

(Ukryta sieć / Jakub Szamałek ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julita Wójcicka (postać fikcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , 

Hakerzy , Media społecznościowe , Wpływ (politologia) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

Wielki finał bestsellerowej serii „Ukryta sieć”. Jesień 2020 roku. Dochodzi do katastrofalnego wycieku na 

terenie kopalni miedzi. W ręce analityków złośliwego oprogramowania trafia tajemniczy wirus. Julita Wójcicka 

odkrywa, że złoczyńcy, których śledzi od dwóch lat, zainteresowali się nagle… zbiorami bibliotecznymi. Te 

wszystkie wątki zazębiają się ze sobą, a mianownikiem, który je łączy, jest sztuczna inteligencja. „Trzecia, 

ostatnia, część przygód Julity Wójcickiej pokazuje, że cyberataki i bezpieczeństwo w sieci to coś więcej niż 

strata konta w portalu społecznościowym. Kradzież tożsamości, szpiegowanie, przejęcie kryptowaluty - potrafią 

zniszczyć życie. I to dosłownie. Niezbędna lektura w tych czasach.” 
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52. Głód miłości / Natalia Nowak-Lewandowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2017. 

 

 

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

kobiet , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Nie każdy związek zaczyna się idealnie i nie zawsze jest bajką. Czasem trzeba wejść do czyjegoś piekła i w nim 

poszukać miłości. Natasza Socha, pisarka, autorka m.in. Biura przesyłek niedoręczonych Młody adwokat, 

Dawid, ma w życiu wszystko oprócz tego, co wydaje mu się zbędne: miłości i stabilizacji. Pewnego dnia na 

przejściu dla pieszych potrąca samochodem młodą dziewczynę, Martę. Nie wie jeszcze, że ten wypadek wywróci 

jego życie do góry nogami. Dawid odwiedza Martę w szpitalu, gdzie po wypadku kobieta dochodzi do siebie.             

Z każdym dniem jest nią coraz bardziej zauroczony. Nie może jedynie zrozumieć, skąd jej dziwne zachowanie: 

raz okazuje mu serdeczność i zainteresowanie, by po chwili patrzeć na niego z taką wściekłością i niechęcią, 

jakby miała przed sobą największego wroga.  

 

 

53. Grube wióry / Rafał Pacześ.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Mężczyzna , Młodzi dorośli , Niedojrzałość 

psychiczna , Przyjaźń , YouTuberzy , Norwegia , Polska , Powieść obyczajowa , 

Satyra 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Rafał Pacześ żyje z rozśmieszania ludzi. Jego występy na youtubie mają 50 milionów wyświetleń co czyni go 

najpopularniejszym polskim snanduperem. Jako jedyny polski komik zapełnił katowicki Spodek! ASz Dzienik 

napisał o nim, że "umiłował sobie paździerze polskiej codzienności i piętnuje je ze swoistym brutalnym 

wdziękiem" a jego twórczość to "solidna dawka lekarstwa na naszą kochaną polską codzienność". Ale 

debiutancka powieść Rafała Paczesia to znacznie więcej niż beka z polskiej rzeczywistości. "Grube wióry" to 

opowieść o kasacyjnym piciu, złych kobietach, jeszcze gorszych mężczyznach, tchórzliwych szefach                           

i tragicznym losie przedstawicieli handlowych oraz skundlonych yorków. Ale Pacześ napisał przede wszystkim 

brawurową, niebezpiecznie zabawną i bezwzględnie szczerą powieść o współczesnych mężczyznach. O tym, jak 

trudno jest im dojrzeć i przezwyciężyć autodestrukcyjny pęd, ale i o tym, że potrafią głęboko kochać a najlepsze 

lekcje w życiu dają im prawdziwi przyjaciele. Dwudziestojednoletni Oskar i niemal dwa razy od niego starszy 

Wiktor spotykają się przypadkiem. Obydwaj mają powykręcane - zwłaszcza za sprawą własnych ojców - 

życiorysy, życiowe brudy za paznokciami, nieudane związki i problemy z piciem. Połączy ich nieoczywista 

przyjaźń oraz szalony i zbrodniczy plan, który zaprowadzi ich nad norweskie fiordy i na krawędź katastrofy. 

Jego zaskakujące konsekwencje obrócą ich życie do góry nogami.  
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54. Grudniowe kwiaty / Karolina Wilczyńska.- Warszawa : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Rok na Kwiatowej. Sezon 2 / Karolina Wilczyńska ; [8]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Boże Narodzenie , Kariera , Kobieta , Prawnicy , 

Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Tegoroczna zima na Kwiatowej przyniesie wiele niespodzianek! Dowiedz się, co słychać u Twoich ulubionych 

bohaterów w świątecznej odsłonie serii „Rok na Kwiatowej”! Norbert czuje, że nareszcie wszystko w jego życiu 

zaczyna się układać. Jego firma prężnie się rozwija, więc wraz ze wspólnikiem wynajmuje nowy lokal                          

i przyjmuje coraz więcej zleceń. Gdyby tylko udało mu się naprawić relację z najlepszą przyjaciółką… Pojawia 

się doskonała okazja, bo zbliżają się święta, a to przecież szczególny czas, gdy możemy pokazać najbliższym, 

jak bardzo nam na nich zależy. Jednak Norbert nie obawia się wyłącznie tego, czy Julia mu wybaczy. Chce jej 

zdradzić jeszcze pewien sekret, ale nie wie, jak dziewczyna zareaguje. Tymczasem Danuta szykuje świąteczne 

spotkanie dla znajomych i sąsiadów z bloku przy ulicy Kwiatowej. Nie zabraknie na nim również Norberta                     

i Dominika - jaką rolę w ich życiu odegra prawniczka? I co zrobi Julia, gdy pozna tajemnicę Norberta?  

 

 

55. Grząska ziemia / Ann Cleeves ; przełożył Sławomir Kędzierski.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Seria szetlandzka / Ann Cleeves ; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fran Hunter (postać fikcyjna) , Jimmy Perez (postać fikcyjna) 

, Prywatni detektywi , Tajemnica , Szetlandy (Wielka Brytania ; wyspy) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

Szetlandzka zima. Ulewne opady deszczu powodują osunięcie się ziemi, która pędzi w dół zbocza. W tym 

samym czasie na pobliskim cmentarzu Jimmy Perez bierze udział w pogrzebie swojego starego przyjaciela. 

Widzi, jak lawina błota i ziemi uderza w dom. Wszyscy są przekonani, że nikt w nim nie mieszkał, ale Perez 

udaje się na oględziny miejsca. Odnajduje w zniszczonym wnętrzu ciało ciemnowłosej kobiety. Miała na sobie 

czerwoną, jedwabną sukienkę, zupełnie niepasującą do srogiej zimy. Wszczęcie śledztwa staje się konieczne, a w 

jego trakcie okazuje się, że kobieta była martwa, zanim osuwisko uderzyło w gospodarstwo. Sprawa staje się 

obsesją Pereza, który za wszelką cenę musi dociec prawdy. Kim była kobieta w czerwonej sukience i dlaczego 

zginęła?  

 

 

56. Gwiazdka pełna życzeń / Klaudia Bianek.- Poznań : We Need Ya - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Miłość , Rodzina , Polska , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Opowieść, która roztopi najtwardsze serca! Klaudia Bianek wie, jak sprawić, by święta ponownie stały się 

magiczne. Te święta miały być wyjątkowe. Szczęście wreszcie uśmiechnęło się do Oliwii i ostatni rok odmienił 

jej los nie do poznania. Jeszcze nigdy nie czuła się tak bezpieczna i kochana. Życie jednak potrafi być 

przewrotne. Teraz, w jednej chwili, czas stanął w miejscu, a świat dziewczyny zatrzymał się w najgorszym 

możliwym momencie. Czy upragniona Gwiazdka przyniesie ukojenie? Czy jedno wypowiedziane szeptem 

życzenie przywróci ducha świąt? Przepiękna historia, którą możesz czytać cały rok!  

 

 

57. Halny / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 6) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Policjanci , Zakopane (woj. 

małopolskie) , Tatry (góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Góry nie zaznały krwi przez niemal trzy lata. Panujący w nich spokój trwał, od kiedy Wiktor Forst ujął mordercę 

nazywanego Bestią z Giewontu - i nic nie wskazywało na to, by sytuacja miała się zmienić. Koszmar nadszedł 

wraz z halnym. Dominika Wadryś-Hansen została wezwana do Zakopanego, gdy tuż przed wejściem do kaplicy 

na Wiktorówkach odnaleziono makabrycznie zamordowaną kobietę. Ciało rozcięto, wnętrzności wywleczono,                   

a w ustach ofiary umieszczono monetę łudząco przypominającą te, którymi posługiwał się seryjny zabójca lata 

temu. Poszlaki prowadzą donikąd, odpowiedzi jednak zdaje się mieć osadzony w więzieniu Iwo Eliasz. 

Deklaruje, że zamierza się nimi podzielić - ale tylko z jednym człowiekiem. Człowiekiem, który zniknął.  

 

 

58. Hana / Alena Mornštajnová ; przełożył Tomasz Grabiński.- Wrocław : 

Wydawnictwo Amaltea, 2019. 

 

 

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

Holokaust , Trauma , Cierpienie , Sekrety rodzinne , Czechy , Powieść obyczajowa , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Czechy, lata 50. XX wieku. Dziewięcioletnia Mira w dramatycznych okolicznościach traci najbliższych. Jedyną 

jej żyjącą krewną jest tajemnicza ciotka Hana, kobieta-duch, „czarna zmora”. Obserwując rodzącą się między 

nimi więź, powoli odkrywamy ich sekrety. Hana Aleny Mornštajnovej jest opowieścią o sile życia, miłości                   

i pamięci w obliczu cierpienia, poczucia winy i utraty. Hana to zarówno imię bohaterki, jak i czeskie słowo 

oznaczające wstyd. Wstyd tej, która przeżyła. Mikrokosmosem codzienności zdaje się rządzić ślepy traf. 

Niewysłany na czas list, złamany zakaz, ciastka kupione w nieodpowiednim momencie – jakie byłoby życie 

bohaterów, gdyby choć jeden element tej układanki wyglądał inaczej? Miłość i śmierć, naiwność i doświad-

czenie, walka ze wspomnieniami. Hana bazuje na niedopowiedzeniach i aż skrzy się od emocji, piętrzących się 

niczym kra na skutej lodem rzece. Na którą pomimo zakazu warto wejść…  
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59. Histeria / Izabela Janiszewska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bruno Wilczyński (postać fikcyjna) , Larysa Luboń (postać 

fikcyjna) , Dziecko maltretowane , Przemoc w rodzinie , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Komisarz Bruno Wilczyński popada w obsesję - nie może pogodzić się z tym, że wciąż nie udało mu się wsadzić 

za kratki psychopatycznego mordercy. Musi jednak wyruszyć w nowy pościg, gdy na warszawskim Ursynowie 

kobieta zostaje brutalnie zamordowana. Zwyrodnialec z przeszłości mimo wszystko nie daje o sobie zapomnieć. 

Tymczasem reporterka Larysa Luboń wpada na trop zagadkowego mężczyzny w masce, który prześladuje 

mieszkańców Warszawy. Czy naprawdę jest on potworem, jak sugerują media? A może prawda jest bardziej 

złożona? Czy wszystkie czyny muszą mieć swoje konsekwencje? Jakie bestie kryją się w zwyczajnych ludziach? 

I czy można uciec przed przeszłością?   

 

 

60. Ich gwiazdy / Tessa Dare ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Dziewczyna spotyka księcia / Tessa Dare ; 2) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Guwernantki i guwernerzy , Książęta i księżne , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

Kiedy piękna i mądra Alexandra Mountbatten traci pracę, podejmuje się iście niewykonalnego zadania: 

wychowania dwóch osieroconych rozpuszczonych dziewczynek na damy. Lecz dzieci wcale nie potrzebują 

dyscypliny, tylko miłości. Ale tego nie może pojąć ich opiekun, Chase Reynauda - dziedzic książęcego tytułu                 

i mężczyzna słynący z miłosnych podbojów. Alexandra musi przemówić mu do serca… i nie stracić swego. Jak 

każdy szanujący się libertyn Chase ma tylko jedną zasadę: żadnych związków. Kiedy filigranowa, acz 

nieustępliwa kobieta zaczyna reformować jego życie, on też postanawia ją czegoś nauczyć - to, co sam umie 

najlepiej... Żadne z nich nie zamierza się poddać…  

 

 

61. Ich obietnice / Tessa Dare ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Dziewczyna spotyka księcia / Tessa Dare ; 1) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kombatanci , Krawcy , Książęta i księżne , Wielka Brytania , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

Książę Ashbury wrócił z wojny z ranami na ciele i duszy. Odsunął się od świata, zamknął w swym londyńskim 

pałacu. Lecz rodowy obowiązek nakazuje mu zapewnić ciągłość rodu. A zatem książę potrzebuje żony. I oto                 

w jego bibliotece pojawia się Emma Gladstone… ubrana w ślubną suknię. Emma, mistrzyni krawiectwa, jest 
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młoda, ale odebrała już od życia kilka trudnych lekcji. Książęta są tylko w bajkach. A dobre wróżki, jeżeli nawet 

istnieją, omijają ją starannie. Dziewczyna może liczyć tylko na siebie. I dlatego Emma przychodzi do księcia po 

zwrot pieniędzy za suknię uszytą... dla jego narzeczonej. Nieoczekiwanie książę proponuje Emmie małżeństwo. 

Ale stawia cztery osobliwe warunki...  

 

 

62. Inni ludzie / C. J. Tudor ; przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : Czarna 

Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dług , Dzieci , Ojcowie i córki , Poszukiwania zaginionych , 

Pościg , Tajne organizacje , Uprowadzenie , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W białym pokoju śpi blada dziewczynka… Gabe, wracając pewnej nocy do domu, tkwi w korku za 

pordzewiałym starym samochodem. Nagle w tylnej szybie widzi twarz dziewczynki. Z jej ust wydobywa się 

tylko jedno słowo. „Tatusiu”. To jego pięcioletnia córka, Izzy. Nigdy więcej już jej nie zobaczy. Trzy lata po 

zaginięciu córki Gabe spędza dni i noce, podróżując po autostradzie, szukając samochodu, w którym widział 

Izzy, i nie tracąc nadziei, choć większość ludzi uważa, że dziewczynka nie żyje.  Fran i jej córka Alice również 

przejechały wiele kilometrów autostradą. Ale nie poszukując. Uciekając. Starając się wyprzedzić ludzi, którzy 

chcą ich skrzywdzić. Ponieważ Fran zna prawdę. Wie, co naprawdę stało się z córką Gabe‟a. Wie, kto jest 

odpowiedzialny. I wie, co zrobią, jeśli kiedykolwiek dogonią ją i Alice… Autorka bestsellerowych „Kredziarza” 

i „Zniknięcia Annie Thorne” wciąga czytelników w nową pasjonującą intrygę.  

 

 

63. Jeszcze chwilę / Liliana Fabisińska, Maria Fabisińska.- Warszawa : Silver 

Oficyna Wydawnicza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Przyjaźń , Rodzina , Trudne sytuacje 

życiowe , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Jagoda żyje w wiecznym biegu i stresie. Jej firma budowlana ma coraz więcej klientów. Matka przenosi się do 

domu seniora co, zamiast wyciszyć, zaognia jeszcze ich niełatwe kontakty. W dodatku telefon nie przestaje 

brzęczeć - to Natasza, córka Jagody, dzwoni z drugiego końca Europy z codzienną porcją pretensji. Co gorsza, 

nie waha się też ograniczyć Jagodzie kontakt z wnuczką Milenką. A przecież każda babcia chce być ważna dla 

swoich wnuków, prawda? Jakby tego było mało, jeden nieostrożny krok otwiera puszkę Pandory z kłopotami 

zdrowotnymi.  
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64. Kafka / David Zane Mairowitz i Robert Crumb ; przełożyła Zofia Ziemann.- 

Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kafka, Franz (1883-1924) , Literatura austriacka , Pisarze 

austriaccy , Tożsamość żydowska , Praga (Czechy) , Komiks biograficzny 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

„Cóż mnie łączy z Żydami? Prawie nic mnie nie łączy nawet z samym sobą”. Ta autoironiczna i zarazem 

niebywale trzeźwa deklaracja osobności - jedna z wielu autocharakterystyk Kafki - staje się w komiksie Davida 

Mairowitza i Roberta Crumba metaforą jego całego życia. Komiks ten jednak nie jest typową biografią. 

Ważniejsze od kronikarskiej dokładności są dla jej autorów Kafkowskie tematy, obsesje i kompleksy. Dlatego w 

opowieści Mairowitza i Crumba zdarzenia historyczne przenikają się ze światem imaginacji Kafki, a on sam 

często pojawia się w rolach, na które skazywał swoich ludzkich i nie-ludzkich bohaterów. Mairowitz i Crumb 

sceptycznie (czasem wręcz prześmiewczo) odnoszą się do konserwatywnej „kafkologii”, pokazując, że Kafka to 

również humor i erotyzm.  

 

 

65. Kaukaski płomień / Jakub Pawełek.- Ustroń : WarBook, copyright 2015. 

(Przymierze / Jakub Pawełek ; 3) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Konflikt międzynarodowy , Wojna , 

Kaukaz (region) , Powieść , Political fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Po zatrzymaniu chińskiej ekspansji i po klęsce Amerykanów w Iranie rozpoczyna się nowa polityczna era. 

Przymierze, niełatwy sojusz Polski, Rosji oraz innych krajów Europy Środkowej rośnie w siłę wbrew woli starej 

Unii Europejskiej oraz NATO. Rozpoczyna się gra o wpływy na Kaukazie oraz zasoby Morza Kaspijskiego.              

W Azerbejdżanie od kuli snajpera ginie prezydent Alijew. Podejrzenia padają na odwiecznego wroga - Armenię. 

Dochodzi do szybkiej eskalacji konfliktu i zbrojnych incydentów. Świat zmierza w stronę wielkiej wojny                     

o ostatnie wielkie złoża ropy i gazu. Na kaukaskich wyżynach rozpoczyna się konwencjonalne starcie na pełną 

skalę. W ogniu pocisków artyleryjskich, karabinowych kul i rakiet rozpoczyna się również walka o życie polskiej 

reporterki…  

 

 

66. Kim byłbym bez ciebie? / Guillaume Musso ; z francuskiego przełożyła Joanna 

Prądzyńska.- Wydanie 5.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Francuzi , Kobieta , Kradzież dzieł sztuki , Ojcowie i córki , 

Policjanci , Przestępcy , Rodzina , Studenci , Zakochanie , Złodzieje , Tajemnica , 

San Francisco (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-11 

 

 

San Francisco, lato 1995 roku. Gabrielle ma dwadzieścia lat. Jest Amerykanką, studentką trzeciego roku na 
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Uniwersytecie Berkeley. Tamtego lata przeżyje swoją pierwszą miłość. Martin ma dwadzieścia jeden lat. Jest 

Francuzem, niedawno zrobił licencjat z prawa na Sorbonie. Pojechał do Stanów, by szlifować angielski i poznać 

kraj od wewnątrz. Tamtego lata przeżyje swą ostatnią miłość. Trzynaście lat później... W życiu Gabrielle 

najważniejsi są dwaj mężczyźni - zaciekli przeciwnicy. Jeden jest jej ojcem, drugi - pierwszą wielką miłością. 

Jeden jest słynnym, nieuchwytnym włamywaczem, współczesnym Arsènem Lupinem, drugi - pełnym 

temperamentu policjantem ścigającym złodziei dzieł sztuki. Zrządzeniem losu tego samego dnia obaj ponownie 

wkroczą w życie Gabrielle, wywracając je do góry nogami. Archibald i Martin doskonale się znają i są gotowi 

walczyć ze sobą na śmierć i życie. Gabrielle nie chce wybierać, pragnęłaby obu zatrzymać przy sobie. Niestety, 

niektóre pojedynki muszą niechybnie zakończyć się czyjąś śmiercią. Chyba że...  

 

 

67. Kłamstewka / Nina Majewska-Brown.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Trudne sytuacje życiowe , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

I choć trudno w to uwierzyć, ta historia po części wydarzyła się naprawdę. Jeśli myślisz, że wiesz wszystko                

o swoim ukochanym, rodzinie czy przyjaciołach, to bardzo się mylisz. Każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę. 

Lecz gdy sekrety innych zaczynają wpływać na twój los, zastanów się, z kim się zadajesz. Pola ma wrażenie, że 

jest wyjątkową szczęściarą, bo zdaje się, że wszystko zaczęło jej się układać: osiągnęła sukces, ma pracę                    

w której się spełnia, kochającą mamę i właśnie szczęśliwie zakochała się w mężczyźnie, który sprawia wrażenie 

idealnego. I gdy już lepiej być nie może, niespodziewanie okazuje się, że żyje wśród półprawd i niedomówień, 

że nikt z otaczających ją ludzi nie jest tym, za kogo się podaje. W dodatku ona też nie wie o sobie wszystkiego.  

A gdy wychodzi na jaw, że ktoś szczególnie bliski mógł stać się dla niej największym zagrożeniem, jej świat 

rozpada się jak domek z kart.  

 

 

68. Kochając Rose / Stephanie Laurens ; przełożyła Magdalena Sikorska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Samotne matki , Londyn (Wielka Brytania) , 

Somerset (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Łotr Malcolm Sinclair cudem uniknął śmierci. Teraz, jako Thomas Glendower, stara się odpokutować za dawne 

przewiny. Kiedy po latach wraca do swego wiejskiego domu, nieoczekiwanie zastaje tam wdowę z dwójką 

dzieci. Rose udaje służącą, którą z pewnością nie jest, lecz jej tajemnicę Thomas pozna dopiero, gdy 

niebezpieczeństwo będzie bardzo blisko. Zaczyna wierzyć, że został oszczędzony właśnie po to, by ocalić Rose               

i dzieci, choćby za cenę własnego życia.  
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69. Kossakowie : tango / Joanna Jurgała-Jureczka.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kossakowie (rodzina) , Kossak, Wojciech (1856-1942) , 

Hoesickowa, Zofia , Hoesick, Ferdynand (1867-1941) , Arystokracja , Malarze 

polscy , Pisarze polscy , Trójkąt miłosny , Zdrada małżeńska , Życie artystyczne , 

Kraków (woj. małopolskie) , Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

W 1908 roku Wojciech Kossak w krakowskiej pracowni zaczął malować portret Zofii z Lewentalów, żony 

Ferdynanda Hoesicka - literata i wydawcy. Historia jednego z najgłośniejszych i najdłuższych romansów artysty 

jest punktem wyjścia opowieści barwnej i pełnej namiętności, snutej na tle niespokojnego czasu przełomu 

wieków i XX-lecia międzywojennego, kiedy świat się kończył i jedni popełniali samobójstwa, inni szukali 

nowych podniet. Na scenie pojawia się barwna galeria postaci - zamiłowani w narodowej historii Kossakowie, 

rodzina Lewentalów - zasymilowanych Żydów i spolonizowani Niemcy - Hoesickowie. W tle zaś między innymi 

Sienkiewicz, Zapolska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Dagny Przybyszewska, Reymont, Wyspiański, Axento-

wicz. Ikony polskiej kultury poznajemy od strony, której nam w szkole nie odsłaniano. Słabostki i małości 

bohaterów nie odbierają im ciepła i znaczenia, jakie odegrali w naszej historii.  

 

 

70. Kradzież stulecia / Barbara Freethy ; przełożyła Hanna Rostkowska-Kowalczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kradzież tożsamości , Oszuści , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Kayla Sheridan marzyła o miłości, małżeństwie i rodzinie. Kiedy więc poznała mężczyznę swych marzeń i w 

zawrotnym tempie została jego żoną, była w siódmym niebie. Szczęście nie trwało jednak długo. Mąż zniknął            

w czasie nocy poślubnej, pozostawiając Kaylę z gorzką świadomością, że stała się łatwą ofiarą oszusta. Nick 

Granville, inżynier budujący nowoczesne mosty w różnych zakątkach świata, został okradziony przez 

bezwzględnego aferzystę ze wszystkiego, łącznie ze swoją tożsamością. Nic więcej nie miał już do stracenia, 

gotów był więc narazić się na każde niebezpieczeństwo, żeby odzyskać dobre imię i swoje życie. Kayla i Nick 

jednoczą siły, by wytropić genialnego oszusta. A po drodze odsłaniają szokujące sekrety z własnej przeszłości…  

 

 

71. Kraina zeszłorocznych choinek / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Ozdoby choinkowe , Rodzina , Relacje 

międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W pewien listopadowy poranek w urokliwym miasteczku swoje podwoje otwiera sklepik ze świątecznymi 
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dekoracjami o intrygującej nazwie Kraina Zeszłorocznych Choinek. Sklep jest wyjątkowy; nie ma w nim dwóch 

takich samych ozdób, nie ma też cen. Jego wnętrze wypełnia atmosfera ciepła i miłości, a każdy z klientów 

znajduje w nim nie tylko idealną choinkową dekorację, bombkę czy aniołka, ale coś jeszcze… To właśnie tutaj 

splatają się drogi i losy mieszkańców miasteczka oraz przyjezdnych. Powracają wspomnienia dawnych uczuć               

i strat, nawiązują się nowe miłości i przyjaźnie. 

 

 

72. Krew i złoto / Anne Rice ; przekład Robert Lipski.- Wydanie 1 (dodruk).- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2008. 

(Kroniki wampirów / Anne Rice) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wampir (stworzenie fantastyczne) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Zranione serce może krwawić przez stulecia. Tak dzieje się z Mariusem, wampirem, którego historię Anne Rice 

wiele razy wspominała w "Kronikach wampirów". Tym razem to on jest głównym bohaterem historii, 

opowiadającym szczegółowo swoje losy. Wyrwany z ukochanego Rzymu i zmuszony strzec wampirzych 

władców, Marius nigdy nie wybaczył sprawcom swej "ludzkiej" śmierci. Tysiące lat później wciąż rozpacza nad 

swą stratą. Nieśmiertelność jest dla niego błogosławieństwem, ale i przekleństwem. Jest on świadkiem 

najwspanialszych dla ludzkości wydarzeń, ale nie może się w nie angażować. Ciągle żyje w obawie, że świat 

pozna ciążące nad nim przekleństwo.  

 

 

73. Księga bezimiennej akuszerki / Meg Elison ; przełożyła Maria Smulewska.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

(Droga donikąd / Meg Elison ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Położne , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Powieść , 

Science fiction , Dystopia 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Kiedy zasypiała, świat był skazany na zagładę. Gdy się obudziła, był już martwy. Przetrwanie apokalipsy to 

jednak dopiero początek. Na skutek tajemniczej gorączki na całym świecie umiera bardzo wielu mężczyzn oraz 

niemal wszystkie kobiety i dzieci. Ciąża i poród oznaczają wyrok śmierci – zarówno dla matki, jak i dla dziecka. 

Samotna położna brnie przez cmentarzysko, jakim stał się świat, usiłując znaleźć dla siebie miejsce w nowej, 

groźnej rzeczywistości. Filary cywilizacji runęły, została tylko brutalna siła i ci, którzy ją mają. Pozostałe przy 

życiu kobiety są prześladowane przez bandy mężczyzn, którzy je chwytają, trzymają w łańcuchach, używają ich   

i nimi handlują. Żeby zachować wolność, położna przebiera się za mężczyznę i unika ludzi. Wkrótce odkrywa 

jednak, że jej zadanie nie ogranicza się do chronienia smutnej namiastki własnej niezależności. Jeśli ludzkość ma 

się odrodzić, będzie potrzebowała akuszerki.  
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74. Kto odejdzie, już nie wróci : jak opuściłem świat chasydów / Shulem Deen ; 

przełożyła Barbara Gadomska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deen, Shulem (1974- ) , Chasydyzm , Judaizm ortodoksyjny , 

Żydzi , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kiedy Shulem Deen miał osiemnaście lat, ożenił się z dziewczyną, z którą przed ślubem rozmawiał zaledwie 

przez siedem minut. W wieku dwudziestu kilku lat był ojcem pięciorga dzieci. Dni spędzał na studiowaniu 

Talmudu i modlitwie. Nie oglądał telewizji, nie słuchał radia, nie czytał gazet. Od dzieciństwa słyszał, że nie 

należy zadawać pytań, bo to niebezpieczne. W jego przypadku okazało się to prawdą. W chwili gdy postawił 

sobie po raz pierwszy pytanie o sens surowych ortodoksyjnych zasad, wkroczył na trudną ścieżkę, która po 

latach doprowadziła go do porzucenia świata chasydów. Odchodzenie bolało dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy 

uświadomił sobie, że już nie wierzy w prawdy, na których zbudował całe życie. Drugi – gdy w końcu opuścił 

swoją społeczność i musiał odnaleźć się w świecie, którego nie znał i nie rozumiał, zmierzyć się z samotnością                

i odrzuceniem. Deen barwnie i szczegółowo opisuje świat skwerczyków – jednego z najbardziej ortodoksyjnych 

odłamów chasydów. Ale jego książka to przede wszystkim głęboko humanistyczna refleksja nad istotą wiary 

oraz niezbywalnym prawem do wolności i poszukiwania własnej drogi.  

 

 

75. Listy pisane atramentem czyli Rok z życia wdowca / Małgorzata Kalicińska.- 

Warszawa : Bauer, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Emeryci i renciści , Listy , Mężczyzna samotny , Wdowieństwo 

, Życie codzienne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Stefan od kilku lat jest na emeryturze. Zaradny, lubiący pracę w warsztacie, cały czas otwarty na zmieniający się 

świat. Planowali z żoną wspólną jesień życia, razem chcieli cieszyć się domem na obrzeżach miasta, uprawą 

ogrodu, wnukami. Nie było im to jednak dane. Po utracie żony Stefan stara się żyć dalej dla niej dalej, ale nie jest 

to łatwe. Czuje się osamotniony, wyizolowany, odsuwa się od rodziny i przyjaciół. Wycofuje się z życia 

towarzyskiego. Przypadek sprawia, że zaczyna z żoną „rozmawiać”, pisząc do niej listy. Nie spodziewa się jak 

bardzo pisanie do Marii i obecność sąsiadów z tej samej ulicy będą dla niego ważne. Jak wiele jeszcze ma do 

zrobienia na emeryturze, a spełnienie życiowego marzenia jeszcze przed nim… Najnowsza powieść autorki 

„Domu nad rozlewiskiem” to ciepła, opowiedziana z humorem i charakterystyczną dla autorki swadą historia               

o stopniowym przywracaniu poczucia sensu i zaufania do świata, o poszukiwaniu radości w codzienności,                   

o powrocie do patrzenia w przyszłość po stracie, o życiu w pojedynkę.  
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76. Love story / Karen Kingsbury ; tłumaczenie Agnieszka Rasztawicka-Szponar.- 

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość chrześcijańska , Małżeństwo , Pamięć 

autobiograficzna , Problemy małżeńskie , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Karen Kingsbury kojarzy się czytelnikowi z książkami pełnymi wzruszeń, niespodziewanych zwrotów akcji, 

dającymi pozytywne przesłanie. Nie inaczej jest w Love Story. John Baxter na prośbę wnuka wraca do 

przeszłości i przypomina sobie życie z pierwszą żoną Elizabeth. Ich szalona miłość rozpoczęła się, gdy byli 

jeszcze na studiach i trwała prawie trzydzieści lat do chwili, gdy Elizabeth zmarła na raka. Mimo że nie chce 

pogrążać się w tęsknocie, zgadza się opowiedzieć chłopcu historię swojego życia, przy okazji odkrywając 

tajemnice rodu Baxterów. W tym samym czasie kolejny z bohaterów – Cody Coleman – przeżywa rozstanie                  

z Andi Ellison. Gdy decyduje się na życie bez niej, pojawia się okazja do zmiany życiowych planów i do 

przemiany serca. Jak potoczą się losy bohaterów? Czy Cody zdoła przekonać Andi, żeby dali sobie jeszcze jedną 

szansę? A czy John Baxter spotka raz jeszcze Wilsona Gage'a, swojego Anioła Stróża?  

 

 

77. Lunatycy : thriller / Håkan Eriksson ; ze szwedzkiego przełożyła Agata Teperek.- 

Warszawa : Edipresse Polska, 2017. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fundamentalizm muzułmański , Młodzież , Terroryzm , 

Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-11 

 

 

W zmieniającym się świecie terroryzm i fundamentalizm stały się częścią naszej codzienności. Policja i rząd 

robią wszystko, by uchronić społeczeństwo przed aktami przemocy, ale wciąż są o krok za bojownikami. Anette 

Jansson, komisarz w wydziale kryminalnym szwedzkiej Policji Bezpieczeństwa Säpo, bada potencjalne 

powiązania zradykalizowanej młodzieży z przedmieść Sztokholmu z grupami islamistów w Niemczech. 

Doświadczony bojownik Mohammed przyjeżdża do Szwecji, żeby stworzyć komórkę, która znienacka uderzy             

w zastany ład. Młody Jamal ma dość tego, że ciągle jest wypychany poza nawias społeczeństwa i zwraca się              

w stronę religii, ale czy modlitwa i dobre uczynki wystarczą, by ukoić jego emocje?... "Lunatycy" to trzymający 

w napięciu thriller, w którym historia zbudowana na zasadzie gry w kotka i myszkę zostaje przedstawiona                    

z perspektywy różnych postaci. Każdy z bohaterów jest prowadzony przez własne najszczersze przekonania, 

które niestety rzadko mają część wspólną. Hakan Eriksson przez lata był dziennikarzem, obecnie pracuje jako 

ekspert ds. gospodarczo-politycznych.  
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78. Magiczne chwile w Pensjonacie Leśna Ostoja / Joanna Tekieli.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Hotelarze , Letniska , Prowincja , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Drzewie to mała wioska położona w malowniczej okolicy, w samym sercu puszczy skrywającej wiele tajemnic. 

Na obrzeżach wioski stoi dworek Leśna Ostoja, w którym od kilku lat prowadzony jest przytulny pensjonat                  

z duszą. Dajcie się porwać atmosferze Pensjonatu Leśna Ostoja, gdzie zimą zawsze jest mróz, a śnieg skrzypi 

pod butami. Niech otuli was magia tego miejsca, a perypetie uczuciowe mieszkańców dworku zagoszczą na stałe 

w waszych sercach.  

 

 

79. Małe miasto, wielkie kłamstwa / Diane Chamberlaine ; przełożył Michał 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konserwatorzy malarstwa , Malarze , Tajemnica , 

Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Jedna książka, milion emocji. Rok 2018. Morgan Christopher, studentka akademii sztuk pięknych, odbywa 

wyrok w żeńskim zakładzie karnym. Pewnego dnia, podczas niespodziewanego widzenia, dwie tajemnicze 

kobiety składają jej propozycję pracy, obiecując natychmiastowe zwolnienie. Morgan ma wykonać renowację 

starego malowidła w cichym, prowincjonalnym miasteczku w Karolinie Północnej. Gotowa na wszystko, aby 

odzyskać wolność, przyjmuje propozycję, chociaż nie ma pojęcia o renowacji obrazów. Pod grubą warstwą 

wieloletniego brudu czeka na nią opowiedziana farbami historia szaleństwa, zbrodni i zmowy milczenia. Rok 

1940. Anna Dale, młoda malarka z New Jersey, wygrała konkurs na malowidło ścienne dla poczty w małym 

mieście Edenton w Karolinie Północnej. Przyjmuje propozycję i wyjeżdża na konserwatywne Południe, bo 

niespodziewanie została sama na świecie, a praca jest na wagę złota. Nie wie, że znajdzie się w miejscu, gdzie 

ludzie są pełni uprzedzeń, tajemnice skrywa się za zamkniętymi drzwiami, a za wszelką odmienność płaci się 

wysoką cenę, czasem najwyższą. Co spotkało Annę Dale? Czy stare, zniszczone malowidło to klucz do tej 

zagadki? Czy Morgan pokona demony swojej przeszłości i dotrze do prawdy?  

 

 

80. Marzenie Łucji / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Miedzy Słowami, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarze , Marzenia , Relacje międzyludzkie , 

Rozstanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 
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Łucja jest o krok od realizacji swojego największego pragnienia - stworzenia szczęśliwej rodziny u boku 

Tomasza. Ale marzenia często spełniają się w zupełnie inny sposób, niż się tego spodziewamy. Przedłużająca się 

rozłąka z ukochanym sprawia, że wizja ślubu rozwiewa się jak mgła. A kiedy w Różanym Gaju pojawia się 

tajemniczy malarz i proponuje Łucji namalowanie jej portretu - ta przyjmuje propozycję. Między kobietą                      

i artystą tworzy się szczególna relacja, którą coraz trudniej im lekceważyć. Łucja musi nauczyć się walczyć              

o swoje marzenia. A jeśli pewne drogi okażą się nie przebycia - znaleźć w sobie siłę do znalezienia innych 

ścieżek.  

 

 

81. Męstwo / John Gwynne ; przełożył Marcin Mortka.- Warszawa : Wydawnictwo 

MAG, 2018. 

(Wierni i upadli / John Gwynne ; ks. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Olbrzymy (stworzenia fantastyczne) , 

Walka dobra ze złem , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Ziemie Wygnanych są rozdarte wojną. Armia najwyższego króla Nathaira maszeruje przez jej krainy, rzucając 

wyzwanie każdemu, kto stanie na drodze jego świętej krucjacie. Po swej stronie ma Rhin, słynącą ze sprytu 

królową Cambrenu, przez co nie znajduje wielu godnych siebie przeciwników. Niemniej Rhin, która ma o wiele 

większe ambicje, rozkręca sieć własnych intryg. Cywen, porzucona przez rodzinę w kraju opanowanym przez 

wroga, musi walczyć o przetrwanie, ale musi porzucić marzenia o ucieczce, gdyż Nathair oraz Calidus, jego 

budzący niepokój doradca, poznają jej prawdziwą tożsamość i nie mają zamiaru wypuścić ją z rąk. Dzięki niej 

bowiem otrzymują szansę na zabicie swego największego wroga. W międzyczasie młody wojownik Corban wraz 

z garścią towarzyszy umyka z podbitej ojczyzny do jedynego kraju, który może im udzielić schronienia. By tam 

się dostać, muszą przebyć Cambren i uniknąać śmierci z rąk wrogich oddziałów, olbrzymów i zajadłych górskich 

wilkunów. Co więcej, musi dokładać wszelkich starań, by stać się tym, za którego wszyscy go uważają – Jasną 

Gwiazdą i zbawcą Ziem Wygnanych. Świat śmiertelników, uwikłany w zmagania o władzę i przetrwanie, nie 

jest jednakże świadom największego zagrożenia. W Zaświecie mroczne siły przygotowują się, by wysłać zastęp 

Upadłych do świata materialnego, by zakończyć wojnę z Wiernymi raz na zawsze.  

 

 

82. Miała umrzeć / Ewa Przydryga.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Nastolatki , Sekrety rodzinne , Trauma , 

Gdynia (woj. pomorskie) , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Trzymająca w napięciu historia dwóch kobiet, których na pierwszy rzut oka nie łączy absolutnie nic. 

Wychowywały się w innych częściach kraju, w różnych rodzinach, dzielą je też dwie dekady historii. Ich losy 

przetną się za sprawą skrywanych przez lata tajemnic. Sekretów, które po wyjściu na jaw mogą zabić. 

Spragniona mocnych wrażeń grupa znajomych tworzy nietypowy pakt. Regularnie testują granicę psychicznych  

i fizycznych możliwości, biorąc udział w ekstremalnej grze w wyzwania. Pieczę nad wypełnianiem zadań pełni 

liderka grupy - Ada. Jedno z wymyślonych przez nią zadań kończy się tragicznym wypadkiem. Ginie 

przypadkowy człowiek, a grupa przyjaciół ucieka z miejsca zdarzenia. A to tylko początek serii tragicznych 

zdarzeń… Mija dwadzieścia lat. Osierocona jako kilkumiesięczne niemowlę, wychowywana przez zimną                    
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i oschłą ciotkę, nękana nawracającymi stanami lękowymi Lena wciąż poszukuje swojej tożsamości. Gdy podczas 

wernisażu zupełnie obcy mężczyzna dotyka jej policzka i w sposób sugestywny twierdzi, że ją zna, a właściwie 

znał w dzieciństwie, dziewczyna angażuje się w poszukiwanie prawdy o sobie na własną rękę. Gdy Lena 

odkrywa kolejne elementy układanki, krok po kroku demaskuje opartą na misternie utkanym kłamstwie 

przeszłość. Kłamstwie, na którym swoje życie oparło troje nastolatków, by uniknąć poważnych konsekwencji. 

Kto tak naprawdę pociąga za sznurki, skrywając się za kulisami? Ile osób straci życie z powodu rozpoczętej 

przed laty i pozornie niegroźnej gry? I dlaczego wszystko jest okryte zmową milczenia?  

 

 

83. Miasto, które nie istniało / Owen Matthews ; przekład Agnieszka Kowalska, 

Kamil Kuraszkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  KGB , Broń jądrowa , Szpiegostwo , Uczeni , ZSRR , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Rok 1961. Głęboko w lasach środkowej Rosji ukryte jest miasto, którego nie ma na żadnej mapie: Arzamas-16. 

Naukowcy, technicy i inżynierowe pracują tu nad zbudowaniem najpotężniejszej broni nuklearnej, jaką świat 

miał kiedykolwiek zobaczyć – tysiące razy potężniejszej od bomby zrzuconej na Hiroszimę. Dziesięć dni przed 

testem bomby młody fizyk zostaje znaleziony martwy. Jego ciało zawiera radioaktywną truciznę w ilości, która 

wystarczyłaby do uśmiercenia tysięcy ludzi. Władze Arzamasu są przekonane, że było to samobójstwo – chcą 

pozbyć się ciała i zapomnieć o całym wydarzeniu. Jednak kogoś w Moskwie zaniepokoiło to, co dzieje się w tym 

dziwnym, odciętym od świata miejscu. Major Aleksander Wasin – oficer KGB – zostaje wysłany do Arzamasu 

w celu zbadania sprawy. To, co znajduje na miejscu, nie przypomina niczego, z czym zetknął się do tej pory... 

Będzie musiał się zmierzyć z najtęższymi umysłami Związku Radzieckiego: ekscentrykami, patriotami                          

i dysydentami, którzy – ponieważ ich praca ma tak kluczowe znaczenie dla państwa – cieszą się wolnością; 

mogą myśleć, żyć i kochać tak, jak im się podoba. W Arzamasie nic nie może stanąć na przeszkodzie realizacji 

projektu. Nawet morderstwo…  

 

 

84. Miłość w czasach in vitro / Anna Żelazowska.- Chorzów : Wydawnictwa 

Videograf, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania in vitro , Kobieta , Szpitale kliniczne , Uczucia , 

Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Alicja wiedzie nudne życie, w którym cały czas albo się czegoś boi, albo ogarnia ją zniechęcenie. Na co dzień 

pracuje jako asystentka w renomowanej klinice in vitro, przez co zaczyna żyć historiami pacjentów oraz 

personelu kliniki. Tam niczym w soczewce skupiają się ludzkie dramaty oraz radości, a upragniony cel dla 

każdego ma nieco odmienne znaczenie. To opowieść o tym, jak bardzo los potrafi zaskakiwać i zmuszać nas do 

trudnych wyborów. Oraz o tym, że kiedyś trzeba przestać się w życiu jedynie się przyglądać. Powieść porusza 

bardzo aktualny temat procedury in vitro oraz możliwości i konsekwencji z nią związanych, przede wszystkim 

tych emocjonalnych.  
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85. Morderców tropimy w czwartki / Richard Osman ; tłumaczenie Anna Rajca-

Salata.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Humor , Kluby , Osoby w wieku starszym 

, Prywatni detektywi , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Ciepła, pełna niewymuszonego humoru i ironicznego brytyjskiego dowcipu komedia kryminalna z uroczymi 

bohaterami, których nie sposób nie polubić. Znakomite połączenie klasycznej intrygi kryminalnej z zabawną 

komedią, powieść pogodna, wzruszająca i nieodparcie optymistyczna. Dla czytelnika w każdym wieku. Drżyjcie, 

łotry! Czwórka seniorów z Czwartkowego Klubu Zbrodni wkracza do akcji! W luksusowej wiosce dla seniorów 

czwórka pozornie niedobranych przyjaciół tworzy Czwartkowy Klub Zbrodni. Łączy ich zamiłowanie do 

rozwiązywania kryminalnych zagadek. Jego członkowie: Joyce, Elizabeth, Ron i Ibrahim co tydzień omawiają 

przypadki morderstw, których nie udało się w przeszłości wyjaśnić policji. Kiedy zostaje zabity miejscowy 

deweloper, detektywi amatorzy trafiają w sam środek śledztwa, które tym razem toczy się tu i teraz. Wreszcie 

mają szansę się wykazać. To nic, że zbliżają się do osiemdziesiątki. Czy ten niekonwencjonalny, lecz 

błyskotliwy zespół detektywów zdoła schwytać zabójcę, nim będzie za późno? Powieścią Richarda Osmana 

zachwyciło się wielu zagranicznych autorów, w tym m.in.: Harlan Coben, Shari Lapena, Ian Rankin, Fiona 

Barton, Kate Atkinson, Sarah Pinborough, James Oswald czy Caroline Kepnes. Sam autor potwierdził, że trwają 

rozmowy w sprawie telewizyjnej adaptacji.  

 

 

86. Mój rok relaksu i odpoczynku / Ottessa Moshfegh ; z angielskiego przełożył 

Łukasz Buchalski.- Wydanie 1., dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Depresja psychiczna , Kobieta , Odpoczynek , 

Samotność , Sens życia , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Bohaterka powieści, młoda Amerykanka, jest piękna, chuda, świetnie wykształcona i zamożna. Na pierwszy rzut 

oka powinna być też szczęśliwa, ale nie jest. Mamy rok 2000, za chwilę początek nowego tysiąclecia, 

gospodarka kwitnie i wszystko mogłoby się układać idealnie, jednak tylko długi odpoczynek i odcięcie się od 

rzeczywistości dają bohaterce nadzieję na dalsze normalne życie. "Mój rok relaksu i odpoczynku" to opowieść               

o niemożliwej do przezwyciężenia samotności i braku radości życia pomimo tego, że na pozór wszystkie 

okoliczności sprzyjają dobrej i wygodnej przyszłości bohaterki tej historii. W ciągłej pogoni za kimś lub za 

czymś, co da nam szczęście, warto się zatrzymać na chwilę i zastanowić nad sobą. Może hasło "szczęście jest              

w nas" choć banalne, jest zwyczajnie prawdziwe?  
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87. Na tej samej ziemi / Katarzyna Kielecka.- Katowice : Szara Godzina, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Listy , Przyjaźń , Sekrety 

rodzinne , Góry Połabskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a tymczasem bohaterki znane czytelnikom z powieści "Pod tym samym 

niebem" stają przed nowymi dylematami i rozterkami. Kinga tęskni za narzeczonym, który od miesięcy 

przebywa w śniegach Spitsbergenu. Lilianna, skupiona na wychowaniu pięcioletniej córki, nie potrafi wsłuchać 

się w to, co podpowiada jej serce. Jedynie mała Nela oraz jej wierny kotożbik Eastwood nie wahają się czerpać  

z życia wszystkiego, co najlepsze. Codzienność Lilki odmienia zagadkowa przesyłka, a w niej informacje na 

temat ukrytej w Górach Połabskich rodzinnej tajemnicy. Aby ją poznać, przyjaciółki postanawiają się wybrać się 

w podróż śladami listu. Jednak przewrotny los ma wobec nich zupełnie inne plany, nie żałując wyzwań                          

i niespodzianek. Czy Lilianna zdoła wypełnić wolę zmarłego przed laty dziadka? Czy pozwoli, by jego wojenne 

doświadczenia wpłynęły na jej obecne życie? Opowieść, w której przeszłość splata się z teraźniejszością,                      

a tęsknota z nadzieją. Historia o trudzie radzenia sobie ze stratą najbliższych i o niezwykłej sile miłości, która 

przywraca wiarę w sens życia. Druga część powieści Pod tym samym niebem obfituje w okazje do wzruszeń, 

refleksji oraz śmiechu.  

 

 

88. Następne życie / Atticus Lish ; przełożył Szymon Żuchowski.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykański sen , Miłość , Nielegalni imigranci , 

Rozczarowanie , Trauma , Żołnierze , Bliski Wschód , Daleki Wschód , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Nowy Jork. Zou Lei żyje na marginesie społecznym jako nielegalna imigrantka. Próbuje przetrwać, pracując 

ponad siły w podrzędnych chińskich restauracjach w niebezpiecznej okolicy. Każdego dnia zasypia na brudnym 

materacu w przeludnionym pensjonacie. Brad Skinner zmaga się z niestabilnością, traumą i zniszczoną psychiką 

po trzykrotnym pobycie w Iraku. Podróżując autostopem do miasta, ma nadzieję na wypędzenie z siebie 

demonów przeszłości. Gdy pewnego razu spotykają się na skraju Queens, oboje znajdują w tej drugiej osobie 

coś, czego od dawna szukali i pragnęli. Z tej nieprawdopodobnej historii powstaje jedna z najmocniejszych                   

i najbardziej cenionych powieści ostatnich lat.  

 

 

89. Nasze własne piekło / Natalia Nowak-Lewandowska.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Skrzypkowie , Taksówkarze , Łódź (woj. 

łódzkie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Namiętność, która zwycięża uprzedzenia. Kiedy pewnego dnia Nina zadzwoniła po taksówkę, nie spodziewała 

się, że to zapoczątkuje ważne zmiany w jej życiu. Również Artur nie mógł przewidzieć, że kobieta, która właśnie 

zamówiła i niego kurs, zostanie w jego myślach na dłużej. Życie Artura nie jest ani oczywiste, ani proste. Trudne 

dzieciństwo zaowocowało mroczną teraźniejszością. Wbrew zdrowemu rozsądkowi dwoje tak różnych ludzi 

zaczyna łączyć coraz silniejsza więź. Czy poradzą sobie z przeciwnościami? Czy Nina odważy się przeciwstawić 

najbliższym i zawalczyć o swoje uczucia? Czy Artur zdoła odciąć się od przeszłości? I czy przeciwieństwa 

naprawdę się przyciągają? 

 

 

90. Nie krzycz / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mowa nienawiści , Media społecznościowe , 

Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Thriller, kontynuacja powieści „Nie patrz”. Pogrążona w długach Anita zarabia na życie jako anonimowa 

hejterka. Kobieta za pieniądze wypisuje obraźliwe komentarze pod adresem znanych osób. Pewnego dnia 

otrzymuje zlecenie zhejtowania jednego z polityków. Krótko potem na jej prywatną skrzynkę zaczynają 

przychodzić agresywne maile. To jednak początek koszmaru. Kto i dlaczego się na nią uwziął? Gnębiony przez 

żonę Michał zaczyna wierzyć, że już nigdy się od niej nie uwolni. Wkrótce mężczyzna otrzymuje nieoczekiwaną 

pomoc i staje przed szansą wyrównania rachunków z demoniczną Agatą. Nie wie jednak, że godząc się na walkę 

z żoną, staje się częścią perfidnej gry, która ostatecznie prowadzi do tragedii. 

 

 

91. Nie rezygnuj / Maja Drożdż.- Gdynia : Wydawnictwo Novea Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trauma , Rozczarowanie , Zakochanie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Zranione serca biją mocniej. Po ośmiu miesiącach w śpiączce i żmudnej rehabilitacji Nicole w końcu wraca do 

świata żywych. I choć jest już w pełni sprawna fizycznie, to w jej duszy narasta strach, żal i poczucie bezsilności. 

Po traumatycznych przeżyciach dowiaduje się, że Josh, mężczyzna, z którym planowała ułożyć sobie przyszłość, 

wpada w pułapkę innej kobiety i wkrótce ponownie zostanie ojcem. Osamotniona i zrozpaczona Nicole czuje, że 

zupełnie nie potrafi się odnaleźć w swoim cudem uratowanym życiu. Szalone wieczory spędzane na 

imprezowaniu z przyjaciółkami nie przynoszą ulgi, a przypadkowy romans z właścicielem podejrzanego lokalu 

kończy się gorzkim rozczarowaniem. Tymczasem dawne uczucia powracają do niej ze zdwojoną siłą… Czy 

Nicole odnajdzie się w nowej rzeczywistości i będzie w stanie jeszcze raz zaufać? Czy podejmie próbę walki                 

o swoją miłość?  
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92. Nie uciekaj / Maja Drożdż.- Gdynia : Wydawnictwo Novea Res, copyright 2019. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Wyobraź sobie, że pewnego dnia tracisz wszystko i trafiasz do zupełnie obcego miejsca, w którym nie możesz 

mieć pewności, co przyniesie kolejny dzień. Bez pracy, pieniędzy, mieszkania ani rodziny – na łasce spotkanych 

przypadkowo ludzi. Tak właśnie rozpoczyna się historia Nicole, kobiety z przytłaczającym bagażem życiowych 

doświadczeń, która postanawia uciec ze swojego rodzinnego miasta, by spróbować poukładać sobie życie na 

nowo. Nie będzie to jednak proste. Nicole wpada w pułapkę własnych emocji, z której nie potrafi znaleźć 

rozsądnego wyjścia. Błądząc między nowo poznanymi mężczyznami, nie wie, któremu z nich może tak 

naprawdę zaufać. Czy skazana jest na wieczną ucieczkę – przed przeszłością, swoimi uczuciami i samą sobą?  

 

 

93. Nieboszczyk sam w domu / Alek Rogoziński.- Warszawa : Wydawnictwo Fili, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Święty Mikołaj , Boże Narodzenie , Choinka , Czarny humor 

, Detektywi amatorzy , Kamienice , Sąsiedztwo , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Wśród nocnej ciszy... zbrodnia się rodzi… Mieszkańcy kamienicy w małym miasteczku Morderczo 

przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Mają nadzieję, że spędzą je w spokojnej i miłej atmosferze. 

Kiedy jednak młode małżeństwo zamiast prezentów, znajdzie pod choinką nieżywego świętego Mikołaja, inny              

z lokatorów odkryje, że skradziono mu bezcenną rodzinną pamiątkę, a swoje "śledztwo" zacznie prowadzić 

dwójka dziesięciolatków, sielankowa rzeczywistość zamieni się w... prawdziwą komedię omyłek! "Nieboszczyk 

sam w domu" to piętnasta książka w dorobku Alka Rogozińskiego, autora znanego z łączenia klasycznych fabuł 

kryminalnych z dużą dawką czarnego humoru.  

 

 

94. Nieprzegrany zakład / Weronika Tomala.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kelnerzy , Ludzie bogaci , Marzenia , Przedsiębiorcy , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Cyniczny biznesmen i skromna kelnerka. Szansa na znajomość jak jeden na tysiąc. Szansa na miłość?... Kolejna 

powieść autorki Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc Filip, zamożny przedsiębiorca, jak co roku bierze udział                

w świątecznej akcji organizowanej przez fundację na rzecz biednych dzieci. Nie z dobroci serca, ale by 
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wykreować dobry wizerunek firmy. Tak trafia na list chłopca, który zaskakuje go swoim skromnym marzeniem. 

Filip upatruje w tym podstęp, co staje się powodem sprzeczki między nim a sekretarką, w wyniku której 

zawierają zakład. By przekonać się, kto ma rację, mężczyzna zdobywa adres rodziny nadawcy. Na miejscu,                

w ubogiej dzielnicy, drzwi otwiera mu zdezorientowana kobieta. Natalia jest samotną matką. Ciężko pracuje jako 

kelnerka, by utrzymać siebie i syna. Niespodziewane pojawienie się młodego biznesmena wywołuje zamieszanie 

i Natalia wyrzuca go za drzwi. Filip nie przywykł do takiego traktowania ani do kobiet obojętnych na jego urok. 

Nie potrafi jednak zapomnieć pięknych, orzechowych oczu Natalii. Postanawia nie odpuszczać. Pomiędzy tą 

dwójką rodzi się coś, przed czym oboje starają się bronić…  

 

 

95. Niezbity dowód / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Celina Stefańska / Małgorzata Rogala ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celina Stefańska (postać fikcyjna) , Antykwariusze , 

Kultura klasyczna , Prywatni detektywi , Pamiątki rodzinne , Sekrety rodzinne , 

Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

Porywająca powieść mistrzyni kryminału psychologicznego! Adela Naczyńska, pracownica sklepu z antykami, 

zostaje zamordowana. Tuż przed śmiercią dowiaduje się, że część jej rodzinnego majątku, drogocenna lampa 

Tiffany‟ego, która podobno spłonęła w pożarze dwadzieścia lat temu, jednak przetrwała. Syn i mąż Adeli 

zwracają się w tej sprawie do Celiny Stefańskiej. Tropy prowadzą ją aż do Bazylei. Prywatna detektyw staje 

przed wielkim wyzwaniem, podążając śladem drogocennego antyku, który może stanowić niezbity dowód                  

w sprawie zabójstwa…  

 

 

96. Nikolski / Nicolas Dickner ; z francuskiego przełożyła Magdalena Kamińska-

Maurugeon.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Podróże , Sens życia , Rodzina , Tożsamość 

osobista , Montreal (Kanada) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Trójka bohaterów urodzonych w oddalonych od siebie o setki kilometrów regionach Kanady wyrusza „w świat” 

w poszukiwaniu nowego życia, odkrywania własnej tożsamości, sprawdzenia siebie. Ich drogi krzyżują się                 

w Montrealu. Przez dziesięć lat towarzyszymy im w chwilach radości i smutku, widzimy ich odnoszących 

sukcesy i zmagających się z prozą życia codziennego. Obserwujemy, jak młodzi ludzie wydeptują te same 

ścieżki - nieświadomi łączących całą trójkę skręconych gałęzi wspólnego drzewa genealogicznego. Tej historii 

nie da się opisać w kilku zdaniach. Przeplatające się wątki i przygody bohaterów tworzą piękną mozaikę życia. 

Wypełniają je ciekawe, nierzadko zaskakujące historie, w których smutek miesza się z humorem.  
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97. Nowy podarunek / Krystyna Mirek.- Poznań : Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Samotność , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Piękna, magiczna opowieść o podarunkach losu i magii Świąt! Marta wysłała prośbę do losu. On podjął 

wyzwanie. Jednak odpowiedział zupełnie inaczej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Opowieść o samot-

ności i o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi, niezwykłych smakach i mocy tradycji. Ale przede wszystkim 

to historia o miłości, która nie zawsze czeka za rogiem. Czasem jest jeszcze bliżej. Marta ma męża i dzieci, ale 

czuje się bardzo samotna. Jej małżeństwo jest nieszczęśliwe, syn i córka pogrążeni we własnych sprawach,                    

a teściowa, należąca do szanowanej rodziny z tradycjami, na każdym kroku daje wyraz swojemu niezadowo-

leniu... Kaja jest ładna, młoda i bardzo kocha życie. Dobre jedzenie, dowcipnych i bogatych mężczyzn, piękne 

ubrania. Jest tak bardzo skupiona na sobie, że nie zauważa czyichś silnych, barczystych ramion, sympatycznej 

twarzy i zatroskanego spojrzenia. Marta, chcąc zmienić swoje życie, wysyła do losu malutką prośbę. Prośbę                

o szczęście, o gwiazdkę z nieba. Los podejmuje wyzwanie i spełnia życzenie. Jednak zupełnie inaczej, niż 

ktokolwiek się spodziewał.  

 

 

98. Obca / Lucyna Olejniczak.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2020. 

(Apteka pod Złotym Moździerzem / Lucyna Olejniczak ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Farmaceuci , Kobieta , Miłość , Powstanie 

krakowskie (1846) , Galicja (kraina historyczna) , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

Pierwszy z dwóch tomów opowieści o protoplastach bohaterów sagi "Kobiety z ulicy Grodzkiej". Korzenie zła             

i narodziny niewieściej siły w bezwzględnych czasach walki o życie, nadzieję i marzenia. W 1831 roku w Galicji 

wybucha epidemia cholery. Z ogarniętej zarazą wioski ucieka młoda kobieta w ciąży. Kilkanaście lat później jej 

córka, Magda, urodzona i wychowana w klasztorze benedyktynek, przybywa do Krakowa, aby tam rozpocząć 

dorosłe życie. Odważna i spragniona wiedzy dziewczyna jest wszędzie, gdzie coś się dzieje i gdzie czuje się 

potrzebna. Walczy na barykadzie podczas powstania krakowskiego, przeżywa pierwszą miłość i wkrótce 

znajduje swe życiowe powołanie - chce pomagać chorym. Mimo wielu przeciwności losu nie poddaje się, 

marząc o własnej aptece. Wie, że jako kobieta ma niewielkie szanse na spełnienie swoich pragnień, ale tym 

razem szczęście wydaje się jej sprzyjać. Czy jednak nie będzie musiała za to zapłacić wysokiej ceny?  

 

99. Odrobina magii / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Koty , Matki i synowie , Miłość , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Czerwone dachy powolutku przykrywa śnieg. Księżyc zagląda do okien mieszkańcom. Oto Zosia, która właśnie 

straciła miłość swego życia i pragnie ją odzyskać. Oto Klara, tkwiąca w nieudanym związku. Tu zaś śpi Kosma, 

marzący o debiucie literackim. Pani Jadzia krząta się jeszcze w kuchni i zerka na telefon. Może syn wreszcie 

zadzwoni, może zapowie się na święta. A syn? Syn, który po sześciu latach nadal nie pogodził się ze śmiercią 

żony, pragnie tylko, aby matka zostawiła go w spokoju. No tak, jest jeszcze kot. Kot też marzy. O czymś, co 

dałoby się zjeść, o ciepłym kąciku, gdzie mógłby po prostu spać i jeszcze… żeby to białe, mokre paskudztwo 

przestało wreszcie lecieć z nieba.  

 

 

100. Ogień i lód / Joanna Wtulich.- Warszawa : Lira Publishing, 2020. 

(Trylogia lwowska / Joanna Wtulich ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Lwów, początek dwudziestego wieku. Debiutująca na salonach młodziutka hrabianka Anna Lipińska zwraca 

uwagę pułkownika Michała Dukajskiego. Śmiałej i nie bojącej się wyrażać własnych opinii Annie wpada jednak 

w oko przybyły niedawno z Paryża przemysłowiec, Adam Małaszewicz. Jednak nie wszystko potoczy się po 

myśli młodej hrabianki… Towarzyska kompromitacja, rodzinny majątek na skraju bankructwa i skradzione 

klejnoty to nie jedyne zmartwienia, z jakimi przyjdzie zmierzyć się młodej Annie. Polecamy pierwszą z trzech 

części doskonałego romansu historycznego!  

 

 

101. Ostatni rozdział / Katarzyna Kalista.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Książki , Pisarze , Relacje międzyludzkie , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Fascynujący debiut. Grająca schematami i konwencjami, wciągająca powieść szkatułkowa, w której przyszłość          

i teraźniejszość przenikają się płynnie, a napięcie miesza się z humorem. Zraniona przed laty, porzucona przez 

partnera bez słowa wyjaśnienia Olga nie potrafi zbudować trwałego, szczęśliwego związku. Uczęszcza na 

terapię, której owocem jest książka przeplatana prawdziwymi retrospekcjami. Ola prowadzi księgarnio-

kawiarnię, tłumaczy literaturę niemiecką i żyje w nieformalnym związku z Pawłem, z którym ma córeczkę, 

czteroletnią Hanię. Kiedy decyduje się na ślub, jej spokój burzy telefon od niewidzianego od lat byłego partnera. 

Carl pragnie wyjaśnić, dlaczego niegdyś ją zostawił. Choć Ola nie chce z nim rozmawiać, perspektywa poznania 

prawdy i osiągnięcia spokoju jest kusząca. 
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102. Otwórz się na miłość / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Osoby samotne , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Gdybyś mogła mieć jedno życzenie, które na pewno się spełni – czego byś sobie życzyła? Pozornie Anna jest 

zwyczajną trzydziestolatką. Ma dobrą pracę, którą lubi, i własne mieszkanko, które – choć niewielkie – jest 

przytulne i całkowicie jej odpowiada. Dlaczego więc większość wieczorów spędza samotnie, a jedyną osobą,              

z którą może porozmawiać, jest jej przyjaciółka i sąsiadka, Ula? Ania nigdy by się nie spodziewała, że wyprawa 

do galerii handlowej w poszukiwaniu prezentu może odmienić jej życie… Nie tylko osobiste, ale i zawodowe. 

Przed nią wielkie zmiany, którym będzie musiała stawić czoło. Czy młoda kobieta da się namówić na wspólny 

wyjazd ze znajomymi w góry, by nabrać dystansu do tego, co dzieje się wokół niej? W końcu w święta 

najcenniejszym prezentem może być czas na spokojne rozmowy z bliskimi, cieszenie się swoim towarzystwem, 

wybaczenie sobie i innym. „Otwórz się na miłość” to baśniowa historia dziejąca się w prawdziwym świecie –             

o księżniczce zamkniętej w wysokiej wieży. Niekiedy grube mury, które chronią nas przed światem, budujemy 

wokół siebie sami. Miłość pomaga nam je zburzyć.  

 

 

103. Pamiętnik szeptuchy / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

(Dni mocy / Dorota Gąsiorowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pamiętniki i wspomnienia , Sekrety rodzinne , 

Zielarstwo , Podlasie (kraina historyczna) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

Chropowata niebieska okładka, ledwie widoczny rysunek jaskółki i jedno słowo: Milda. Natasza nie ma pojęcia, 

dlaczego siwa zielarka Salma podarowała jej ten stary pamiętnik. Wręczając go, szeptucha powiedziała tylko: 

„Kiedy nadejdzie właściwy czas, zrozumiesz”. Natasza nie planowała tej podróży. Chciała jedynie na moment 

wyrwać się ze stolicy, zapomnieć o toksycznej pracy i apodyktycznej matce. Ale od zagadkowego spotkania               

w leśnej chacie na Podlasiu dziewczyna widzi, że w jej życiu więcej jest pytań niż odpowiedzi. Czy szeptucha 

rzeczywiście zna ją lepiej niż ktokolwiek inny? I skąd bierze się ta szczególna nić porozumienia łącząca Nataszę 

z poznanym przypadkiem Joachimem? Czy Aleks, który od początku wydawał jej się kimś wyjątkowym, 

pozwoli jej wytłumaczyć dwuznaczną scenę, jakiej był świadkiem? Tymczasem zbliża się święto przesilenia.             

W tym pełnym magii dniu, gdy nad wodami palą się ogniska, wszystko może się wydarzyć…  

 

104. Pani dymu / Laura Sebastian ; tłumaczył Mariusz Warda.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodosia (postać fikcyjna) , Detronizacja , Kobieta , 

Księżniczki i królewny (postacie fikcyjne) , Piraci , Walka , Więźniowie , Władza , 

Zaufanie , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 
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Epicka powieść fantasy o brutalnym strąceniu z tronu i dziewczynie, która musi walczyć o jego odzyskanie dla 

dobra własnego ludu. Kaiser zamordował matkę Theodosii, Królową Ognia, gdy Theo miała zaledwie sześć lat. 

Zawłaszczył kraj Theo, a ją samą trzymał jako więźnia, ogłaszając ją Księżniczką Popiołu. Traktował ją jak 

zabawkę i obiekt upokarzania przez dziesięć długich lat. Ta epoka dobiegła końca. Kaiser uważał swojego 

więźnia za słabego i bezbronnego. Nie zdawał sobie sprawy, że błyskotliwy umysł stanowi najbardziej 

śmiercionośną broń. Theo nie nosi już korony z popiołu. Odzyskała należny jej tytuł i zdobyła zakładnika - 

Prinza Sorena. Ale jej lud pozostaje w niewoli pod panowaniem Kaisera, podczas gdy ona sama przebywa 

tysiące kilometrów od niego i należnego jej tronu. Aby odzyskać to, co jej odebrano, będzie potrzebowała armii. 

Rzecz w tym, że wiąże się to z koniecznością zaufania jej ciotce, przerażającej piratce Dragonsbane, według 

której armię można zdobyć, tylko wydając Theo za mąż. Żadna astreańska Królowa nigdy nikogo nie 

poślubiła… Theo wie, że wolność ma swoją cenę, ale jest zdecydowana znaleźć sposób na uratowanie własnego 

kraju bez jednoczesnej utraty siebie.  

 

 

105. Pastrami / Malcolm XD ; [ilustracje: Joanna Bernat, Anna Gaik-Czasak, 

Małgorzata Hallber, Herzyk, Tomasz Majewski, melon, Kasia Piątek, Ola Rylewicz, 

Joanna Strękowska, Kamil Wójcik].- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Choć Malcolm XD jest najbardziej nieznanym człowiekiem w polsce, jego debiutancka powieść robi furorę na 

rodzimym rynku literackim. "Pastrami to twór przeznaczony dla wszystkich "analogowych" odbiorców, którzy 

nie mieli okazji zapoznać się z internetową twórczością MalcolmaXD. To zbiór jego najlepszych post 

publikowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Począwszy od kultowej historii starego - fanatyka wędkarstwa, 

posty o Wojskach Obrony Terytorialnej w Borach Tucholskich czy tej o Patalogu, Paulinie i psie, aż po historię 

familii Zawiślaków i... zupełnie nową, niepublikowaną dotąd pastę (z ilustracją autorstwa Małgorzaty Halber). 

Wszystko to poprzedzone słowem wstępnym Sylwii Chutnik i uzupełnione polifonią grafik stworzonych przez 

całkiem pokaźną grupę rysowników.  

 

 

106. Piąte przykazanie / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dioniza Remańska (postać fikcyjna) , Dziecko seksualnie 

wykorzystywane , Informatycy , Proboszczowie , Prowincja , Szantaż (prawo) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Pewnego dnia w agencji pojawia się Maria Pisarek – kobieta twierdzi, że jej syn, Paweł, który zdaniem policji 

zaginął, został tak naprawdę zamordowany. Kobieta podejrzewa prawie wszystkich mieszkańców miejscowości 

Osiny, którzy rzekomo szykanowali jej dziecko, a w końcu doprowadzili do śmierci chłopaka. Z czasem 

wychodzi na jaw, że Paweł Pisarek, młody i zdolny informatyk, szantażował wiele osób, jednak z powodu braku 

dowodów śledztwo zostaje zawieszone. Równolegle prowadzona jest sprawa bestialsko skatowanego 

proboszcza. Czy zniknięcie Pawła może mieć coś wspólnego z morderstwem proboszcza, w którego komputerze 

chłopak znalazł dowody na to, że ksiądz wykorzystywał seksualnie nieletnich? Dioniza wie, że i tym razem                  

w poszukiwaniu mordercy nie znajdzie łatwych odpowiedzi…  
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107. Pionki / Natalia Nowak-Lewandowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

(Teoria gier / Natalia Nowak-Lewandowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julianna Różańska (postać fikcyjna) , Dziennikarze , 

Poszukiwania zaginionych , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Gra toczy się dalej. Bohaterowie Układanki powracają. Tym razem dziennikarka Julianna Różańska oraz jej brat 

Jakub będą musieli rozwikłać sprawę zaginięcia najbliższej osoby… Po powrocie do Łodzi Różańscy próbują 

poukładać swoje życie na nowo. Jednak trudne relacje z rodzicami uniemożliwiają Juliannie rozliczenie się ze 

swoją przeszłością. Tymczasem Majka, od czasu ostatniego spotkania z Tomkiem, bardzo za nim tęskni. Nie 

może go zapomnieć, więc gdy pewnego dnia dostaje od niego wiadomość, jej radość nie zna granic. Nie 

przeczuwając nic złego, umawia się z chłopakiem na spotkanie i wkrótce potem przepada bez śladu. Nikt nie 

przewidywał, jak potworny los był jej pisany. "Natalia Nowak-Lewandowska zabiera nas do świata, gdzie rządzi 

pieniądz, a człowiek jest tylko towarem na sprzedaż. Lecz jednocześnie daje odrobinę nadziei, że prawdziwa 

miłość jest w stanie pokonać najgorsze zło. Pionki wciągają od pierwszej strony. Koniecznie przeczytajcie!" 

Agnieszka Lingas-Łoniewska, pisarka 

 

 

108. Po dwóch stronach / Wilbur Smith, David Churchill ; z angielskiego przełożył 

Joachim Bujakiewicz.- Warszawa : Albatros, 2020. 

(Saga Courtneyów / Wilbur Smith) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Courtneyowie (rodzina fikcyjna) , Luftwaffe , II wojna 

światowa (1939-1945) , Arystokracja , Faszyzm , Lotnicy wojskowi , Wywiad 

angielski , Europa , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-afryk. 

Nowości:  2020-11 

 

Epicka opowieść o odwadze, zdradzie i sile miłości. Historia, która zabiera czytelników w samo serce wojennej 

pożogi. Saffron Courtney i Gerhard von Meerback. Dwoje bohaterów. Jedna nierozerwalna więź. Wojenna 

zawierucha rozdziela Saffron Courtney i Gerharda von Meerbacha. Gerhard - pomimo sprzeciwu wobec 

nazistowskiego reżimu - walczy o ojczyznę, mając nadzieję, że pewnego dnia uda mu się pozbawić władzy 

Hitlera i jego popleczników. Ale kiedy jego jednostka zostaje wysłana na front wschodni, by walczyć pod 

Stalingradem, wie, że jego szanse na przeżycie maleją z dnia na dzień. Tymczasem Saffron - zwerbowana przez 

brytyjski wywiad - zostaje wysłana do Belgii, gdzie wkrótce staje się celem najbardziej bezwzględnego agenta 

nazistowskiego rządu. Rozdzieleni kochankowie ryzykują własne życie, bez nadziei, że los jeszcze kiedyś ich 

połączy…  

 

 

109. Po godzinach / Ludka Skrzydlewska.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Editio Red) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asystenci dyrektorów , Miłość , Oszustwo , 

Przedsiębiorstwo , Tajemnica , Boston (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Kiedy zakres obowiązków zaczyna wykraczać poza umowę... Indiana Fisher, absolwentka Harvardu i asystentka 

dyrektora generalnego w renomowanej bostońskiej firmie deweloperskiej, początkowo żywiła przekonanie, że jej 

posada będzie trampoliną do sukcesu. Niestety, po roku spędzonym na podawaniu kawy, kserowaniu 

dokumentów, a przede wszystkim na chronieniu szefa firmy Ryana przed konsekwencjami jego własnej 

nieodpowiedzialności entuzjazm Indiany nieco przygasł. Kiedy w Bostonie pojawia się starszy brat Ryana, 

Vincent - ponury, mrukliwy i zdaniem Indiany raczej podejrzany - życie zawodowe dziewczyny gwałtownie 

przyspiesza. Rozdarta pomiędzy mieszanymi uczuciami wobec Vincenta, a potrzebą chronienia swojego szefa 

młoda asystentka wkrótce przekonuje się, że ktoś chce przejąć firmę Ryana. Ktoś, kto nie zawaha się przed 

żadną podłością, by osiągnąć cel. Indiana, coraz mocniej uwikłana w niejasne układy biznesowe, nie 

przypuszcza, że i jej może grozić niebezpieczeństwo... Ludka Skrzydlewska funduje swoim bohaterom 

przejażdżkę emocjonalnym rollercoasterem. Przejażdżkę, której finału nie da się przewidzieć aż do samego 

końca. Dołączysz? Niezapomniane przeżycia gwarantowane!  

 

 

110. Po nowe życie / Weronika Wierzchowska.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  1 Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater (Wojsko 

Polskie na Wschodzie ; 1943-1945) , Kobieta , Wysiedlanie , Osadnictwo , Zalipie 

(woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Platerówka) , Ziemie Odzyskane , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej trzy dziewczyny z 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego przemie-

rzają na ciężarówkach, furmankach, konno i piechotą miasta i wsie Dolnego Śląska. Celem wyprawy jest Zalipie 

Dolne koło Lubania, gdzie platerówki mają się osiedlić. Podróż obfituje w przygody i niebezpieczeństwa. Trwa 

akcja przesiedleńcza. Na Ziemie Odzyskane napływają osadnicy z Kresów, szukając nowego miejsca do 

zamieszkania. W tych niespokojnych czasach trudno uniknąć spotkania z niemieckimi partyzantami i maru-

derami, bandami szabrowników i sołdatami z Armii Czerwonej. Pomimo wielu przeszkód nowo przybyli 

mieszkańcy próbują powrócić do normalności. "Po nowe życie" to powieść przygodowo-obyczajowa rozgry-

wająca się na polskim Dzikim Zachodzie w 1945 roku. Realia Polski powojennej zostały opisane z dbałością               

o szczegóły historyczne i tło obyczajowe. Warto poznać bohaterki, które nie dają sobie w kaszę dmuchać!  

 

 

111. Podróże serc / Agnieszka Panasiuk.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Macierzyństwo zastępcze , Rodzice 

chrzestni , Sieroty , Ziemiaństwo , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Zamożna ziemianka, Joanna Wierzbicka, jest niespełnioną uczuciowo kobietą. Ukochany wybrał inną. Joanna, 

rzucając się w wir pracy, wybiera samotną drogę życia do momentu, gdy niespodziewanie w jej majątku pojawia 

się sześcioletnia Anielka. Dziewczynka jednego dnia tragicznie straciła rodziców. Zapis testamentu wskazuje 

Wierzbicką – matkę chrzestną Anielki – jako prawnego opiekuna sieroty. Od tej chwili życie samotnej kobiety              

i osieroconej dziewczynki zmienia się. Obie uczą się siebie nawzajem. Anielka to prawdziwy skarb: żywe             

i ciekawe świata dziecko, które kocha bezinteresownie. To rezolutna, wygadana i śmiała dziewczynka, zdolna 

zauroczyć każdego. Z nową opiekunką poznaje podlaskie włości; okoliczne dwory i wsie; zwyczaje szlacheckie  
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i ludowe. Pewnego dnia w ich ustabilizowanym życiu pojawia się ojciec chrzestny dziewczynki – Marcin 

Czarnocki – drugi opiekun prawny sierotki, który dotychczas bywał za granicą. Jego przyjazd zwiastuje 

nieuchronne zmiany… Pełna przejmującego ciepła, wzruszająca historia osieroconego dziecka, marzącego                  

o nowej rodzinie i miłości; dziecka, które swoim zachowaniem skrada ludzkie serca. To także obraz podlaskich               

i łowickich ziemian w XIX wieku, zmuszonych do mieszkania i pracy pod rosyjskim zaborcą i starających się 

zachować narodową tożsamość.  

 

 

112. Polowanie na Wilka / Vera Eikon.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Handel narkotykami , Policjanci , Przestępczość 

zorganizowana , Zemsta , Mokotów (Warszawa ; część miasta) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Komisarz Alan Berg jest oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji. Każdego dnia styka się z brutalnym 

światem przestępczości narkotykowej. Dowodzi grupą operacyjną „Szakal” i jest jednym z najlepszych                       

w wydziale. Jednak w jego karierze pojawiła się czarna plama – dochodzenie ciągnące się miesiącami, które 

komisarz traktuje w wyjątkowo drażliwy sposób. Dotyczy ono bowiem narkotykowego bossa – Wilka, człowieka 

niezwykle inteligentnego, ale też niebezpiecznego i brutalnego. Przeszłość powraca, Berg pragnie zemsty. 

Zadanie staje się coraz trudniejsze, ponieważ na drodze policjanta pojawiają się osoby dbające o własne interesy. 

W kluczowym dla sprawy momencie okazuje się, że otaczający komisarza świat, przesiąknięty jest korupcją, 

kłamstwem i zdradą. 

 

 

113. Powrót / Kathryn Croft ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Kleszcz.- 

Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Porzucenie małoletniego lub osoby 

nieporadnej , Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Dwa lata temu Farrah Conway porzuciła męża i półroczną córeczkę. Teraz znowu chce wrócić do ich życia. Ale 

czasu nie da się cofnąć, a jej rodzina nauczyła się żyć bez niej. I nie chce mieć nic wspólnego z kobietą, która 

odtrąciła własne dziecko. Dla wyrodnych matek nie ma przebaczenia. Farrah chce jednak odzyskać córkę i nic jej 

nie powstrzyma. Nawet były mąż i jego nowa partnerka, którzy zrobią wszystko, by chronić małą Kaylę. 

Zwłaszcza, że Farrah już raz ją skrzywdziła. Ale za złe decyzje dorosłych najwyższą cenę już wkrótce zapłaci 

niewinna Kayla. Bo czasem nie można po prostu wrócić.  
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114. Póki żyjemy / Vera Eikon.- Warszawa : Wydawnictwo Hologram, 2020. 

(Między prawami / Vera Eikon ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Policjanci , Uprowadzenie , 

Zabójcy , Polska , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Z więzienia ucieka seryjny morderca - Wilk. Zamierza rozliczyć się z komisarzem Bergiem, który go złapał                   

i swoimi wrogami. W tym samym czasie do Warszawy powraca szef najpotężniejszej grupy przestępczej                    

w kraju, który również ma Berga na celowniku. Sytuacja przestaje być oczywista, kiedy Wilk porywa syna 

niebezpiecznego bossa. Rozpoczyna się potrójne emocjonujące polowanie, w którym przestaje być jasne, kto jest 

drapieżnikiem, a kto potencjalną ofiarą. Osaczony ze wszystkich stron komisarz musi zawrzeć rozejm ze swoim 

śmiertelnym wrogiem. Zostaje wciągnięty w batalię, której wyniku nikt nie jest w stanie przewidzieć.  

 

 

115. Pragnienia / Ilona Gołębiewska.- Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Koszykarze (sportowcy) , 

Młodzi dorośli , Ojcowie i córki , Przyjaźń , Studenci , Wybory życiowe , Wypadki , 

Zakochanie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wciągająca. Seksowna. Pełna emocji. "Pragnienia" to wyjątkowa historia o młodych ludziach, którzy muszą 

nauczyć się walczyć o to, czego pragną najbardziej - o siebie nawzajem. On ma udane życie - pochodzi                       

z zamożnej rodziny, cieszy się ogromnym powodzeniem u kobiet, jest gwiazdą koszykówki w drużynie Red 

Shadows. Po wygranych mistrzostwach dostaje propozycję nie do odrzucenia. Ona, choć zawsze marzyła               

o studiach artystycznych i pasjonuje się fotografią, jest studentką ekonomii. Rezygnuje z marzeń, ma wiele 

problemów, jest samotna. Wszystko za sprawą toksycznego ojca, który szykuje ją na następczynię swojego 

biznesu. Z pozoru Janka i Wiktorię różni dosłownie wszystko. Łączy? Niewytłumaczalna chemia. Spotkanie tej 

dwójki jest jak zderzenie się dwóch potężnych żywiołów! Przypadkowo poznają się w klubie Hades 66. 

Ukradkowe spojrzenia, intrygująca rozmowa i zmysłowy taniec niemal natychmiast przeradzają się w pełen 

namiętności wieczór. Odtąd nie mogą przestać o sobie myśleć. Wkrótce jednak w życiu Janka zdarzy się coś, co 

zmieni je już na zawsze, zrujnuje karierę, marzenia i dobrze zapowiadającą się przyszłość. Czy ta znajomość 

jednak okaże się dla nich najważniejsza w życiu? Dla prawdziwej miłości - pełnej pożądania i beztroskich chwil 

- oraz pewności,  że spotkało się właściwą osobę, człowiek jest w stanie poświęcić wszystko. Ale czy miłość 

naprawdę jest warta tej ceny?   

 

116. Prosta sprawa / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Poszukiwania zaginionych , 

Karkonosze (góry) , Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Prosty zniknął. Zostało po nim zdemolowane mieszkanie, ale on sam zapadł się pod ziemię. Nie bez powodu - 

szukają go gangsterzy. Oraz dawny przyjaciel, który przyjechał do Jeleniej Góry, żeby spłacić dawno zaciągnięty 

dług. Kłopot w tym, że w sam środek niebezpiecznej gry. Nie zna jej zasad, ale wkrótce dowiaduje się, że stawka 

jest bardzo wysoka: Prostego chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czescy mafiosi. Żeby dotrzeć do Prostego 

i dowiedzieć się, o co tu chodzi, jego przyjaciel będzie musiał wszystkim stawić czoła, także romskiej mafii.                

A pomoże mu w tym pewna analityczka z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Prosta sprawa" to pełna 

akcji powieść sensacyjna, której fabuła dzieje się w malowniczych Karkonoszach. Napisana w czasie lockdownu 

i początkowo opublikowana w odcinkach na profilu autora cieszyła się wielkim powodzeniem. Teraz ukazuje się 

drukiem w poprawniej i rozszerzonej wersji.  

 

 

117. Przebłyski / Zadie Smith ; w przekładzie Jacka Dehnela, Magdy Heydel, 

Katarzyny Janusik, Michała Kłobukowskiego, Jerzego Kozłowskiego, Michała 

Rusinka, Anny Sak, Anny Skucińskiej, Piotra Tarczyńskiego.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Relacje międzyludzkie , Tożsamość osobista , 

Stany Zjednoczone (USA) , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

Intymne zapiski czasu lockdownu. Pierwsze miesiące nowej dekady przyniosły zupełnie nową rzeczywistość. 

Zadie Smith w Przebłyskach, niezwykle intymnych zapiskach o doświadczeniach czasu lockdownu, podejmuje 

temat postępującego kryzysu tożsamości. Próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania: kim w naszej izolacji są dla 

nas inni ludzie? Jak o nich myślimy? I jak traktujemy siebie samych? Autorka niepokoi się o Bena, właściciela 

salonu kosmetycznego, niecierpliwie oczekującego powrotu klientów. O własną matkę, która z zaangażowaniem 

śledzi statystyki katastrof. Zastanawia się, co jeszcze nas czeka. Zadie Smith to jedna z najważniejszych 

komentatorek współczesnego świata. Jej Przebłyski, w przekładzie Jacka Dehnela, Magdy Heydel, Katarzyny 

Janusik, Michała Kłobukowskiego, Jerzego Kozłowskiego, Michała Rusinka, Anny Sak, Anny Skucińskiej                  

i Piotra Tarczyńskiego, to zapis myśli, które dziś kiełkują w głowie każdego z nas. To manifest solidarności, 

miłości i zrozumienia tak potrzebny we współczesnym świecie.  

 

 

118. Przejście / Pajtim Statovci ; z fińskiego przełożył Sebastian Musielak.- 

Warszawa : Pauza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albańczycy , Chłopcy , Dojrzewanie , Emigracja , Inność , 

Pamięć autobiograficzna , Samotność , Świadomość narodowa , Wojna w Bośni i 

Hercegowinie (1991-1995) , Albania , Helsinki (Finlandia) , Madryt (Hiszpania) , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Rzym (Włochy) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-fiń.  

Nowości:  2020-11 

 

W czasach komunizmu dwóch nastoletnich przyjaciół postanawia uciec z domu w Albanii i przeprawić się przez 

morze do Włoch. Po latach jeden z nich opowiada historię ich dzieciństwa, wspólnego dorastania i przyjaźni, 

ucieczki oraz tego, co wydarzyło się później. Czy można uciec od samego siebie? Czy w nowym otoczeniu 

stajemy się innymi ludźmi? Błąkając się po ulicach kolejnych europejskich miast, dorosły już Bujar rozmyśla 

nad sensem życia, samotnością, miłością i tym, czy w nowym otoczeniu zawsze pozostaniemy obcy. Autor jest 

Finem, ale pochodzi z Kosowa - jego rodzina wyjechała z Bałkanów podczas wojny etnicznej. Pomimo Dora-

stania w fińskim otoczeniu w prozie Statovciego bije gorące, bałkańskie serce. „Historia opowiedziana                   

z ogromną dozą empatii i wrażliwości. Statovci staje się jednym z wyraźniejszych głosów we współczesnej 

literaturze europejskiej”. „Kirkus Reviews” „Przejście opowiada o przynależności i wykluczeniu, miłości                      
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i okrucieństwie. Ta książka zrodziła się jak Feniks z popiołów ubiegłego wieku. Opowiada o grzechach ojców, 

przed którymi dzieci muszą uciec przechodząc na drugą stronę - lub zginąć.” „The Guardian” 

 

 

119. Psychiatra i demony : powieść biograficzna o profesorze Antonim Kępińskim / 

Wojciech Wiercioch, Jolanta Szymska-Wiercioch.- Warszawa : Wydawnictwo MG, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kępiński, Antoni (1918-1972) , Psychiatria , Psychiatrzy , 

Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Antoni Kępiński – najsłynniejszy polski psychiatra i znakomity eseista – to nie tylko guru medycyny i filozofii, 

ale także postać tajemnicza, pełna sprzeczności i niespełnionych marzeń. Przyszedł na świat tuż po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości i od razu jego rodzina musiała uciekać przed demonami szowinizmu; zaczął 

studiować medycynę, ale upiory nazizmu rzuciły go w wir przygód i na wyboiste drogi tułaczki po niemal całej 

Europie; wrócił do Polski – prosto w łapy i kły biesów komunizmu. Książka plastycznie i dynamicznie pokazuje 

Mistrza Antoniego nie tylko w labiryncie podróży inicjacyjnej i w różnych sytuacjach granicznych (w karcerze 

obozu koncentracyjnego, kokpicie myśliwca Royal Air Force, sali szpitala psychiatrycznego czy na łożu 

śmierci), ale i w brudnej, cuchnącej suterenie, w której siedział jak mnich i mistrz przyjmujący swoich uczniów – 

pacjentów, ludzi doświadczonych przez los, chorych psychicznie, opętanych przez demony iluzji i urojeń, 

amnezji i halucynacji, ludzi, których pamięć i fantazja przypominają mroczne wizje z płócien Boscha czy 

Bruegla. Heroiczna walka Profesora z demonem śmierci to dramatyczna gra z czasem, batalia o utrwalenie 

własnych i cudzych doświadczeń na kartach książek, które mogą rozpalać serca i umysły licznych czytelników. 

To, co napisał, jeszcze długo będzie głosem rozsądku w zwariowanym świecie intelektualnych i artystycznych 

mód.  

 

 

120. Radio silence / Alice Osman ; tłumaczenie Nina Lubiejewska.- Kraków : 

Moondrive - Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Radiofonia , Studenci , Tożsamość osobista , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Frances dobrze wie, kim jest i co chce w życiu osiągnąć. Rozpoczęcie dorosłego życia oraz nauka na 

wymarzonej uczelni to pierwszy krok do realizacji idealnego planu. Nic i nikt nie może tego zniweczyć – ani 

znajomi, ani ciężar wydarzeń z przeszłości, ani tym bardziej ona sama! Niespodziewanie dziewczyna zostaje 

zauważona przez Radio Silence, autora swojego ulubionego podcastu. Frances otrzymuje propozycję współpracy 

– miałaby tworzyć grafiki do nowych odcinków. Dzięki zawartym znajomościom dziewczyna zaczyna odkrywać 

siebie na nowo i zastanawiać się, czy wybrana przez nią droga na pewno jest jej przeznaczona. Wkrótce będzie 

musiała zdecydować, którą wersją siebie chce być... z wszelkimi tego konsekwencjami. A bycie sobą wymaga 

odwagi.  
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121. Raport W : opowieść rotmistrza Pileckiego / Gaétan Nocq ; konsultacja 

historyczna i posłowie Isabelle Davion ; przełożył Krzysztof Umiński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pilecki, Witold (1901-1948) , Armia Krajowa (AK) , 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-

1945) , Holokaust , Oficerowie , Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , 

Więźniowie obozów , Prześladowania polityczne , Sowietyzacja , Polska , Komiks 

historyczny , Komiks biograficzny 

  Sygnatura:  WG-82-91 

  Nowości:  2020-11 

 

Historia Witolda Pileckiego i jego misji w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Gaetan Nocq - francuski 

rysownik, malarz i autor komiksów - zafascynowany postacią rotmistrza Pileckiego postanowił stworzyć 

powieść graficzną poświęconą polskiemu bohaterowi, który we wrześniu 1940 roku przeniknął do Auschwitz 

jako Tomasz Serafiński. Zadaniem, które wyznaczyło mu Polskie Państwo Podziemne było zorganizowanie                 

w obozie ruch oporu i czekanie na sygnał do rozpoczęcia powstania. Zagrożony dekonspiracją Pilecki uciekł               

z obozu w kwietniu 1943 roku. Do wybuchu powstania nie doszło, ale przez cały czas spędzony w Auschwitz 

pisał raporty o warunkach przetrzymywania więźniów i zbrodniach tam popełnianych. Był jedną z pierwszych 

osób, które dały światu znać o niewyobrażalnym horrorze, jaki miał miejsce w obozach zagłady. „Raport W” 

został uznany we Francji najlepszym komiksem historycznym 2019 roku. Otrzymał również pierwsze 

wyróżnienie specjalne w historii nagrody im Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego (przyznaje się ją 

wybitnym publikacjom poświęconym dziejom Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacjom z Polską).  

 

 

122. Róże / Konrad Grześlak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Miasto iluzji /  Konrad Grześlak ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Scenarzyści filmowi , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

II tom wieńczący historię niedokończonego scenariusza sprzed lat. Drogi Marcina Bielawskiego i dziennikarza 

Andrzeja Rulewskiego się rozchodzą, odtąd każdy prowadzi śledztwo na własną rękę. Obaj wiedzą, że by 

wyjaśnić sprawę śmierci Artura, muszą dotrzeć do tajemniczej dziewczyny z burdelu, której Artur czytał Władcę 

Pierścieni, i odkryć, dokąd prowadzą tropy z książki. Pozostają też jeszcze inne pytania. Co wspólnego z tym 

wszystkim mają Major i Dariusz Sosnowski, ojciec Artura? I kim jest Tony Orlowsky, którego wskazuje Marci-

nowi Major?  

 

 

123. Ryzykant / Aniela Wilk.- Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Narkotyki , Osoby zaginione , Przestępczość 

zorganizowana , Kolumbia , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Cała Ameryka opleciona siecią spisków. Aniela Wilk powraca z drugim tomem porywającej, sensacyjno-

erotycznej Figurantki Bruce był agentem FBI. Przeszedł i widział naprawdę wiele. Ale dopiero pościg za tym 

konkretnym kartelem sprawił, że jego życie wywróciło się do góry nogami. Już samo spotkanie z Alice zmieniło 

wszystko. Wyszczekana pozorantka miała być tylko przynętą na złoczyńców, a okazała się ich prawdziwym 

celem. Dziewczyna sprawiła, że w żyłach Bruce‟a nieraz gotowała się krew… I to nie tylko ze złości. Potem 

okazało się, że w tej sprawie nic nie jest takie, jakie się wydaje. Myślał, że wie, co to znaczy liczyć tylko na 

siebie. A przecież nie zdawał sobie wtedy sprawy, że cały układ jest przeciwko niemu. I chociaż problemów nie 

ubywa, po dramatycznych wydarzeniach z rodzinnego domu Bruce‟a liczy się tylko jedno pytanie. Gdzie jest 

Alice? Szalony, wolny duch zapadł się pod ziemię. Nie z własnej woli. Były agent musi ją odnaleźć. Tropy 

prowadzą do szalonego świata, w którym nie ma granic między prawem i bezprawiem. W kolumbijskiej selwie 

nie liczą się nawet najbrutalniejsze znane im zasady.  

 

 

124. Schronisko dla ludzi / Wojciech Szlęzak.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Schroniska górskie , Beskid Żywiecki (góry) , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Schronisko górskie w Beskidzie Żywieckim. W ciągu kilku zimowych dni spotka się tutaj sześć przypadkowych 

osób, z których każda ma swoje problemy i swoje sekrety. Pod dachem górskiej chaty schronienie znajdują 

rozrywkowa dziewczyna podróżująca stopem, zadłużony hazardzista, pyszałkowaty dyrektor, zdominowana 

przez męża despotę kobieta i były nauczyciel historii, alkoholik. A wśród nich Tomek, szukający swojego 

miejsca w życiu, tymczasowy gospodarz schroniska. Pozornie nic ich nie łączy… ale pozory często mylą. 

Między bohaterami narasta konflikt i wymyka się spod kontroli…  

 

 

125. Sekrety i śmierć / Nora Roberts pisząca jako J. D. Robb ; przełożyła Bogumiła 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eve Dallas (postać fikcyjna) , Elita społeczna , Kobieta , 

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

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Tym razem porucznik Eve Dallas z nowojorskiej policji musi znaleźć mordercę, który niemal na jej oczach zadał 

śmiertelną ranę znanej autorce popularnego programu telewizyjnego, przedstawiającego pikantne plotki o cele-

brytach. Utrzymany we francuskim stylu bar Du Vin w centrum Manhattanu nie należy do lokali, które chętnie 

odwiedzałaby Eve Dallas, szefowa Wydziału Zabójstw nowojorskiej policji. Zresztą w takich miejscach rzadko 

dochodzi do rozlewu krwi. Ale pewnego zimnego lutowego wieczoru zostaje tam zamordowana Larinda Mars, 

dziennikarka prezentująca w swoim programie plotkarskie wiadomości z życia bogatych i sławnych osób.                  

W trakcie śledztwa okazuje się, że ofiara z całym cynizmem szantażowała bohaterów kompromitujących historii, 

jakie udało jej się odkryć. I oto teraz ktoś śmiertelnie ugodził ją nożem. Eve Dallas nigdy nie lubiła Larindy 

Mars. Ale jeszcze bardziej nie lubi morderców. Aby sprawiedliwości stało się zadość, musi dotrzeć do tych 

wszystkich, którzy padli ofiarą szantażystki. I przy okazji poznaje fakty, o których wolałaby nie wiedzieć.  
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126. Serce w kopercie / Małgorzata Falkowska.- Warszawa : Skarpa Warszawska, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Ogłoszenia matrymonialne , Portal 

randkowy , Studenci , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Czy w ferworze świątecznych przygotowań jest czas na miłość? Poznajcie Natalię – studentkę, wegetariankę                   

i przedsiębiorczą dziewczynę, która by zarobić na życie przerabia kupione w second handach ubrania. A do 

tego… nienawidzi świąt. Rezolutna dziewczyna poznaje w randkowej aplikacji Janka – miłośnika kebabu, choć 

tak naprawdę myśli o Tymku - przystojnym koledze ze studiów. Gdy pewnego dnia omyłkowo otrzymuje paczkę 

z dziwną przesyłką, postanawia na własną rękę odszukać jej odbiorcę. Przewrotna historia o tym, że czasami to 

co wydarza się „zamiast”, jest zdecydowanie lepsze…  

 

 

127. Siostry krwi / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Grzegorz 

Kołodziejczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Śledztwo i dochodzenie , 

Zabójstwo seryjne , Zakonnice , Irlandia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Thriller nawiązujący do filmu „Siostry Magdalenki” i do prawdziwych wydarzeń: W latach 70. w irlandzkim 

hrabstwie Galway, w ogrodzie klasztoru, gdzie niegdyś mieścił się prowadzony przez siostry zakonne dom dla 

samotnych matek, znaleziono stosy kości dzieci, a ich o ich śmierci nie było jakiejkolwiek informacji w żadnym 

registrze. W domu opieki na przedmieściach Cork zostaje uduszona stara zakonnica. Można by to nawet uznać 

za akt miłosierdzia, gdyby nie święta figurka znaleziona w jej ciele. I gdyby niedługo potem okolicznym 

mieszkańcom nie ukazał się przerażający widok: przyczepiona do wypełnionych helem balonów, wykrwawiająca 

się zakonnica, która szybuje nad łąkami i rzeką. Choć ta druga nie została jeszcze zidentyfikowana, nadkomisarz 

Katie Maguire wie, że odpowiedzi należy szukać w przeszłości klasztoru Bon Sauveur, w którym właśnie 

dokonano makabrycznego odkrycia. Niestety, natrafia tam na mur milczenia. A tymczasem Katie ściga się                  

z czasem, bo znikają kolejne zakonnice.  

 

 

128. Służąca / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pomoc domowa , Pracodawcy , Prawnicy , Przemoc 

emocjonalna , Oława (woj. dolnośląskie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Mojej godności nie da się kupić. Można ją tylko ukraść. Julia stawia sobie cele, ale potrzebuje pieniędzy. Trafia 
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do domu państwa Borewskich, w którym ma za zadanie dbać o porządek. Maria Borowska to nieco tajemnicza 

żona Mikołaja - atrakcyjnego adwokata z obsesją na punkcie średniowiecza. Ich syn Kacper jest pisarzem                    

i pracuje nad nową powieścią. Gdy Borewska dodatkowo proponuje Julii przeprowadzkę do ich wielkiego domu, 

ta stanowczo odmawia. Mimo nietypowej oferty dziewczyna podejmuje u nich pracę i podczas kolejnej wizyty  

w trakcie porządków traci przytomność. Po ocknięciu czeka ją udział w bezlitosnej grze małżonków, w której 

można zapłacić najwyższą cenę.  

 

 

129. Smak dymu / Anna Trojanowska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2020. 

 

 

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

Małżeństwo , Powroty , Samotność , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

O miłości w cieniu Wielkiej Wojny. "Smak dymu" to kontynuacja losów bohaterki świetnie przyjętego przez 

czytelników "Piołunu na zapomnienie". Warszawa, rok 1914. Lea jest pewną siebie, energiczną kobietą, matką 

trójki dzieci. Pracuje w aptece i próbuje wprowadzić do niej zioła z własnego zbioru. Wydawałoby się, że 

niczego jej nie brakuje, a jednak nie czuje się szczęśliwa. Po dziesięciu latach małżeństwa z Wincentem                         

z gorącego uczucia, które ich połączyło, niewiele zostało. Gdy niespodziewanie nadarza się okazja, Lea wybiera 

się w podróż na daleką Syberię. Kiedy powraca do Warszawy, świat jest już inny, wybucha I wojna światowa,             

a Wincent pozostaje daleki, zajęty sprawami fabryki. Lea będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest 

dla niej najważniejsze, i jak odzyskać, to, co wydawała się już stracone. Anna Trojanowska - autorka powieści 

Piołun na zapomnienie (2018) oraz kryminału retro Człowiek z brzytwą (2018). „Przemijanie fin de siècle                   

i wszystko, co się z nim wiąże. Dramat wojny, przemiany cywilizacyjne, karuzela uczuć, samotność kobiety, 

która musi się zderzać z realiami nowego, nieoczekiwanego świata. To główne wątki Smaku dymu Anny 

Trojanowskiej. Piękny jest w tej książce język. Szacunek dla szczegółu. Ponad poziom polskiej współczesnej 

prozy wyrasta dojrzała i wielowymiarowa postać Lei, głównej bohaterki książki. Proza barwna i pieczołowita, 

liryczna i porywająca. Z ambicjami nawiązywania do najlepszych tradycji polskiej powieści obyczajowej                   

z Nocami i dniami Marii Dąbrowskiej na czele”. Bogusław Chrabota, pisarz i publicysta 

 

 

130. Sofia albo Początek wszystkich historii / Rafik Schami ; przełożyła Elżbieta 

Zarych.- Kraków : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabska Wiosna Ludów , Miłość , Totalitaryzm , Rodzina , 

Damaszek (Syria) , Powieść 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Sofia jest do szaleństwa zakochana w Karimie, jednak na męża wybiera nie jego, lecz bogatego złotnika. Po 

kilku latach, gdy Karim zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, Sofia ratuje mu życie. Przepełniony 

wdzięcznością Karim obiecuje jej, że kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba, zawsze będzie stał przy niej. Minęło 

wiele lat. Jedyny syn Sofii, Salman, emigruje do Włoch. Tam uśmiecha się do niego szczęście i dobrobyt. Ale 

ciężar emigracji okazuje się zbyt bolesny, toteż na krótko przed Arabską Wiosną Salman postanawia wrócić do 

Damaszku, aby znów ujrzeć swoich starych rodziców. Wszędzie jest witany z radością, tylko jego kuzyn Eliasz, 

który tymczasem został wysokim oficerem wywiadu, ma z nim jeszcze niewyrównany rachunek… Salman 
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odkrywa wkrótce swoje zdjęcie w liście gończym zamieszczonym w gazecie i musi się ukrywać. Jego matka 

Sofia przypomina sobie o swoim przyjacielu Karimie, który już w późnym wieku znalazł nową miłość,                        

i postanawia prosić go o pomoc. Teraz okaże się, czy będzie mógł dotrzymać danej przed laty obietnicy.                    

W swojej nowej powieści Rafik Schami opowiada o dającej odwagę sile miłości, która odmładza i potrafi ocalić 

życie.  

 

 

131. Spragnieni by żyć / Anna Szafrańska.- Warszawa : Burda Książki, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Poczucie straty , Przyjaźń , Relacja 

romantyczna , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Samobójstwo , Wybory życiowe , 

Wykluczenie społeczne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Nigdy nie jest za późno, by walczyć o siebie. Przekroczenie progu dorosłości dla wielu z nas to czas wyborów               

i poszukiwania własnej drogi. Ale nie dla Alicji. Ona nie rozmawia z koleżankami o sukienkach na studniówkę. 

Nie stresuje się maturą. Nie czeka z utęsknieniem na studia. Po prostu stara się przetrwać. Nie może zawieść 

najbliższych. Wystarczy, że jej brat to zrobił… Od tamtej tragedii jej rodzina wciąż nie doszła do siebie.                     

A przecież młodość jest po to, by doświadczać życia i pierwszych miłości! To ostatni dzwonek, by się 

zbuntować, przekroczyć granice i zawalczyć o marzenia. Nawet jeśli znów trzeba się zranić aż do krwi.  

 

 

132. Stalowe niebo / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Oddział 

Publicat, copyright 2020. 

(Wiatr ze Wschodu / Maria Paszyńska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Miłość , Polacy za granicą , Rozczarowanie , 

Szpitale , Zazdrość , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , Petersburg (Rosja) , 

Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

Anastazja i Kazimierz, rozdzieleni przez wojnę i ludzką niegodziwość, usiłują na nowo ułożyć sobie życie. Jest 

rok 1920. Krwawa łuna rewolucji nad dawnym imperium rosyjskim ustępuje miejsca szarej bolszewickiej 

codzienności. Po wyjściu z więzienia Anastazja przyjeżdża do Petersburga, próbuje zapomnieć o Kazimierzu                

i zatraca się w pracy w szpitalu. Walcząc z uprzedzeniami, zdobywa lekarskie doświadczenie. Gdy kończy się 

wojna polsko-rosyjska, Kazimierz wraca na Wołyń. Opiekuje się nim nieodłączny Borys Bogdanow, który zataił 

przed przyjacielem, co stało się z Anastazją. Dawni kochankowie spotykają się ponownie w świecie, w którym 

nic już nie jest takie jak kiedyś. Czy ich namiętne uczucie zwycięży przeciwności losu?  

 

133. Stara zbrodnia nie rdzewieje / Iwona Banach.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Dragon, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Konkursy i festiwale literackie , Pisarze , Wsie , 

Polska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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Kontynuacja powieści "Niedaleko pada trup od denata". Do eleganckiego hotelu w niewielkiej wsi przyjeżdżają 

laureaci konkursu literackiego - ambitni pisarze przed debiutem. Niecierpliwie wyczekując ogłoszenia 

zwycięzcy, odkrywają, że zarówno sam konkurs, jak i miejsce, w którym się znaleźli, są dość podejrzane                        

i bardzo pechowe. Niebawem jeden z jurorów zostaje zamordowany. Sprawę prowadzi  aspirant Andrzej Balicki, 

stary kawaler ze słabością do krwawych kryminałów i brutalnych thrillerów. Problem w tym, że w feralną noc 

przez pokój ofiary przewinęli się praktycznie wszyscy goście a na dodatek jest wśród nich dawna ukochana 

Balickiego. Nikt nie może opuścić pensjonatu - wszyscy stają się podejrzani. 

 

 

134. Stracony / Jane Harper ; przełożyła Magdalena Nowak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Rodzina , Sekrety rodzinne , Śmierć bliskiej 

osoby , Australia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Bracia Bright mieszkają trzy godziny jazdy samochodem od siebie. Na australijskim pustkowiu czyni ich to 

najbliższymi sąsiadami. Nathan i Bub przez kilka miesięcy się nie widzieli. Gdy się spotykają, Cameron, trzeci              

z ich rodzeństwa, leży martwy u ich stóp. Cameron prowadził rodzinne gospodarstwo. Zostawił żonę, córki oraz 

matkę. Coś, czego ani Nathan, ani Bub nie są w stanie sobie wyobrazić, sprawiło, że ich brat znalazł się sam na 

spalonym słońcem pustkowiu. Na ranczu zmarłego oprócz rodziny mieszkają jeszcze wieloletni pracownicy oraz 

dwaj zatrudnieni niedawno sezonowcy. Mimo żałoby Nathan nie może uwolnić się od podejrzeń. Stopniowo 

odkrywa sekrety, o których jego rodzina wolałaby zapomnieć. Jeśli ktoś doprowadził do śmierci Camerona, to 

nie mógł się ukryć pośrodku niczego.  

 

 

135. Synapsy Marii H. / Hanna Krall ; ilustracje Amanda Hrabowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziecko autystyczne , 

Emigracja , Matki i synowie , Pamięć autobiograficzna , Polska , Stany Zjednoczone 

(USA) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2020-11 

 

 

Przyszłość zostawiła ślady w synapsach. Mózg tworzy specjalne mosty między tym, co minione, oraz tym, co 

dzieje się tu i teraz. Opowieści o wojnie obecne w pamięci "jakby pod wodą, rozmyte i nieostre" łączą się                      

z monologami współczesności. Główna bohaterka - Maria H. - to polska emigrantka, internowana w stanie 

wojennym. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, opiekuje się synem cierpiącym na autyzm. Wśród wielu 

przerażających historii codzienności próbuje usłyszeć swój silny głos. Powtarza obie, że przecież "jesteśmy 

historią samych siebie, jesteśmy opowieścią o sobie". Czy jednak naprawdę wierzymy w te słowa? Opowieść 

Hanny Krall koresponduje z artystycznymi wizjami Amandy Hrabowskiej, córki bohaterki. To, co w nas 

wykorzenione, rozgałęzione i nagie jak bezlitosne konary, widać w ich dialogu czarno na białym.  
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136. Szaniec / Agnieszka Jeż.- Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo , Hotele , Pedofilia , Policjanci , Sztuka 

przetrwania , Zemsta , Karolewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. 

Kętrzyn) , Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kryminalny debiut uznanej autorki powieści obyczajowych: ironia, suspens i portret polskiej prowincji, który 

poraża realizmem. „Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę”. Przy schludnie ułożonym ciele bez oznak 

przemocy leży kartka z biblijnym cytatem. Warmia i Mazury, zielone tereny naznaczone czerwienią krwi. Dla 

jednych ziemie odzyskane, dla innych - stracone. Tu, w majątku Karolewo, działał Zakład Opiekuńczy. Podczas 

wojny jego pacjenci zostali zamordowani przez Gestapo, a na miejscu zainstalowała się jednostka SS chroniąca 

Wilczy Szaniec, kwaterę główną Adolfa Hitlera. Kilkadziesiąt lat później działa tu Szaniec, ekskluzywny hotel             

z programem surwiwalowym. Ośmioro gości, którzy znają tylko swoje imiona, pełna izolacja i odcięcie od 

świata. Idealne warunki, by „zajrzeć w głąb siebie”, jak obiecuje folder reklamowy. Idealne warunki na idealne 

morderstwo. Sprawę prowadzą sierżant Wiera Jezierska i komisarz Janusz Kosoń. Dla niego to finisz przed 

wyczekiwaną emeryturą, dla niej – trampolina, by awansować i wyrwać się z Giżycka. Okazuje się, że 

zamordowany to szanowany ksiądz dziekan z Olsztyna. Elegancka zbrodnia zaczyna odkrywać swoje mroczne 

oblicze, a nazwa Szaniec nabiera nowego znaczenia – za wysokim murem rozciąga się zwodnicze bagno 

poszlak; jeden nieostrożny krok i można ugrzęznąć, nigdy nie docierając do mordercy. Komendantowi zależy na 

statystykach, kurii na ochronie Kościoła, Wierze Jezierskiej – by odkryć i ujawnić prawdę.  

 

 

137. Szept syberyjskiego wiatru / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Między Słowami 

0 Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powroty , Tajemnica , Kraków (woj. małopolskie) 

, Rosja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Opowieść o uczuciu silniejszym niż syberyjski wiatr Kalina musi zostawić wszystko, co kocha. Oszukana przez 

wspólniczkę, wraca do Polski po wielu latach nieobecności i zaczyna pracę w fabryce porcelany należącej do jej 

bogatej babki. W nowych obowiązkach ma jej pomóc Sergiusz, prawa ręka starszej pani. Mężczyzna jest od 

początku zaskakująco wrogo nastawiony do Kaliny. Jednak za każdym razem, kiedy dziewczyna patrzy w jego 

oczy - głębokie niczym jezioro Bajkał - czuje, że skrywa on jakąś tajemnicę. Pewnego dnia babka prosi Kalinę, 

by odebrała z Petersburga dziwną przesyłkę. W podróży towarzyszyć ma dziewczynie Sergiusz. Dwie tajemnice 

- babki i Sergiusza - splecione ze sobą, zawiodą Kalinę aż na Syberię. To tam za przewodnika dziewczyna będzie 

musiała obrać własne serce. Tylko czy odważy się go posłuchać? I co się stanie, gdy do jej serca wtargnie 

uczucie silniejsze niż sam buran, porywisty syberyjski wiatr?  
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138. Sześć tysięcy gotówką / James Ellroy ; z języka angielskiego przełożyła 

Violetta Dobosz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Underworld USA / James Ellroy ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel bronią , Korupcja , Polityka wewnętrzna , Spisek , 

Zamach na Johna F. Kennedy'ego (1963) , Zamach na Martina Luthera Kinga (1968) 

, Stany Zjednoczone (USA) , Wietnam , Political fiction , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

22 listopada 1963 roku. Zaledwie kilka godzin po zamachu na Johna F. Kennedy‟ego w Dallas spotyka się trzech 

mężczyzn: Wayne Tedrow Jr. ‒ młody i prawy policjant z Las Vegas, Ward J. Littell ‒ zdeprawowany agent FBI 

oraz Pete Bondurant ‒ specjalista od szantażu i brudnej roboty. Mają przed sobą jedno zadanie - posprzątać 

bałagan po zamachu na 53. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taki początek nie zwiastuje niczego dobrego. 

Przez kolejne pięć lat cała trójka będzie musiała zagłębić się nie tylko w sprawę morderstwa Kennedy‟ego. 

Wszyscy zostaną wplątani w inne, równie nieprzyjemne kwestie: przejęcie Las Vegas przez Howarda Hughesa, 

wojna Hoovera przeciwko ruchowi praw obywatelskich, handel heroiną w Wietnamie a także zamach na Martina 

Luthera Kinga.  

 

 

139. Szklane skrzydła motyla / Katrine Engberg ; przełożyła Elżbieta Frątczak-

Nowotny.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja , Seryjni zabójcy , Zabójstwo , Kopenhaga (Dania) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Pasjonujący thriller o misternej zemście, w którym prawdziwy sprawca, niczym tytułowy motyl szklanoskrzydły, 

do samego niemal końca pozostaje „niewidoczny” dla tropiących go detektywów… Pewnego jesiennego poranka 

roznosiciel gazet dokonuje makabrycznego odkrycia: w fontannie na Strøget, głównym deptaku Kopenhagi, 

znajduje ciało nagiej kobiety. Policja ze zdziwieniem odkrywa brak jakichkolwiek śladów krwi, na ciele ofiary są 

natomiast liczne nacięcia. Wszystko wskazuje na to, że ofierze upuszczono krew. W ciągu następnych dwóch dni 

pojawiają się dwa kolejne ciała, jedno w fontannie przed Szpitalem Krajowym, drugie w jednym ze stawów                 

w centrum miasta. Wszystkie ofiary zginęły w ten sam sposób, upuszczono im krew, używając do tego rzadkiego 

rodzaju skalpela - skaryfikatora. Poza tym okazuje się, że wszystkie trzy ofiary coś wiążę: wszystkie pracowały 

w ośrodku terapeutycznym dla młodzieży z problemami psychicznym Motyl. Ośrodek został rozwiązany kilka 

lat wcześniej po samobójstwie jednej z młodych pacjentek. Teraz zaczynają ginąć osoby z nim związane. Kto 

będzie następną ofiarą? Kto zabija i dlaczego? Rozpoczyna się wyścig z czasem.  

 

 

140. Szlak srebrnych mgieł / Joanna Tekieli.- Katowice : Szara Godzina, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże , Przewodnicy turystyczni , Relacje 

międzyludzkie , Śmierć małżonka , Żałoba , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 



59 
 

Szlak Srebrnych Mgieł miał być wyprawą życia dla Beaty i Witka. Los chciał jednak inaczej, a z pięknych 

planów pozostały zgliszcza. Jej ukochany mąż Witek, druga połowa pomarańczy, ginie w wypadku 

samochodowym. Zostaje ból, pustka, samotność i tęsknota za ukochanym. Co noc Beata śni, że razem z mężem 

przemierzają urzekający Szlak Srebrnych Mgieł. Wreszcie kobieta podejmuje wyzwanie i wyrusza w podróż, by 

w rocznicę ślubu stanąć nad Kruczym Wąwozem. Czy starczy jej odwagi i determinacji, by osiągnąć cel? Czy na 

szlaku odnajdzie wewnętrzny spokój? Nie szukajcie Szlaku Srebrnych Mgieł na mapach, w przewodnikach i w 

internecie. Nie znajdziecie go tam. Każdy z nas ma swoją własną drogę. Przemierzamy ją przez całe życie i tylko 

od nas zależy, czy spotkamy na niej krystalicznie czyste jeziora, polany pełne kwiatów, srebrne mgły, 

zachwycające wschody i zachody słońca, konstelacje gwiazd i dzikie konie. Powodzenia na Szlaku Srebrnych 

Mgieł!   

 

 

141. Szybki szmal / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Muza - Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milicja Obywatelska (MO) , Centralne Biuro Śledcze , Dom 

dziecka , Pożar , Przemytnictwo , Samobójstwo , Policjanci , Poznań (woj. 

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Precyzyjnie skonstruowana intryga kryminalna, wielowątkowe śledztwo oraz akcja ani na moment 

niezwalniająca tempa. Wronki, 1984 rok. Pewnej grudniowej nocy w miejscowym domu dziecka wybucha pożar, 

w którym ginie ośmioro dzieci i dyrektor sierocińca. Śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn tragedii zostaje 

powierzone lokalnej milicji. Sprawująca nadzór nad dochodzeniem Komenda Wojewódzka z Poznania na 

miejsce zdarzenia wysyła dwóch najlepszych funkcjonariuszy: porucznika Mirosława Brodziaka oraz chorążego 

Teofila Olkiewicza. Błyskawicznie przeprowadzone śledztwo wykazuje, że przyczyną pożaru było zwarcie 

instalacji elektrycznej. Szamotuły, 2019 rok. Po ukończeniu studiów w Szczytnie podkomisarz Aneta Nowak 

wraca na stare śmieci do komendy policji w Szamotułach. Od razu zostaje przydzielona do zespołu 

dochodzeniowo-śledczego pracującego nad rozwiązaniem zagadki śmierci starszego mężczyzny, którego 

znaleziono powieszonego we własnym mieszkaniu. I chociaż pobieżne oględziny miejsca zdarzenia zdają się 

wskazywać, że to było samobójstwo, to ekspertyzy policyjnych techników nie wykluczają udziału osób trzecich. 

W tym samym czasie współpracujące z niemiecką policją poznańskie CBŚP dowiaduje się o planowanym 

transporcie ogromnego ładunku narkotyków, który z Berlina ma trafić prosto do wybudowanego niedawno                  

w zapuszczonym gospodarstwie niedaleko Szamotuł nowoczesnego magazynu. Co łączy te trzy na pozór 

niezwiązane ze sobą sprawy? Śledztwo dotyczące pierwszej z nich dawno zostało zamknięte, druga wygląda na 

rutynowe dochodzenie, a trzecią zdają się kontrolować służby specjalne. Czy to możliwe, by wydarzenia sprzed 

trzydziestu pięciu lat miały jakiś związek z aktualnie prowadzonym śledztwem? Dociekliwa i nieustraszona 

podkomisarz Aneta Nowak za wszelką cenę zamierza odkryć prawdę...  

 

 

142. Święty Wrocław / Łukasz Orbitowski.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Wykluczenie społeczne , Osiedle mieszkaniowe , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 
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To miasto nie jest tym, za co je uważasz. Mieszkańcy wrocławskiego osiedla Polanka odkrywają, że mury ich 

bloków zbudowane są z czarnej substancji. Pod tapetami czai się coś nienazwanego i przerażająco 

fascynującego. Ludzie szybko zaczynają znikać bez wieści, miasto ogarnia histeria, a do Polanki okrzykniętej 

„Świętym Wrocławiem” ściągają pielgrzymi z całej Polski. Dla bezpieczeństwa osiedle zostaje otoczone 

kordonem policyjnym i objęte przymusową kwarantanną. Miejski horror Łukasza Orbitowskiego to powieść                

o izolacji i gromadzeniu się. O strachu, głęboko zakorzenionych lękach i nowych początkach.  

 

 

143. Tatarka / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Obyczaje i zwyczaje , Rodzina , Tatarzy , 

Tożsamość osobista , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

W noc świętojańską, pełną ludowej magii i wróżb, Ksenia plecie wianek z polnych kwiatów i ziół, by rzucić go 

w nurt Biebrzy i poznać odpowiedzi na zapisane w sercu pytania. Nie jest to jednak tak proste, jak by się 

wydawało. Podlaska zielarka zdradza stare sekrety, tatarska fałdżejka odprawia własne uroki… Za ich sprawą 

ścieżki, którymi podąża Ksenia, plączą się coraz mocniej. Na szczęście stary dworek w Bujanach - otoczony 

kwiatami, aromatycznymi ziołami i dobrą energią - daje Ksenii siłę, by podążać drogą, którą wiedzie ją intuicja. 

Poprzez pełne uroku podlaskie krajobrazy, w otoczeniu prastarych słowiańskich zaklęć i w towarzystwie 

oryginalnych przyjaciół, ekscentrycznej babki i ciemnookiego Tatara, Ksenia zbliża się do rozwiązania sekretu 

swojej rodziny. Odnalezienie właściwej drogi pozwoli Kseni na dotarcie do najpilniej strzeżonych tajemnic,                

a odkrycie kart rodzinnej historii przyniesie jej duszy ukojenie, a sercu przywróci jego właściwy rytm.  

 

 

144. Tkanki miękkie / Zyta Rudzka.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Ojcowie i synowie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Nowa powieść autorki głośnej i znakomicie przyjętej przez krytykę "Krótkiej wymiany ognia". Leczenie jak 

kochanie, to nie są sterylne czynności. Upadek Don Juana i bezkompromisowa rozprawa z mitem uwodziciela. 

"Tkanki miękkie" to nieoczywista opowieść o zwierzęcym przywiązaniu między ojcem a synem. A także o tym 

momencie życia, gdy ze wszystkich ważnych uczuć pozostaje obowiązek miłości wobec rodzica.  
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145. Trzy godziny ciszy / Patrycja Gryciuk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy nieuleczalnie , Listy , Powroty , Lazurowe Wybrzeże 

(Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Przez trzy godziny ciszy można wyjaśnić sobie tyle, co przez tygodnie rozmów, a wysyłając pusty list, wyrazić 

więcej niż za pomocą tysięcy słów. Kiedy Patrycja dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora, postanawia rzucić 

wszystko i wrócić do Gourdon – małej miejscowości na południu Francji, gdzie w dzieciństwie jeździła na 

wakacje. Jednocześnie próbuje sprowadzić tam Marnixa, miłość jej życia, z którym nie miała kontaktu od 

dziewięciu lat. Jednak czy powrót do przeszłości, w przeddzień żegnania się ze światem, to aby na pewno dobry 

pomysł? Hipnotyzująca opowieść, w której tajemnice z młodości nie pozwalają o sobie zapomnieć. Bolesne 

wspomnienia mieszają się z teraźniejszością, a sny wydają się prawdziwsze od rzeczywistości. Patrycja Gryciuk 

zabierając nas na malownicze Lazurowe Wybrzeże, w pięknym stylu snuje opowieść pełną namiętności, mroku                

i szaleństwa.  

 

 

146. Uciekłam z arabskiego burdelu / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński Media, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Prostytucja , Ucieczki , Zjednoczone 

Emiraty Arabskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wstrząsająca historia Polki, która stała się żywym towarem… Dalsze losy Julii znanej z kart "Byłam kochanką 

arabskich szejków", o które czytelniczki pytały w mailach i recenzjach, dopiero teraz mogą ujrzeć światło 

dzienne. Julia, którą najpierw rozkochał, a później sprzedał Tarek, ucieka z arabskiego burdelu. Niebezpieczna 

akcja wyrwania kobiety ze szponów gangu handlującego ludźmi wymaga użycia wielu podstępów. Ale czy 

uwolnienie się z macek międzynarodowej siatki przestępczej jest w ogóle możliwe? Czy Julia zdoła uciec od 

seksualnego zniewolenia oraz brutalnej przemocy fizycznej i psychicznej, jakie były wcześniej jej udziałem? 

Czy piekło, przez jakie przeszliśmy, zostawia w nas trwały ślad? Mroczne tajemnice XXI wieku: handel ludźmi, 

w tym dziećmi, handel organami, obrzezanie kobiet oraz ekstrawagancje i seksualne orgie najbogatszych 

arabskich szejków. Przerażająca rzeczywistość, o której świat woli milczeć. 

 

 

147. Ulotne nadzieje / Gill Paul ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Miłość , Oficerowie , Małżeństwo , Wojna 

krymska (1853-1856) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-11 
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Historia o kobiecej sile, miłości i wyborach, za które trzeba zapłacić najwyższą cenę. Jak daleko zaprowadzi cię 

twoja odwaga? Lucy poznaje na przyjęciu czarującego oficera, który zakochuje się w niej od pierwszego 

wejrzenia. Wbrew rodzinie decyduje się na szybki ślub, aby jako żona mogła towarzyszyć ukochanemu na 

froncie. Gdy Lucy dociera na Krym ze swoim przystojnym i porywczym mężem, jest przerażona tym, co ją 

spotyka. Z naiwnej dziewczyny musi się nagle zmienić w dojrzałą kobietę. Dorothea martwi się o młodszą 

siostrę, z którą od dłuższego czasu nie ma kontaktu. Postanawia wyjechać na wojnę jako pielęgniarka, aby służyć 

krajowi i odnaleźć Lucy. Czy jej się to uda? Odwaga, tchórzostwo, niebezpieczeństwo, pasja, miłość                             

i namiętność - a to wszystko w przerażającej scenerii wojny. Niesamowita historia, której nigdy nie zapomnisz.  

Dwie siostry. Różne wybory. I miłość, która niejedno ma imię. Powieść dla miłośników "Przeminęło z wiatrem".  

 

 

148. Uściski / Aurelia Blancard.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samobójstwo , Tajemnica , Tłumacze , Francja , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Mroczna tajemnica ostatniego listu Lidia jest tłumaczką i mieszka we Francji. Pewnego dnia dostaje zlecenie                 

z policji – ma przetłumaczyć list znaleziony u młodej samobójczyni. Treść listu wzbudza w niej podejrzenia. Czy 

pisząca chciała odebrać sobie życie? A może to szyfr? Kiedy przyjeżdża siostra zmarłej, Adriana, Lidia 

towarzyszy jej jako tłumaczka podczas przesłuchania na policji i oferuje dalszą pomoc. Mimowolnie wplątuje się 

w ciąg dziwnych zdarzeń i odkrywa coraz bardziej niepokojące sekrety z życia zmarłej dziewczyny. 

Jednocześnie w mieście zaczynają ginąć kobiety: samotne, nieznające języka, mieszkające z dala od rodziny - 

emigrantki.  

 

 

149. Utracona miłość / Magdalena Krauze.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Toksyczne związki , Matki i synowie , Narzeczeństwo , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Majka i Michał, mimo młodego wieku, planują wspólną przyszłość. Ale nawet ich niezwykle silne uczucie nie 

jest w stanie zwyciężyć, gdy na horyzoncie pojawia się toksyczna matka chłopaka. On rozpoczyna prestiżowe 

studia medyczne w Londynie, ona zostaje w Warszawie... Mijają lata. Majka tkwi w nieszczęśliwym związku, 

tymczasem rozwiedziony Michał wraca do Polski. Nic nie dzieje się jednak bez przyczyny. A los tylko pozornie 

kieruje się przypadkiem.  
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150. Uznani za zmarłych / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Krzysztof 

Bednarek.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Okup , Osoby zaginione , 

Upadłość , Uprowadzenie , Zabójstwo seryjne , Cork (Irlandia) , Kryminał , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

Dzień, który miał być najpiękniejszy w życiu, zamienia się w koszmar, kiedy państwo młodzi podczas krojenia 

weselnego tortu znajdują w nim ludzką głowę. Nadkomisarz Katie Maguire szybko odkrywa, że jest to głowa 

właściciela znajdującej się na skraju upadłości cukierni, który prawdopodobnie został porwany. Niewiele więcej 

udaje jej się dowiedzieć. Dopóki nie znika kolejny biznesmen, który również ma kłopoty finansowe. Po co ktoś 

miałby porywać bankrutów? - nasuwa się oczywiste pytanie. Nadkomisarz nie musi się zastanawiać nad 

odpowiedzią. Dostarcza jej dzwoniący anonimowo mężczyzna, który podający się za „arcykróla Irlandii”, 

którego celem jest przywrócenie krajowi honoru. Katie nie wie, na ile może mu wierzyć, wie natomiast, że ma 

do czynienia ze zwyrodnialcami. Którzy wciąż są o kilka kroków przed nią.  

 

 

151. Virga / Klaudiusz Szymańczak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Slade (postać fikcyjna) , Robert Laurentowicz (postać 

fikcyjna) , Dzieci , Zabójstwo seryjne , Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Panna Maria, Teksas. Najstarsza w Stanach Zjednoczonych polska osada, założona przez emigrantów z Górnego 

Śląska. Ciche, niewielkie miasteczko w południowej części stanu, którego spokój mąci tajemnicza seria samo-

bójstw dzieci. Mieszkańcy są przerażeni. Błądząc po omacku, szukają odpowiedzi na nurtujące wszystkich 

pytanie – dlaczego? Hermetyczne dotychczas środowisko jeszcze bardziej zamyka się na jakąkolwiek pomoc                  

z zewnątrz, szamocząc się pomiędzy nieufnością do świata poza osadą a potrzebą wyjaśnienia śmierci dzieci.             

W Pannie Marii pojawia się zastępca konsula, a FBI deleguje tam agenta Slade‟a, któremu nieoficjalnie, zza 

oceanu, pomaga nadkomisarz Laurentowicz. Jak tym razem zakończy się międzynarodowa współpraca 

zaprzyjaźnionych stróżów prawa? Co zaskoczy ich najbardziej? W Pannie Marii każdy dzień przynosi nowe 

fakty, a kolejni mieszkańcy i ich nie zawsze czyste interesy wywołują jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi.  

 

 

152. W cieniu zła / Alex North ; przełożył Paweł Wolak.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koszmary senne , Matki i synowie , Miasta małe , Tajemnica , 

Zabójstwo seryjne , Zjawiska paranormalne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 
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Nowy elektryzujący thriller Alexa Northa, autora bestellerowego Szeptacza, który znalazł się na krótkiej liście 

CWA Daggers 2020. „Jeżeli podobał wam się Szeptacz, ta książka was zachwyci”. Alex Michaelides  Rytualne 

morderstwo, nawiedzone przez złe moce miasteczko, budząca paniczny strach postać Czerwonorękiego oraz 

przytłaczająca atmosfera nadciągającej katastrofy. Ta historia wciąga, trzyma w napięciu, hipnotyzuje złowie-

szczą scenerią i przyprawia o gęsią skórkę. Niepozorna dzielnica Gritten Wood ma mroczną przeszłość. 

Dwadzieścia pięć lat temu doszło tu do bestialskiego morderstwa o podłożu rytualnym, w którym uczestniczyło 

kilku nastolatków. Policji udało się zatrzymać jednego ze sprawców, drugi, Charlie, zniknął w tajemniczych 

okolicznościach.  Paul Adams doskonale pamięta, co się wtedy stało. Dobrze znał Charliego i jego ofiarę, a tamte 

wydarzenia położyły się cieniem na jego dorosłym życiu. Ćwierć wieku później pełen obaw wraca do rodzinnej 

miejscowości. Ku swojemu przerażeniu odkrywa, że historia się powtarza. W okolicy dochodzi do serii 

morderstw zainspirowanych zbrodnią sprzed ćwierć wieku. Duchy przeszłości, te prawdziwe i te tylko 

wymyślone, wciąż go prześladują.  

 

 

153. Westerplatte / Jacek Komuda- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kampania wrześniowa 

(1939) , Żołnierze , Westerplatte (Gdańsk ; część miasta) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Westerplatte, Wolne Miasto Gdańsk, 1 września 1939, godzina 5:32.  Po krótkiej, półgodzinnej walce, kapituluje 

polska składnica tranzytowa, zdobyta z zaskoczenia przez niemiecką kompanię szturmową wspieraną ostrzałem 

pancernika Schleswig-Holstein. Ostatnia placówka potwierdzająca prawa Rzeczypospolitej do Gdańska okazuje 

się bardzo łatwą zdobyczą. Żołnierze są nieprzygotowani do obrony, dowódcy brak woli walki. Sprzeczne 

rozkazy łamią morale załogi w pierwszych chwilach wojny. Nad koszarami zawisa złowrogi sztandar ze 

swastyką. Niemcy świętują szybkie przyłączenie Gdańska do Rzeszy. Tak wyglądałaby historia obrony 

Westerplatte, miejsca gdzie zaczęła się II wojna światowa, gdyby nie dramatyczne decyzje i rozkazy wydane 

przez jednego z dowódców, który wbrew wszystkim zdecydował się walczyć. Gdyby nie poświęcenie i krwawy 

trud jego żołnierzy, którzy bez rozkazów zdecydowali się pozostać na stanowiskach, aby przywitać Niemców 

seriami kul zamiast białych flag. Załogi składnicy, jaka w nieludzkim wysiłku, łamiąc rozkazy, buntując się                  

i stawiając desperacki opór, postanowiła za wszelką cenę bronić ostatniego skrawka polskiego wybrzeża                     

w Gdańsku. Oto książka o żołnierzach z Westerplatte. Powieść historyczna oparta na najnowszych pracach 

historycznych odsłaniających dramatyczne i nieznane tajemnice siedmiodniowej, bohaterskiej obrony Składnicy 

Tranzytowej w Gdańsku. Miejsca szczególnego dla wszystkich Polaków, gdzie żołnierz polski pokazał, że honor 

i godność nie mają ceny, a Niemcy słono zapłacili za swoją butę i pewność siebie. Kto był prawdziwym 

bohaterem Składnicy Tranzytowej w Gdańsku? Komu naprawdę zawdzięczamy fakt, że placówka nie padła po 

pierwszym ataku? Jakie tajemnice obrony przez lata pozostawały nieodkryte? Tego wszystkiego dowiecie                     

z Westerplatte Jacka Komudy.  

 

 

154. Wiele powodów, by wrócić / Augusta Docher.- Kraków : OMG Books, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy z amnezją , Młodzi dorośli , Ofiary katastrof i 

wypadków , Śpiączka , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 
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Czy pierwszą miłość można przeżyć drugi raz? Marcel po wypadku nie odzyskuje przytomności. Dominika jest 

zdruzgotana – zamiast układać sobie życie z ukochanym, spędza długie godziny w szpitalu, czuwając przy jego 

łóżku. Heroicznie walczy o każdy oddech Marcela i nie traci nadziei, że ten pewnego dnia do niej wróci. Chwila, 

w której chłopak budzi się ze śpiączki, jest jedną z najszczęśliwszych w jej życiu. Radość błyskawicznie 

zamienia się w rozpacz, gdy Dominika odkrywa, że Marcel nie pamięta ostatnich dwóch lat. Czy łączące ich 

niegdyś uczucie okaże się silniejsze od zapomnienia? Czy ktoś, kto odszedł tak daleko, znajdzie powód, by 

wrócić? 

 

 

155. Wielki skok / Barbara Freethy ; przełożyła Hanna Rostkowska-Kowalczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diament , Historycy sztuki , Kradzież , Oszuści , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Christina Alberti, znawczyni historii sztuki, uciekając przed cieniami przeszłości, buduje sobie nową tożsamość 

jako specjalistka w domu aukcyjnym. Wszystko układa się wspaniale do momentu, kiedy zajmując się 

bezcennym diamentem, staje się celem czarującego oszusta, który zamierza się nią posłużyć, by dokonać skoku 

stulecia i przejąć cenny klejnot. Agent FBI J.T. McIntyre jest zdeterminowany, by schwytać oszusta, który wielu 

osobom wyrządził krzywdę i zniszczył jego rodzinę. Pragnie, by sprawiedliwości stało się zadość, ale też chce 

dokonać osobistej zemsty i nie pozwoli, by coś mu w tym przeszkodziło. Niejasna przeszłość Christiny 

powoduje, że McIntyre nie jest pewien, po czyjej kobieta jest stronie. Gdy diament znika, Christina i McIntyre 

prowadzą niebezpieczną grę w świecie pełnym chciwości, tajemnic i żądz, aż odkryją całą szokującą prawdę.  

 

 

156. Wieloświat / Anna Sokalska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2020. 

(Opowieści z Wieloświata / Anna Sokalska ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Demony , Czarownice i czarownicy , Klątwa , 

Magia , Mitologia słowiańska , Rzeczywistość alternatywna , Stworzenia 

fantastyczne , Śledztwo i dochodzenie , Zemsta , Ślęża (góra) , Wieloświat (kraina 

fikcyjna) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

Nadchodzi Nowy Świat! Dla jednych będzie rajem, dla innych - piekłem. Na całą wieczność… Era rozwiniętych 

technologii i prób ratowania środowiska naturalnego wkroczyła w nową fazę. Uciekające ze swojej części 

Zaświatów demony robią wszystko, aby wytrącony z równowagi Wieloświat zawalił się, ustępując miejsca 

zjednoczonemu, Nowemu Światu. To, co dla jednych zdaje się nęcącą wizją, według innych ma okazać się 

koszmarem. Anioły szukają pomocy wśród ludzi, w których przebudziły się szamańskie moce. Jednak 

uratowanie starego porządku nigdy nie było tak trudne jak teraz…  
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157. Więcej niż siostry / Mariola Zaczyńska.- Warszawa : Prószynski i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ojcowie i córki , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie 

, Tęsknota , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Dziennikarka Benita Batory (zwana Bibi) po latach pracy w telewizji wraca do rodzinnego miasta i zaczyna 

wszystko od nowa. Jest ambitną, energiczną, otwartą dziewczyną, wieczną optymistką. Ma lekki stosunek do 

mężczyzn i miłości. Niespodziewanie pojawia się też jej dawna przyjaciółka Roma - owiana legendą 

ratowniczka, pracująca z psem tropiącym. Zamknięta w sobie, harda i nieufna. Są prawie jak siostry. I jak ogień   

i woda. Benita - odważna i pyskata, Roma - ma misję pomagania innym i... skomplikowany charakter. Obie 

wychowane bez ojców, łakną męskiej aprobaty i uczucia. Każda radzi sobie z tym pragnieniem inaczej. Niestety, 

czasem chcą tego samego... A to ciężka próba dla przyjaźni. Czy siostrzana więź przetrwa? Czy da się pogodzić 

ogień z wodą? Syndrom nieobecnego ojca. Ile kobiet zmaga się w z nim dorosłym wieku? Wiele. A będzie ich 

coraz więcej. Bo takie czasy... Ta książka jest dla nas, córeczek tatusia, którego zabrakło. Bo mimo że napisana 

lekko, osadzona w sensacyjnym entourage‟u z dreszczykiem thrillera - poruszy w niejednej kobiecie czułą 

strunę. Niestety, kochane, nie znajdziecie tu odpowiedzi na pytanie, jak sobie radzić. Ja jej nie znam. Radzę 

sobie, jak umiem. I ciągle tęsknię za moim Ojcem.  

 

 

158. Wiosna zaginionych / Anna Kańtoch.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , Rodzeństwo , 

Wypadki w górach , Tatry (góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Krystyna, emerytowana policjantka, jako młoda dziewczyna straciła w tajemniczych okolicznościach brata:                

w 1963 roku piątka studentów wyruszyła w Tatry, troje z nich zostało odnalezionych martwych, jeden - brat 

Krystyny - zaginął bez wieści. Wrócił tylko Jacek. Teraz, po ponad pięćdziesięciu latach, Krystyna 

niespodziewanie widzi go w osiedlowym sklepie na katowickim Janowie. Okazuje się, że Jacek pod zmienionym 

nazwiskiem mieszka w tej samej dzielnicy. Krystyna postanawia zmusić go, żeby wyznał, co wydarzyło się               

w górach - późnym wieczorem wybiera się do jego domu z nożem w plecaku. Gdy jednak wchodzi do willi, 

znajduje zwłoki Jacka. Świadoma, że jeśli jej obecność na miejscu zbrodni wyjdzie na jaw, będzie pierwszą 

podejrzaną, zaczyna wykorzystywać kontakty z przeszłości i prowadzić prywatne śledztwo. Niestety, wraz                   

z kolejnymi odkryciami okazuje się, że we wszystko może być zamieszana bliska jej osoba. Krystyna staje przed 

trudnym wyborem...  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

159. Woda księżycowa / Agnieszka Janiszewska-Szczepanik.- Gdynia : Novae Res, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Marzenia , Miłość , Przeprowadzka , Rodzina , 

Rozwój osobisty , Wybory życiowe , Wypalenie zawodowe , Zainteresowania , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Masz w sobie siłę, by odmienić całe swoje życie. A gdy ją odnajdziesz, nic nie będzie w stanie cię zatrzymać.  

Życie 30-letniej Natalii wydaje się smakować mdławo, niczym kawa z maszyny wendingowej, którą bohaterka 

wypija codziennie rano przy korporacyjnym biurku. Trudny do zidentyfikowania wewnętrzny niepokój nie 

pozwala jej skupić się na pracy i odpowiednio zaangażować w osiąganie targetów i spełnianie ki pi ja jów. 

Jednak nie jest też w stanie zrobić niczego innego - paraliżuje ją lęk przed podjęciem jakiegokolwiek działania, 

które mogłoby odmienić szarą rzeczywistość. W końcu jednak nadchodzi dzień, w którym poziom frustracji 

Natalii osiąga poziom krytyczny. Młoda kobieta zostawia za sobą wszystko, co trzymało ją do tej pory w stolicy 

i wsiada do pociągu, który zawiezie ją nad morze, do domu ukochanej babci. Ta podróż będzie początkiem 

wędrówki, podczas której Natalia będzie miała szansę, by uzdrowić swoją duszę i sięgnąć po to, co wcześniej 

wydawało się jej nieosiągalne… 

 

 

160. Wybrany / Piotr Kościelny.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Skandale polityczne , Korupcja , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść polityczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wszystko jest możliwe, gdy do politycznego świata bez żadnego trybu wkracza… wybrany! Szeregowy polityk 

– Marek Szczucki – zostaje postawiony pod ścianą. Albo wykona powierzone mu zadanie, albo jego 

siedmioletnia córka zginie. Wszystko byłoby by łatwe, gdyby nie fakt, że zadaniem jest… objęcie stanowiska 

premiera! Krajem wstrząsają kolejne afery, a na jaw wychodzą szokujące wiadomości na temat polityków. Ktoś 

pociąga za sznurki. Wymuszenia, korupcja i przemoc wkraczają na stałe do politycznego świata. Komu zależy 

by sterować Państwem? Jaką cenę należy zapłacić by dojść do władzy? Porywający thriller polityczny, w którym 

prawda nie istnieje i wszystko może się wydarzyć.  

 

 

161. Z premedytacją / Joseph Finder ; z języka angielskiego przełożył Przemysław 

Hejmej.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Portale internetowe , Prostytucja , Prywatni 

detektywi , Sędziowie , Zniewaga , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 
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Starannie obmyślone kłamstwo może zniszczyć nawet najpotężniejszego… Prezes Sądu Najwyższego Stanów 

Zjednoczonych dowiaduje się, że dziennikarka jednego z wiodących plotkarskich portali internetowych lada 

moment opublikuje artykuł oskarżający go o korzystanie z usług prostytutki. Pomóc w tej sprawie może jedynie 

pewien niezależny detektyw spoza Waszyngtonu. Nick Heller to „prywatny szpieg” - działający w Bostonie były 

oficer wywiadu, który szczyci się nadzwyczajnymi zdolnościami odkrywania prawdy. Ma tylko czterdzieści 

osiem godzin, aby wykazać fałszywość materiałów zebranych przeciwko sędziemu i nie dopuścić do publikacji 

artykułu. Gdy jednak zamieszana w tę mistyfikację prostytutka zostaje znaleziona martwa, cała sprawa przybiera 

bardzo niebezpieczny obrót. Nick musi ustalić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zbrodnię, zanim ofiarą 

politycznego skandalu padnie ktoś jeszcze. Skandalu, którego korzenie sięgają tajemnicy sprzed wielu lat…  

 

 

162. Zamiana / Joseph Finder ; z języka angielskiego przełożył Przemysław 

Hejmej.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dokumenty , Laptop , Przedsiębiorcy , Politycy , Tajemnica 

państwowa , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Zwykła ludzka pomyłka sprawia, że całkowicie niewinny człowiek poznaje złowrogie tajemnice rządu,                         

a następnie staje się przedmiotem bezwzględnych działań i politycznych ambicji ścigających go ludzi. 

Biznesmen Michael Tanner, wychodząc z lotniskowej kontroli bezpieczeństwa, przypadkowo zabiera laptop 

należący do innej osoby. Z błędu zdaje sobie sprawę dopiero w domu w Bostonie, gdy nie może już nic zrobić. 

Kiedy odkrywa, że właścicielką macbooka jest pewna senator Stanów Zjednoczonych i że znajdują się na nim 

ściśle tajne dokumenty, ciekawość bierze górę… Tymczasem pomyłkę uświadamia sobie senator Susan Robbins. 

Spanikowana dzwoni do Willa Abbotta, młodego szefa swojego personelu. Oboje doskonale wiedzą, że 

parlamentarzystka złamała prawo, przenosząc tajne materiały na osobisty komputer. Jeśli dokumenty dostaną się 

w niepowołane ręce, wybuchnie afera, a polityczna kariera Robbins legnie w gruzach.  

 

 

163. Zawiść / John Gwynne ; przełożył Marcin Mortka.- Warszawa : Wydawnictwo 

MAG, 2018. 

(Wierni i upadli / John Gwynne ; ks. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Olbrzymy (stworzenia fantastyczne) , 

Walka dobra ze złem , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Młody Corban z zazdrością przygląda się, jak chłopcy stają się wojownikami i wdrażają się w rzemiosło 

wojenne. Marzy o chwili, gdy sam ujmie miecz i włócznię, by bronić ziem swego króla. Ów dzień nadejdzie 

jednak zbyt wcześnie, a Corban pozna prawdziwą cenę odwagi dopiero, gdy straci swych bliskich. Ziemie 

Wygnanych mają za sobą burzliwe dzieje. Przed setkami lat ludzie zwarli się w straszliwej wojnie z olbrzymami, 

a ziemia pociemniała od rozlanej krwi. Klany olbrzymów zostały ostatecznie rozbite, lecz ich zrujnowane fortece 

nadal szpecą krajobraz. Dziś jednakże olbrzymi znów się budzą do działania, starożytne głazy płaczą krwawymi 

łzami, a pogłoski mówią o pojawieniu się ogromnych białożmijów. Nadchodzi czas, kiedy spowity smutkiem                 

i rozpaczą świat stanie się polem bitwy dla aniołów i demonów. Nadchodzi wojna, która położy kres wszystkim 

innym wojnom. Najwyższy Król Aquilus wzywa innych władców na radę, chcąc utworzyć sojusz na naciągające 

ciężkie czasy. Wedle prastarej przepowiedni ciemność i światło powołają swoich czempionów: Czarne Słońce                
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i Jasną Gwiazdę. Ludzkość musi odnaleźć ich obu i to szybko, bo jeśli Czarne Słońce zdobędzie przewagę, 

wszelkie marzenia i nadzieje zamienią się w pył.  

 

 

164. Zbawiciel / Leszek Herman.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Dziennikarze , Śledztwo i dochodzenie , 

Terroryzm , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Co łączy obraz Leonarda da Vinci z atakami bombowymi w Szczecinie? Jakie sekrety skrywają miejskie 

piwnice? Kim jest i czego chce tajemniczy terrorysta podpisujący się jako Heiland der Welt? Jest lipiec. Na 

Łasztowni - wielkiej wyspie położonej naprzeciwko Starego Miasta w Szczecinie - rozpoczynają się prace przy 

odbudowie zniszczonych w czasie wojny renesansowych spichlerzy. Prace idą zgodnie z planem, aż do chwili 

kiedy pracownicy natrafiają na dziwne, zalane betonem piwnice... Kilka dni później, w katedrze, podczas 

koncertu muzyki organowej ma miejsce dziwne wydarzenie. Przymocowany pod sklepieniem ładunek rozrywa 

umieszczoną tam torbę pełną kolorowych płatków kwiatów. Media traktują to wydarzenie jako żart albo 

happening jakiejś proekologicznej grupy. Szczególnie ta druga teoria zyskuje zwolenników, kiedy trzy dni 

później media otrzymują wiadomość. W mailu znajdują się groźby pod adresem deweloperów oraz dziwny szyfr. 

List kończy się słowami: „Macie dwa dni, a potem czternaście”. Podpis pod listem brzmi: Heiland der Welt. 

Tymczasem w redakcji „Dziennika Szczecińskiego” dochodzi do rozłamu na tle oceny ostatnich wydarzeń. 

Faworyzowana przez nową redaktorkę naczelną dziennikarka Urszula bagatelizuje sytuację. Paulina i Piotr 

postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzić własne śledztwo. W rozwiązaniu tajemniczego szyfru 

pomaga im przyjaciel - architekt Igor. Kiedy tydzień później dochodzi do następnego ataku, okazuje się, że 

sytuacja jest poważniejsza, niż mogli przypuszczać... Misternie skonstruowana fabuła, nietuzinkowi bohaterowie 

oraz zagadkowa misja z barwną historią miasta w tle!  

 

 

165. Zdarzyło się nad jeziorem Mystic / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła 

Barbara Cendrowska-Werner.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozstanie , Sekrety rodzinne , Trudne sytuacje 

życiowe , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wzruszająca powieść mistrzyni pióra Kristin Hannah, autorki bestsellerów "Słowik" oraz "Zimowy ogród".  

Choć to historia jednej kobiety - lecz przemawia do wszystkich - do każdego, kto znalazł odwagę, by wybrać 

między tym, co jest, a tym, co mogłoby być. Blake Colwater, wzięty adwokat z Los Angeles, wyznaje swojej 

wieloletniej żonie Annie, że zakochał się w innej kobiecie. Zrozpaczona Annie wyjeżdża do miasteczka Mystic, 

gdzie się wychowała. Tu ponownie zbliża się do swojej pierwszej miłości, Nicka Delacroix, od niedawna 

wdowca, który nie potrafi sobie poradzić z cierpiącą na zaburzenia emocjonalne córeczką. Cała trójka z dobrym 

skutkiem leczy razem swoje rany. Ale akurat wtedy, gdy Annie uwierzyła, że zyskała jeszcze jedną szansę na 

szczęście, jej świat wywraca się do góry nogami i zmuszona zostaje do dokonania wyboru, przed którym nie 

powinna stawać żadna inna kobieta... "Promienna opowieść. Kristin Hannah przenika do najgłębszych, 

najwrażliwszych zakątków naszych serc." Tami Hoag 
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166. Zgliszcza / John Gwynne ; przełożył Marcin Mortka.- Warszawa : Wydawnictwo 

MAG, 2019. 

(Wierni i upadli / John Gwynne ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Demony , Olbrzymy (stworzenia fantastyczne) , 

Walka dobra ze złem , Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Ziemie Wygnanych pogrążyły się w wojnie i w chaosie. Przebiegła królowa Rhin zawładnęła całym zachodem,  

a najwyższy król Nathair przejął kontrolę nad kotłem, najpotężniejszym spośród Siedmiu Skarbów. Za jego 

plecami czuwają krętacz Calidus wraz z hufcem Kadoshim, przerażających wojowników z Zaświatu. Planują 

sprowadzenie Asrotha oraz zastępów Upadłych do świata ludzi, ale do tego potrzebują wszystkich siedmiu 

Skarbów. Nathair został oszukany, ale wreszcie poznał prawdę i dokonać decyzji, które zadecydują o losie Ziem 

Wygnanych. 

 

 

167. Zniknięty / Anna Robak-Reczek.- Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Widok nieznajomej, kpiąco uśmiechniętej kobiety na rodzinnym filmie prowokuje do wznowienia poszukiwań 

zaginionego przed laty ojca rodziny. Żona zaginionego, ponad osiemdziesięcioletnia Irena, ma już dosyć - 

rachunków, obiadów, własnych dzieci. Najbardziej ma dość uporu swojego syna, któremu zniknięcie ojca nie 

daje spokoju i który za wszelką cenę dąży do wyjaśnienia rodzinnej tajemnicy. Prowadzone przez niego 

poszukiwania przyniosą rodzinie niepokój. Czy wszystkie zagadki trzeba rozwiązywać? Zwłaszcza że nie 

wszystkie odpowiedzi będą miłe, a niektóre pytania nadal pozostaną otwarte. Historia współczesnej rodziny                 

z zagadką z przeszłości w tle. Pokazuje wzajemne relacje i różne, także wykluczające się, potrzeby ludzi, którzy 

stanowić mają wspólnotę.  

 

 

168. Zostań moim aniołem / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Rodzeństwo , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Marietta zapomniała już, jak wiele znaczą drobne gesty. Znużona rutyną, która niepostrzeżenie wkradła się w jej 

związek, coraz chętniej ucieka do świata swoich małych dzieł sztuki. Pewnego dnia próg jej maleńkiego sklepu   

z rękodziełem przekracza Anioł. Chłopięcy urok i zawadiacki błysk w jego oku sprawiają, że Marietta zaczyna 
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wątpić w swoje dotychczasowe wybory. Berenika całe serce oddała pracy. Każdy pacjent spotykany na oddziale 

intensywnej terapii to nowa historia, która na dobre zapisuje się w jej pamięci. I choć nic nie daje jej takiej 

radości jak ratowanie ludzkiego życia, czasami trudno w pojedynkę stawiać czoła całemu światu. Niespo-

dziewane spotkanie z intrygującym sąsiadem przypomina jej, że istnieje życie poza szpitalem. Boże Narodzenie 

to czas cudów. Tych małych, codziennych, i tych, które mogą na dobre odmienić przyszłość. Poznaj historię 

sióstr, którym w te święta los podaruje kolejną szansę na szczęście.  

 

 

169. Zwyczajne cuda / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Miłość , Ogłoszenia matrymonialne , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Ogłoszenie powieszone na osiedlowej tablicy daje początek niezwykłym wydarzeniom. Pozornie niezwiązane ze 

sobą nitki różnych historii zaczynają się splatać w jedną opowieść o miłości, bo przecież przed świętami każdy 

jeszcze mocniej pragnie kochać i być kochanym. Losy bohaterów przecinają się w najmniej oczekiwanych 

momentach i miejscach. Przypadek, przeznaczenie, pomyłka, praca nad sobą czy rozmazana cyfra w ogłoszeniu 

– co sprawi, że w końcu każdy z nich powie: „To właśnie miłość?”.  

 

 

170. Żółty ptak śpiewa / Jennifer Rosner ; tłumaczenie Aleksandra Wolnicka.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Matki i córki , Rozstanie , 

Żydzi , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Lato 1941 roku, trwa druga wojna światowa. Gdy w jednej z polskich wsi nazistowscy żołnierze organizują 

obławę na Żydów, Róża i jej pięcioletnia córka Szira ukrywają się w stodole. Nie mogą stamtąd wychodzić i cały 

czas muszą być bardzo cicho, by nie zdradzić swojej kryjówki. Zafascynowana muzyką dziewczynka nie 

rozumie, dlaczego nie może jak inne dzieci bawić się, tańczyć, śpiewać. Wtedy Róża opowiada córce                            

o zaczarowanym ogrodzie, w którym żółty ptak wyśpiewuje wszystkie melodie, jakie dziewczynka sobie 

wymarzy. W wymyślonym przez matkę świecie Szira czuje się bezpieczna i na chwilę zapomina o otaczających 

ją okropnościach. Nadchodzi jednak dzień, gdy muszą opuścić kryjówkę w stodole. Róża staje wówczas przed 

najgorszym dla matki wyborem: aby chronić córeczkę, musi ją opuścić… Poruszająca do głębi i przejmująca do 

bólu opowieść o miłości matki do córki, której nie jest w stanie zniszczyć nawet największe okrucieństwo.  
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171. Życie po tobie / Klaudia Bianek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zespołem Downa , Miłość , Rodzina , Samotne 

matki , Śmierć bliskiej osoby , Trudne sytuacje życiowe , Żałoba , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

 

Czy można kochać więcej niż raz? Kiedy Eliza traci ukochanego męża, cały jej świat trzęsie się w posadach. 

Mimo dławiącej rozpaczy kobieta musi stanąć na nogi i żyć dalej, by zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. 

Spokoju i zapomnienia szuka na wsi, wśród rodziny i przyjaciół. Uciekając od miejskiego zgiełku odnajduje nie 

tylko ukojenie, ale i przyjaźń, która być może przerodzi się w nowe, silne uczucie. Filip, sąsiad Elizy, okazuje się 

czułym i wartościowym człowiekiem oferującym zrozumienie, wsparcie i spojrzenia, które stają się coraz 

czulsze. Wzruszająca opowieść o kobiecej sile, samotności i miłości, której mimo wszystko zawsze warto 

wypatrywać…  

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Cesarzowa kart / Kresley Cole ; tłumaczenie Małgorzata Kafel.- Kraków : 

Moondrive - Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Jasnowidzenie , Koniec świata , 

Koszmary senne , Nastolatki , Tarot , Wróżenie z kart , Luizjana (Stany Zjednoczone 

; stan) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-11 

 

 

Evangeline Green mieszka wraz z matką na rodzinnej farmie w Luizjanie. Jest atrakcyjną szesnastolatką, chodzi 

do dobrej szkoły, ma wierną przyjaciółkę, przystojnego chłopaka i... mroczną tajemnicę. Od dziecka dręczą ją 

sny – widzi brutalną walkę postaci z kart tarota i świat zmierzający do zagłady. To dlatego Evie spędziła ostatnie 

miesiące w ośrodku dla umysłowo chorych. Wraz z początkiem roku szkolnego chce zacząć wszystko od nowa, 

ale to, co wkrótce ją spotka, nie śniło jej się nawet w najgorszych koszmarach. Jako nieliczna przeżyje Błysk. 

Straci wszystko, co ma, i wraz z intrygującym Jacksonem wyruszy na poszukiwanie babci. Tylko ona może 

wyjaśnić, co znaczą wizje Evie, które stają się coraz bardziej realne. Dziewczyna odkryje, że ma dar. Że jest...  

Kim naprawdę jest Evie? Jaką rolę ma odegrać w okrutnej walce życia ze śmiercią? Po której stronie stanąć, gdy 

nawet najwierniejszy sprzymierzeniec może zdradzić, a miłość zgubić?  
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2. Doreen / Ilana Manaster ; tłumaczenie Maria Smulewska.- Kraków : Moondrive - 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Poczucie własnej wartości , 

Spisek , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Doreen Grey poznałam na początku roku szkolnego. Miała niemodną fryzurę, pryszczatą cerę i kiepską figurę. 

Opowiedziała mi, że w poprzedniej szkole ostro się z niej naśmiewano. Było więcej niż pewne, że w tak 

prestiżowej szkole jak Chandler Academy spotka ją to samo. Razem z jej kuzynką postanowiłyśmy pomóc 

Doreen. Zrobiłyśmy jej zdjęcie i przerobiłyśmy je w Photoshopie. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale 

następnego dnia Doreen wyglądała dokładnie jak na tej fotce – jak milion dolarów. Skrzętnie ukrywała sekret 

swojej przemiany, która odmieniła jej życie. Niestety, im piękniej wyglądała, tym mroczniejsze stawało się jej 

wnętrze. Muszę jednak przyznać, że ja też na tym skorzystałam. Dzięki Doreen mogłam wreszcie zemścić się na 

kimś, kto mnie zranił. Nie spodziewałam się jednak, że sprawy zajdą tak daleko…  

 

 

3. Dziesięć tysięcy drzwi / Alix E. Harrow ; przełożył Andrzej Goździkowski.- 

Kraków : Iuvi, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Krainy i światy fikcyjne , Magia , Przedmioty 

magiczne , Rodzina , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W tej zniewalającej, pełnej liryzmu debiutanckiej powieści, której akcja rozgrywa się na początku XX wieku, 

młoda kobieta odnajduje tajemniczą księgę i wyrusza w fantastyczną podróż ku samopoznaniu. W ogromnej 

rezydencji pełnej egzotycznych skarbów, w której upływa jej młodość, January Scaller sama stanowi nie lada 

osobliwość. Będąc podopieczną bogacza pana Locke‟a, ma wrażenie, że niewiele różni się od eksponatów na 

ścianach jego willi: jest tu wprawdzie otoczona opieką, ale zarazem czuje się ignorowana i kompletnie nie na 

miejscu. Wszystko zmienia się, gdy w jej ręce wpada tajemnicza księga – spowita wonią innych światów, kryje 

w sobie opowieść o sekretnych drzwiach, miłości, przygodzie i niebezpieczeństwie. Każda jej strona przynosi 

odkrycia z trudem dających się objąć rozumem prawd o tym, czym jest świat. January stopniowo zaczyna też 

rozumieć, że historia przedstawiona w książce powiązana jest z jej własnym losem. W tym czarującym debiucie 

Alix E. Harrow, zachwycającym bogactwem stworzonego świata i wyobraźnią autorki, czytelnik poznaje historię 

o z pozoru niemożliwych podróżach, niezapomnianej miłości i nieprzemijającej potędze opowieści. Czy 

odważysz się przekroczyć próg i samodzielnie odkryć magię, która kryje sie za drzwiami?  

 

4. Kraina Nocy / Melissa Albert ; tłumaczył Krzysztof Puławski.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Nastolatki , Osoby 

zaginione , Realizm magiczny , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-11 

 



74 
 

Melissa Albert ponownie przenosi czytelników do świata pełnego mroku, który pokochali. "Kraina nocy" to 

kontynuacja Hazel Wood. Z pozoru zwyczajni bohaterowie wiodą życie pełne niecodziennych zagadek do 

rozwiązania. Osamotnieni w mrocznej dolinie, muszą wykazać się dojrzałością, by odkryć tajemnice śmierci 

baśniowych postaci. Autorka w mistrzowski sposób prezentuje współczesny Nowy Jork, który obserwujemy                

w tle wydarzeń. Z dbałością o drobiazgi opisuje jego realny charakter, malując równocześnie niezwykły obraz 

baśniowych krain. Waleczni Finch i Alice pozbawieni kontaktu ze sobą, muszą rozwiązać tę samą kryminalną 

zagadkę. Nie poddają się nawet w obliczu nadchodzącego końca świata. Czy będzie to ogień, powódź czy 

superwirus? Co stanie się z Krainą nocy? Samotność wydaje się być największą przeszkodą również wtedy, gdy 

sprawa okazuje się znacznie poważniejsza, niż można by przypuszczać…  

 

 

5. Lśnić / Jessica Jung ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- Poznań : Zysk  i S-ka 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  K-pop , Marzenia , Sława , Kariera , Współzawodnictwo , 

Seul (Korea Południowa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-11 

 

 

W miłości i na scenie wszystkie chwyty dozwolone. Debiut literacki Jessiki Jung – jednej z największych legend 

K-popu i byłej członkini zespołu Girls‟ Generation. Jaką cenę możesz zapłacić za spełnienie swoich marzeń? 

Amerykanka koreańskiego pochodzenia Rachel Kim odpowiada na to pytanie bez wahania: Prawie każdą. Sześć 

lat temu ambitna siedemnastolatka została zatrudniona w jednej z największych i najbardziej wymagających 

wytwórni K-popu w Seulu. Zasady są proste: trenuj 24 godziny na dobę, bądź idealna, nie chodź na randki. 

Łatwe? Nie do końca! Jessica Jung zabiera czytelnika do kolorowego świata K-popu, świata blichtru, morderczej 

pracy i rywalizacji, w którym za miłość i sławę trzeba płacić bardzo wysoką cenę. Młoda bohaterka udowodni 

sobie i światu, że jest gotowa na wiele, żeby lśnić!  

 

 

6. Przyrodnia siostra / Jennifer Donnelly ; przełożyła Marta Faber.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Oszustwo , Piękno , Rodzeństwo 

przyrodnie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Nie rób jedynie rys na baśni. Rozbij ją w drobny mak! Isabelle z pozoru powinna być bezgranicznie szczęśliwa - 

przecież już niebawem poślubi przystojnego królewicza…Tyle że nie jest tą piękną dziewczyną, która zgubiła na 

balu szklany pantofelek i podbiła serce młodzieńca. Jest jej nieatrakcyjną przyrodnią siostrą, która już od dawna 

krok po kroku traciła cząstkę siebie, żeby sprostać oczekiwaniom despotycznej matki, a teraz za wszelką cenę 

starała się wcisnąć stopę w pantofelek Kopciuszka. Kiedyś wesoła, odważna i dobra, stała się z czasem podła, 

zazdrosna i pusta wewnętrznie… Niestety, królewicz odkrywa oszustwo, jakiego się dopuściła, żeby udawać 

Kopciuszka, i odrzuca zawstydzoną dziewczynę. I właśnie dzięki temu Isabelle otrzymuje szansę, by na nowo 

odnaleźć siebie, zmienić swe przeznaczenie i dowieść tego, co brzydkie przyrodnie siostry wiedzą od zawsze: 

złamane serce to za mało, by złamać dziewczynę…  
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7. Ruchomy zamek Hauru / Diana Wynne Jones ; przełożyła z języka angielskiego 

Danuta Grórska.- Poznań : Wydawnictwo Nowa Baśń, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Krainy i światy fikcyjne , Magia , 

Zamki i pałace , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Młoda Sophie Kapeluszniczka, z krainy zwanej Ingarią, przykuwa niechcianą uwagę czarownicy i zostaje 

zamieniona w staruszkę… Decydując, że nie ma nic do stracenia, wyrusza do ruchomego zamku czarodzieja 

Hauru, który podobno zjada dusze młodych dziewcząt… W zamku Sophie spotyka Michaela, ucznia Hauru, oraz 

Kalcyfera, demona ognia, z którym zawiera pewien pakt.  

 

 

8. Zamek w chmurach / Diana Wynne Jones ; przełożyła z języka angielskiego 

Danuta Górska.- Warszawa : Wydawnictwo Nowa Baśń, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Magia , Zamki i pałace , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Daleko na południu Ingarii, w Sułtanatach Raszputu, w mieście zwanym Zanzib mieszkał młody i niezbyt 

zamożny sprzedawca dywanów o imieniu Abdullah. Młodzieniec uwielbiał marzyć. Żył beztrosko, aż pewnego 

dnia nieznajomy sprzedał mu zaczarowany dywan. Tej nocy dywan zaniósł go do magicznego ogrodu. Tam 

Abdullah poznał i zakochał się w pięknej księżniczce. Niestety nie dane im było żyć długo i szczęśliwie,                      

a przynajmniej nie od razu…  

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

1. (Sekretna) księga asperdzieciaka : poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem 

Aspergera / Jennifer Cook O'Toole ; tłumaczenie Aleksandra Weksej ; ilustracje 

Brian Bojanowski.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Nastolatki , Osoby z zespołem Aspergera , 

Zespół Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-11 
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Dorastanie to skomplikowana sprawa. A już szczególnie, kiedy wszyscy dookoła zachowują się w zupełnie 

niezrozumiały sposób… Doskonale wie o tym autorka, Jennifer Cook O‟Toole - w końcu sama przez to przeszła! 

Ale wy, asperdzieciaki, macie teraz w rękach klucz do wszystkich zagmatwanych zasad i kodów społecznych,              

z którymi trzeba sobie poradzić. (Sekretna) księga asperdzieciaka to zbiór odpowiedzi na wiele ważnych kwestii, 

nad którymi zastanawia się każdy nastolatek z zespołem Aspergera. Zawarte w niej wskazówki, napisane 

zgodnie z logiką aspich, pomagają budować i utrzymywać relacje z przyjaciółmi, opanować przesadną szczerość 

i unikać katastrofalnych wpadek towarzyskich. Ten przewodnik, pełen krótkich i dosłownych wyjaśnień, 

zabawnych ilustracji oraz komiksów, zawiera wszystko, czego potrzebuje młody człowiek z zespołem Asper-

gera, aby przetrwać trudny okres dorastania!  

 

 

2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / 

Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; przekład Aleksandra Haduła.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. 

(Psychologia / Uniwersytet Jagielloński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Dziecko z zespołem 

Aspergera , Leczenie , Zespół Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2020-11 

 

Integracja sensoryczna ; Komunikacja i język ; Zachowanie ; Życie codzienne ; Myślenie społeczne, życie                   

w społeczności ; Nauczyciele i uczniowie. 

 

 

3. 1939 : wojna? jaka wojna? / Cezary Łazarewicz ; współpraca Ewa Winnicka.- 

Warszawa : Czerwone i Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszczakiewicz, Romana , Polityka wojskowa , Polityka 

zagraniczna , Życie codzienne , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Co sprawiło, że Polacy na kilka miesięcy przed wybuchem straszliwej wojny, popadli w zbiorowy optymizm                   

i nie wierzyli, że stoją na krawędzi Armagedonu? Piątego stycznia 1939 roku kanclerz Adolf Hitler                               

z najwyższymi honorami podejmuje Józefa Becka, polskiego ministra spraw zagranicznych, w swojej alpejskiej 

rezydencji w Berghof i zapewnia go, że na niczym nie zależy mu tak bardzo, jak na silnej i niezależnej Polsce. 

Zwykli Polacy żyją swoimi codziennymi sprawami. Trzydziestego pierwszego sierpnia tego samego roku 

Joachim Ribbentrop nie chce się spotkać z żadnym polskim dyplomatą. Uznaje, że nie ma o czym rozmawiać. 

Czy w 1939 roku mogło się to wszystko potoczyć inaczej? Po przeczytaniu dziesiątek wspomnień, pamiętników, 

dzienników, książek, starych gazet - wydaje mi się, że istniała też inna droga. Gdańsk naprawdę był celem 

Hitlera, a nie - jak uczono mnie w szkole - tylko pretekstem do rozpętania wojny.  
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4. 1956 : rok rewolty / Simon Hall ; przekład Andrzej Goździkowski.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia powszechna , Rewolucja , Ruchy społeczne , Świat 

Sygnatura:  WG-94  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Jest rok 1956. Świat powoli otrząsa się z powojennych traum. Nikita Chruszczow podczas XX Zjazdu KPZPR 

wygłasza słynny, wymierzony w nieżyjącego od trzech lat Stalina referat "O kulcie jednostki i jego następstw-

wach", a Adolf Hitler zostaje urzędowo uznany za zmarłego. Barwne kontrkulturowe lata 60. dopiero mają 

nadejść, ale już teraz świat ogarnia niepokój i bunt. Imre Nagy ogłasza wystąpienie Węgier z Układu 

Warszawskiego, Egipt nacjonalizuje Kanał Sueski, a w Poznaniu dochodzi do krwawo stłumionych demonstracji 

robotników. W tym samym roku ukazuje się debiutancki album Elvisa Presleya, firma IBM prezentuje pierwszy 

komercyjny komputer z dyskiem magnetycznym, a niespełna 16-letni Pelé debiutuje w barwach Santos FC. 

Oddział Fidela Castro ląduje na Kubie, a Lugano odbywa pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji. W połowie lat 

50. zeszłego stulecia świat znajduje się na krawędzi dramatycznych zmian. Dziesięć lat po zakończeniu II wojny 

światowej ideały, w imię których walczono z nazistowskimi Niemcami, dla wielu ostatecznie straciły swoją 

wiarygodność i aktualność. Ludzie na całym globie zaczynają otwarcie wyrażać swój sprzeciw, wychodząc na 

ulice i chwytając za broń. Obrońcy "starego porządku", których władza nagle została zagrożona, stają do 

bezwzględnej walki w jej obronie. "1956. Rok rewolty" to barwny portret buntu o zawrotnej skali, który ogarnął 

wszystkie kontynenty i zmienił oblicze świata.  

 

 

5. 1966 : rok, w którym eksplodowała dekada / Jon Savage ; przełożył Mikołaj 

Denderski.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura popularna , Muzyka amerykańska , Muzyka 

angielska , Pop (muzyka) , Rock , Singiel promocyjny , Stany Zjednoczone (USA) , 

Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2020-11 

 

 

W latach 60. XX wieku muzyka pop gwałtownie przyspieszyła i wkrótce przekroczyła barierę dźwięku. Stało się 

to w roku 1966. Mieszanina popu, pop artu, odważnej mody i radykalnych idei politycznych, podlana 

przełomową literaturą i LSD, doprowadziła wtedy do uwolnienia twórczych sił, które na zawsze zmieniły 

kulturowe obliczenie Europy i Ameryki. A pop trwale zagościł na ulicy i na salonach. Fascynująca opowieść 

Jona Savage'a przypomina nam najważniejsze dokonania The Beatles, The Byrds, Velvet Underground, The 

Who i The Kinks. A przede wszystkim pokazuje społeczne i kulturalne wrzenie, które doprowadziło do eksplozji 

1968 roku. Jon Savage (1953) - angielski dziennikarz muzyczny, pisarz, prezenter radiowy i telewizyjny. Pisał   

o punku, new wave i muzyce elektronicznej dla „Sounds”, „Melody Maker”, „The Face”, „Mojo”, „The 

Observer”, „New Statesman”. Autor m.in. książek England‟s Dreaming (1991), poświęconej brytyjskiemu 

punkowi, oraz Teenage: The Prehistory of Youth Culture (2007), o powojennej kulturze młodzieżowej. 

Zaprojektował okładkę do jednego z pierwszych singli „Manic Street Preachers”.  
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6. 6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz : poradnik dla 

nastolatków / Sean Covey ; przełożył Piotr Turski.- Wydanie 1., (dodruk).- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Przyjaźń , Randka , Rodzina , Stres szkolny , 

Sukces , Uzależnienie (nałóg) , Życie seksualne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-11 

 

 

W książce "6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz" Sean Covey udziela młodym ludziom 

ważnych porad przydatnych w podejmowaniu świadomych i mądrych decyzji. Wykorzystuje rzeczywiste 

historie nastolatków z całego świata i pokazuje młodzieży, jak odnieść sukces w szkole, zdobyć dobrych 

przyjaciół, porozumiewać się z rodzicami, zachować rozsądek w sprawach randek i seksu oraz unikać nałogów             

i budować poczucie własnej wartości. To nowatorska książka z mnóstwem oryginalnych żartów rysunkowych, 

inspirujących cytatów i zabawnych kwestionariuszy, która pomoże nastolatkom nie tylko przetrwać, ale i odnieść 

prawdziwy sukces. 

 

 

7. A serca mamy z kamienia : w uścisku oficerów bezpieki PRL / Henryk Piecuch.- 

Wydanie 1 (w tej edycji).- Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piecuch, Henryk (1939- ) , Polityka wewnętrzna , PRL , 

Służba bezpieczeństwa , Służby specjalne , Weryfikacja kadr , Polska , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2020-11 

 

 

Już od 30 lat nie ma Polski Ludowej (w skrócie PRL) i coraz mniej Polaków pamięta system władzy, którego 

istotą było upodlenie człowieka, pozbawienie go marzeń. A jednak ten PRL o wielu z nas, zwłaszcza o tych 

aktywnych w życiu publicznym, nie zapomniał. Jego funkcjonariusze, oficerowie służb specjalnych, którzy serca 

mają z kamienia, a na karku dziś przynajmniej sześć krzyżyków, od czasu do czasu wyciągają ze swoich 

archiwów i puszczają w obieg teczki. A dokładniej - pewne dokumenty przechowywane w tych teczkach, np. 

zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa lub pokwitowania odbioru pieniędzy za informacje                

o kolegach z pracy, znajomych, a nawet o rodzinie. W swojej książce świetny znawca służb specjalnych PRL płk 

H. Piecuch ukazuje środowisko i struktury, w których powstawały teczki, objaśnia, jakie były rodzaje teczek,              

w jakim celu je tworzono, gdzie się one znajdowały - i co się z większą częścią z nich stało. We wstępie P. 

Burchard pisze, że celem autora było: "Aby nikt już sobie nie wyobrażał, że pokwitowanie odbioru prawa jazdy 

było powodem założenia teczki". W tym miejscu natychmiast nasuwa się pytanie: dlaczego nadal, 30 lat po 

upadku komunizmu, uścisk oficerów bezpieki PRL tylko nieznacznie zelżał? Odpowiedź H. Piecucha jest prosta 

- ponieważ w Polsce nigdy nie przeprowadzono lustracji, nie ujawniono nazwisk większości tajnych 

współpracowników i donosicieli Służby Bezpieczeństwa. Dziś wiadomo, że wielu z nich po 1989 roku 

zajmowało eksponowane stanowiska w sferze polityki, nauki, kultury, w bankowości, w gospodarce i w Kościele 

katolickim. Był to skutek - jak wykazuje H. Piecuch - zmowy grupy kolaborancko-agenturalnej podszywającej 

się pod "Solidarność".  
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8. After Auschwitz : przejmujące świadectwo przetrwania przyrodniej siostry Anne 

Frank / Eva Schloss with Karen Bartlett.- Kraków: Wydawnictwo M, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schloss, Eva (1929- ) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Holokaust , Ocaleni z Holokaustu , Trauma , Żydzi , Anglia 

(Wielka Brytania) , Austria , Holandia , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2020-11 

 

 

Autorka, Eva Schloss, była najpierw przyjaciółką, a potem przyrodnią siostrą Anne Frank, której Dziennik jest 

jednym z najważniejszych świadectw o Holocauście. Mieszkały w sąsiednich kamienicach w Amsterdamie 

zanim zostały zmuszone do ukrywania się. W 1944 roku ich kryjówki zostały odkryte i obie dziewczynki wraz 

ze swoimi najbliższymi trafiły do Auschwitz. Anne nie przeżyła wojny. Z jej rodziny ocalał tylko ojciec, Otto 

Frank. Evie wraz z matką udało się przetrwać. Otto po wojnie związał się z matką Evy. W ten sposób połączyły 

się losy tych rodzin, a książka Evy jest w pewnym sensie kontynuacją Dziennika Anne Frank, swoistym Post 

Scriptum napisanym przez ocalałą z zagłady. Eva Schloss przez wiele lat nie chciała wracać wspomnieniami do 

czasów wojny. Książka jest świadectwem odkrywania przeszłości na nowo, pożegnaniem z bliskimi, którzy 

zginęli. Przede wszystkim jest to jednak opowieść o tym, co było „AFTER” - „PO” - w jaki sposób emocjonalnie 

i psychicznie udźwignąć to, co się wydarzyło? Jak zbudować szczęśliwe życie na gruzach poprzedniego? Tę 

książkę można pochłonąć w jeden wieczór, bo narracja jest dynamiczna i barwna, ale nie da się jej odłożyć 

potem na półkę. Trzeba sięgnąć po nią jeszcze raz i jeszcze raz, by odkrywać kolejne warstwy tej opowieści. Eva 

bowiem nie tylko opowiada historię, jakich znamy już wiele, ale rzuca też Czytelnikom wyzwanie. Zmusza nas, 

byśmy przemyśleli, czy to, co sądzimy o świecie i o człowieku da się obronić wobec takiego doświadczenia.  

 

 

9. Alfabet : strach albo miłość / Erwin Wagenhofer, Sabine Kriechbaum, André Stern 

; przełożyła Barbara Niedźwiecka.- Gliwice : Wydawnictwo Element, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczanie , Szkolnictwo , Wychowanie w rodzinie , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Opisane w tej książce historie ludzi pokazują, dlaczego miłość i zaufanie powinny być podstawą dzisiejszego 

rodzicielstwa. Autorzy książki przekonują, że zamiast „wychowania” można używać słowa „więź”, zamiast 

„zysku” - „wartość”, a zamiast „strachu” - „miłość”. W nowej rzeczywistości nie chodzi o nowe litery, lecz                

o nowy alfabet - fundament nowej postawy. 

 

 

10. Alfabet duszy i ciała / Józef Tischner ; opracowanie i wybór tekstów Wojciech 

Bonowicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowieczeństwo , Etyka , Kultura , Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-14  

Nowości:  2020-11 
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Ciało, dialog, miłość, nadzieja, solidarność, życie i śmierć to tylko niektóre z pojęć, które znalazły się                            

w Alfabecie ks. Józefa Tischnera, a dotyczących nas wszystkich. Uniwersalne myśli i mądrości człowieka gór, 

pokazują jak żyć autentycznie i twórczo. Ksiądz Tischner staje się naszym przewodnikiem. Wyrywa nas                       

z letargu. Pokazuje, co jest źródłem wolności.  

 

 

11. Algorytmy / Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani ; 

przekład z języka angielskiego Iwona Cieślik, Katarzyna Grygiel, Michał 

Staromiejski, Bartosz Walczak.- Wydanie 1 - 3 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2012. 

(Fundamenty Informatyki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-11 

 

Bardzo dobry kurs podstaw algorytmiki. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień najprostszych (algorytmów na 

liczbach, pierwszości i rozkładu na czynniki), omówili w niej m.in. algorytmy dziel i zwyciężaj, sortowania                   

i znajdowania mediany, szybką transformatę Fouriera oraz struktury danych i grafy. W sposób nowatorski 

książka opisuje programowanie dynamiczne i programowanie liniowe (intuicyjne ujęcie algorytmu sympleks, 

dualności i redukcji do problemu podstawowego). Przedstawia też sposoby rozwiązywania problemów NP-

zupełnych, wykorzystując przeszukiwanie zachłanne i lokalne algorytmy poszukiwania. Ostatni rozdział opisuje 

algorytmy kwantowe. Autorzy robią krótkie wprowadzenie do fizyki kwantowej, co pozwoli na zrozumienie tego 

rozdziału również czytelnikom, którym tematyka ta była dotychczas nieznana.  

 

 

12. Anatomia dla stomatologów / redakcja Wiesław Leonard Kurlej, Bohdan 

Gworys, Franciszek Burdan ; [autorzy Franciszek Burdan, Bohdan Gworys, Wiesław 

Leonard Kurlej, Zbigniew Wójtowicz].- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 

2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Stomatologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

 

1.Wprowadzenie. 2. Mianownictwo anatomiczne, budowa ciała ludzkiego, osie i płaszczyzny. 3. Układ kostny. 

4. Połączenia kości. 5. Układ mięśniowy. 6. Układ pokarmowy. 7. Układ oddechowy. 8. Układ moczowo-

płciowy. 9. Układ krążenia (sercowo-naczyniowy). 10. Układ dokrewny. 11. Układ nerwowy ośrodkowy. 12. 

Układ nerwowy autonomiczny. 13. Nerwy czaszkowe. 14. Nerwy rdzeniowe. 15. Narząd wzroku. 16. Narząd 

słuchu i równowagi - narząd przedsionkowo-ślimakowy. 17. Narząd smaku, węchu, skóra i jej wytwory. 

 

 

13. Angielski : tablice gramatyczne / [autor: Marcin Frankiewicz ; redakcja: Patrycja 

Wysocka ; konsultacja językowa: Katie Rosewood].- Warszawa : Wydawnictwo 

Edgard, 2019. 

 

 

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

Ćwiczenia i zadania , Pomoce dydaktyczne 

Sygnatura:  WG-811.111 

Nowości:  2020-11 
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Angielski. Tablice gramatyczne to zbiór najważniejszych reguł gramatycznych dla użytkowników języka 

angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Kompendium sprawdzi się wśród uczniów, studentów, 

samouków, a także osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Nauka z podręcznikiem umożliwi 

przypomnienie i uporządkowanie najważniejszych zagadnień języka angielskiego. Angielski. Tablice gramaty-

czne to także przejrzysty tabelaryczny układ, który umożliwi szybką powtórkę m.in.: czasów gramatycznych, 

czasowników modalnych, phrasal verbs, strony biernej, mowy zależnej czy zdań warunkowych. Tabele uzupeł-

nione są licznymi przykładami zastosowania reguł w praktyce.  

 

 

14. Arytmetyka i algebra : rozszerzony program matematyki w liceum / Wojciech 

Guzicki.- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algebra , Arytmetyka , Matematyka (przedmiot szkolny) , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.016 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Inspiracją do napisania tej książki był, między innymi, komentarz do podstawy programowej. Autorzy napisali            

w nim, że uczeń liceum powinien poznać dowody niektórych twierdzeń matematycznych, a nie tylko znać ich 

treści i umieć je stosować. W ostatnim czasie wielu nauczycieli prosiło mnie o sugestie, w jaki sposób można 

takie dowody uczniom zaprezentować. Ta książka jest próbą sprostania ich oczekiwaniom. Nie ograniczam się 

jednak do dowodów wspomnianych twierdzeń. Chcę przy okazji pokazać nauczycielom, w jaki sposób mogą 

rozwinąć tematy wymienione w podstawie programowej, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Przedstawiam 

zastosowania i uogólnienia dowodzonych twierdzeń. Na poziomie rozszerzonym naturalne jest dawanie uczniom 

do rozwiązania zadań trudniejszych niż tradycyjne, typowe zadania szkolne (na przykład maturalne). Jest to 

praktykowane zwłaszcza na kółkach matematycznych. Często sięgamy po zadania olimpijskie. W tej książce 

pokazuję takie wybrane zadania, wiążące się z omawianymi twierdzeniami lub ich uogólnieniami. [ze wstępu] 

 

 

15. Astronomia ogólna / redakcja Hannu Karttunen, Pekka Kroger, Heikki Oja, 

Markku Poutanen, Karl Johan Donner ; [tłumacze: Marek Muciek (rozdziały 1-9), 

Rafał Iwański (rozdziały 10-22)].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astrofizyka , Astronomia , Fizyka , Kosmologia , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2020-11 

 

Astronomia sferyczna ; Obserwacje i instrumenty ; Podstawowe pojęcia fotometrii ; Mechanizmy promienio-

wania ; Mechanika nieba ; Układ Słoneczny ; Ciała Układu Słonecznego ; Widma gwiazd ; Gwiazdy podwójne             

i masy gwiazd ; Wewnętrzna budowa gwiazd ; Ewolucja gwiazd ; Słońce ; Gwiazdy zmienne ; Obiekty zwarte ; 

Ośrodek międzygwiazdowy ; Gromady i asocjacje gwiazd ; Droga Mleczna ; Galaktyki ;  Kosmologia ; 

Astrobiologia ; Egzoplanety ; Matematyka ; Teoria względności ; Tabele. 
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16. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekład Andrzej Bilik].- Warszawa : 

Studio Emka, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Dziecko z zespołem 

Aspergera , Zespół Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Chociaż autyzm i zespół Aspergera nie są rzadkością, mało o nich wiemy. Większość osób nie zna tych 

upośledzeń i kiedy nagle ma z nim styczność, nie potrafi się przystosować. Dzieci dotknięte tymi 

przypadłościami nie rozumieją czym się różnią od innych, nie wiedzą jak myślą i mają trudności ze znalezieniem 

miejsca wśród rówieśników. Ta książka napisana właśnie dla nich. jest zrozumiała i łatwo się ją czyta. Jej 

zadaniem jest wytłumaczenie dziecku z zespołem Aspergera lub dziecku autystycznemu z wysokim poziomem 

funkcjonowania czym różni się ono od innych i zrozumieć kim jest. Pomóc mu żyć z tą odmiennością, pogodzić 

sie z samym sobą i z innymi, z myślą, dlaczego autystykowi tak trudno mieć przyjaciół. To książka do rodzinnej 

lektury, czytania dziecku albo razem z nim - aby wymienić opinie lub nawiązać dialog.  

 

 

17. Babcine słoiki / [autor: Jolanta Bąk].- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

2020. 

(Dragon Kuchnia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przetwory owocowo-warzywne , Książka kucharska , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-11 

 

 

Konfitury, dżemy, kiszonki… Nic nie zastąpi smaku i aromatu domowych przetworów. Zamknięte w słoikach 

skarby lata są nie tylko pyszne, ale też zdrowe! A ich przygotowanie wbrew pozorom nie musi być 

skomplikowane i czasochłonne. marynowane grzyby, kiszone ogórki, konfitury z wiśni czy śliwkowe powidła - 

dowiedz się, jak je przyrządzić, by smakowały jak z babcinej spiżarni. Ponad 170 przepisów na tradycyjne 

domowe przetwory, najlepsze metody przetwarzania owoców i warzyw, praktyczne porady znane kiedyś każdej 

gospodyni - ta książka to prawdziwe kompendium wiedzy. Skorzystaj z tradycyjnych receptur i ciesz się 

smakiem pysznych sałatek, dżemów i kompotów przez cały rok!  

 

 

18. Badania techniczne pojazdów : poradnik diagnosty / Kazimierz Sitek.- 

Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka techniczna , Samochody , Stacje obsługi 

pojazdów , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-629 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Bogato ilustrowany poradnik poświęcony badaniom technicznym pojazdów drogowych. Opisano w nim 

podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, najważniejsze przepisy regulujące badania techniczne 
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pojazdów i wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów, identyfikację pojazdu, ogólną kontrolę stanu 

technicznego podwozia i nadwozia, badanie stanu technicznego układów hamulcowych, diagnozowanie 

oświetlenia zewnętrznego, badanie układów związanych z ochroną środowiska, badanie pojazdu z urządzeniem 

technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, badanie pojazdu zabytkowego, odczyt wskazań 

drogomierza, rodzaje i zakres badań dodatkowych, badanie techniczne autobusu o dopuszczalnej prędkości do 

100 km/h, badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badanie 

techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, badanie techniczne pojazdów hybrydowych                        

i elektrycznych, badanie techniczne pojazdów skierowanych i po zmianach konstrukcyjnych oraz wybrane 

rodzaje badań dodatkowych. Odbiorcy: diagności stacji kontroli pojazdów i kandydaci na diagnostów, uczniowie 

techników i szkół branżowych II stopnia zgodnie z podstawą programową 2019 kształcący się w zawodzie 

technika pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie jednostki efektów 

kształcenia MOT.06.6 (Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych), jak również 

przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów.  

 

 

19. Bałtyk : historie zza parawanu / Aleksandra Arendt.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcje turystyczne , Obyczaje i zwyczaje , Społeczności 

lokalne , Bałtyk (morze ; część południowa) , Bałtyk (wybrzeże) , Polska (część 

północna) , Esej 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Bałtyk  

Nowości:  2020-11 

 

 

Co Tomasz Raczek robił na transatlantyku Stefan Batory? Dlaczego po plaży paradowano w piżamach? Gdzie 

była legendarna Wineta? Gdzie nad morzem była „nowa Warszawa”, a gdzie „małe Zakopane”? Morze 

intryguje, zachwyca i przeraża. Czas odkryć jego tajemnice i sprawdzić ile prawdy jest w legendach. „Bałtyk. 

Morskie opowieści” to zbiór historii o ludziach, których losy splotły się z Wybrzeżem. Autorka przemierza 

Polskę od Wolina po Hel. Pokazuje jak zmieniały się nadmorskie kurorty i moda plażowa. Sprawdza jak 

wygląda praca latarnika i co robią w morzu lokomotywy. A przy okazji udowadnia, że skakać na nartach można 

nie tylko w górach… Lektura doskonała zarówno dla tych, którzy w domowym zaciszu po pracy chcą poczuć 

zapach morskiej bryzy, jak i tych, którzy szukają książki do poczytania podczas słonecznych kąpieli na plaży.  

 

 

20. Bardziej toksyczni ludzie / Bernardo Stamateas ; przekład Barbara 

Sławomirska.- Warszawa : Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Osobowość , Relacje 

międzyludzkie , Toksyczne związki , Typologia psychologiczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wszyscy ludzie mają cechy toksyczne, obszary niedojrzałości. Każdy z nas przychodzi na świat z "fabrycznymi 

błędami". Czym zatem przeciętny człowiek różni się od toksycznego? Co to znaczy być osobą toksyczną? To 

znaczy, myśleć i funkcjonować w określony sposób. Na ogół staramy się wyeliminować niezdrowe cechy, jakie 

u siebie zauważamy. Ale człowiek toksyczny ich nie dostrzega i żyje, obwiniając innych, kradnąc ich emocje. 

Osoby toksyczne są emocjonalnymi nałogowcami, które po to, żeby poczuć się dobrze, muszą sprawić, by inni 

czuli się źle. Każdy z nas czasami odczuwa strach, bywa obojętny, miewa swoje obsesje. Jednak zdrowa 

osobowość utrzymuje równowagę powyższych cech. Problem pojawia się wtedy, kiedy jednej z nich jest - 
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proporcjonalnie - zbyt mało albo za bardzo urasta. Określenie "toksyczny" odnosi się do zachowań, emocji                    

i sposobu postępowania danego człowieka i innych osób względem niego. Albo zdobyć uznanie i akceptację 

innych, musimy mieć zrównoważoną osobowość. Pora pożegnać się z toksycznością. Pora strząsnąć brud                    

z butów, z naszego życia i podążać do przodu.  

 

 

21. Bez marnowania : kuchnia zero waste / Anna Lena Lesz.- Warszawa : 

Wydawnictwo RM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologiczny styl życia , Konsumpcja zrównoważona , Zero 

Waste , Książka kucharska , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Gospodarność i niemarnowanie jedzenia to tradycyjne wartości, które są też istotnymi elementami światowego 

ruchu zero waste. U jego podstaw leżą wrażliwość ekologiczna (ochrona zasobów Ziemi) oraz społeczna 

(moralny obowiązek dzielenia się żywnością z tymi, którym jej brakuje). Ta książka to zero waste w praktyce 

kuchni domowej. Autorka uczy świadomego planowania zakupów spożywczych, poprawnego przechowywania 

produktów, oszczędnego wytwarzania potraw i komponowania posiłków z zachowaniem prozdrowotnych 

składników, przemyślanego przechowywania i wykorzystywania niezjedzonych potraw. Proponuje też blisko 

100 przepisów spełniających główne zasady idei zero waste. Wszystkie receptury – przejrzyste i opatrzone 

praktycznymi wskazówkami – zachęcają nawet mniej zaawansowanych do kreatywnej aktywności kulinarnej.  

 

 

22. Bezpaństwowość w prawie publicznym / Dorota Pudzianowska.- Stan prawny na 

1 kwietnia 2019 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 

(Monografie,  ISSN 1897-4392) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpaństwowość , Dzieci , Kobieta , Obywatelstwo , Prawo 

międzynarodowe , Prawo publiczne , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2020-11 

 

 

CZ. I.: R. I. Wprowadzenie do problematyki bezpaństwowości ; R. II. Zagadnienie dofinansowania bezpańst-

wowca ; R. III. Przeciwdziałanie bezpaństwowości ; R. IV. Ochrona bezpaństwowców i procedury ustalania 

bezpaństwowości ; CZ. II.: R. V. Kategoria "kobiet" a problematyka bezpaństwowości ; R. VI. Kategoria 

"Dzieci" a problematyka bezpaństwowości ; R. VII. Kategoria podmiotów wyróżnionych na podstawie 

przesłanki ochrony interesu publicznego ; R. VIII. Kategoria podmiotów wyróżnionych na podstawie cechy 

"dobrowolności". 

 

23. Bezpieczeństwo w transporcie : zarys problematyki / Marlena Lorek.- Rzeszów : 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Służby mundurowe , Terroryzm , 

Transport , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2020-11 
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R. I. Transport - definicje, rodzaje i ich charakterystyka ; R. II. Bezpieczeństwo - definicje, rodzaje ; R. III. 

Terroryzm jako największe współczesne zagrożenie ; R. IV. Zagrożenia dla bezpieczeństwa w transporcie. 

 

 

24. Bezpieczeństwo współczesnego transportu / redakcja naukowa Marlena Lorek.- 

Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Terroryzm , Transport drogowy , 

Transport kolejowy , Transport powietrzny , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Agata Łukasik: Transport lotniczy - bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego ; Katarzyna Noga: Bezpieczeństwo                

w transporcie samochodowym ; Weronika Siłuszyk: Wpływ urządzeń mobilnych na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego ; Kamil Gefert: Terrorism in air transport ; Anna Kardasz: Interdependence between the strategy of 

electric transport development and poland's security  policy in the context of CO2 emissions ; Arkadiusz Olejarz: 

Bezpieczeństwo transportu drogowego na obszarze polskich miast ; Brunon Pyzocha: Zagrożenia terrorystyczne 

w transporcie kolejowym ; Marek Magniszewski: Ochrona infrastruktury transportowej przed terroryzmem jako 

element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ; Dariusz Tatarowski: Zmiany w dokumentach normatywnych 

regulujących przewozy najważniejszych osób w państwie wojskowymi statkami powietrznymi wprowadzone po 

katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku. 

 

 

25. Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska.- Warszawa : Difin, 

2019. 

(Biblioteka Pracy Socjalnej) 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Opieka społeczna , Polityka społeczna , Praca 

socjalna , Urzędy pracy , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-11 

 

R. I. Bezrobocie jako problem społeczny ; R. II. Osoby bezrobotne w przepisach prawa: 1. Pojęcie osoby 

bezrobotnej ; 2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy ; 3. Zasiłek dla bezrobotnych ; 4. Świadczenia 

zdrowotne ; 5. Osoby bezrobotne w przepisach pomocy społecznej ; R. III. Charakterystyka osób bezrobotnych             

i ich rodzin ; R. IV. System pomocy osobom bezrobotnym: 1. Zadania powiatowych urzędów pracy: Profilo-

wanie pomocy i ustalenie indywidualnego planu działania ; Usługi rynku pracy ; Instrumenty wspierające usługi 

rynku pracy ; Skuteczność pomocy powiatowego urzędu pracy ; 2. Zadania ośrodków pomocy społecznej: 

Warunki przyznawania pomocy ; Zasiłki z pomocy społecznej ; Świadczenia rodzinne ; Świadczenia 

niepieniężne ; Ubezpieczenie zdrowotne w systemie pomocy społecznej ; R. V. Praca socjalna z osobami 

bezrobotnymi i ich rodzinami: 1. Kontrakt socjalny ; 2. W jaki sposób przebiega proces pomocy w powiatowym 

urzędzie pracy ; 3. W jaki sposób przebiega proces pomocy w ośrodku pomocy społecznej ; 4. Współpraca 

ośrodka pomocy społecznej z powiatowym urzędem pracy w aktywizacji osób bezrobotnych ; 5. Spółdzielnie 

socjalne ; 6. Zatrudnienie socjalne i zatrudnienie wspierane ; R. VI. Pomoc bezrobotnej osobie niepełnosprawnej 

i jej rodzinie ; R. VII. Rekomendacje dla pracowników socjalnych. 

 

 

 

 



86 
 

26. Biologia komórki dla studentów uczelni medycznych / Jarosław Jóźwiak.- 

Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cytologia , Komórka (biologia) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-576 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

1. Błona komórkowa ; 2. Organella komórkowe ; 3. Macierz zewnątrzkomórkowa ; 4. Wewnątrzkomórkowe 

białka strukturalne ; 5. Jądro komórkowe ; 6. Cykl komórkowy i proliferacja komórek ; 7. Przekaźnictwo 

zewnątrzkomórkowe  ; 8. Przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe ; 9. Komórki macierzyste i różnicowanie ; 10. 

Onkogeneza ; 11. Śmierć komórek. Biologia komórki dla studentów uczelni medycznych jest nowoczesnym 

podręcznikiem, opisującym najważniejsze mechanizmy funkcjonowania komórek eukariotycznych. W opraco-

waniu znajduje się wiele odniesień do chorób człowieka, zwrócono szczególną uwagę na mechanizmy 

komórkowe, które są celami strategii terapeutycznej, czy też mają znaczenie w diagnostyce. Wiele ważnych 

procesów zostało precyzyjnie zdefiniowanych. Opracowanie jest wzbogacone licznymi ilustracjami. Prof. dr hab. 

Jakub Gołąb 

 

 

27. Bolesna historia stomatologii albo Płacz i zgrzytanie zębów od starożytności po 

czasy współczesne / James Wynbrandt ; przełożyła Zofia Szachnowska-Olesiejuk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stomatologia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wynbrandt w zabawny i zupełnie bezbolesny sposób opowiada o krwawej historii stomatologii. Płynnie 

przechodzi od czasów najciemniejszej niewiedzy, błędnych przekonań, przesądów i barbarzyńskich zabiegów, 

bardziej przypominających sceny z horroru niż jakąkolwiek opiekę medyczną, aż do świadomego leczenia, które 

– nawet jeśli wzbudza strach – raczej nie zakończy się powolną i wyjątkowo bolesną śmiercią. I choć wizyty                 

w gabinecie stomatologicznym nawet teraz nie należą do najprzyjemniejszych, a wielu ludzi na samą myśl                   

o dentyście oblewa się zimnym potem, współcześni pacjenci mogą być naprawdę wdzięczni losowi. Gdyby 

przyszło im leczyć uzębienie choćby w pierwszej połowie XX wieku, mogliby zupełnie niepotrzebnie zostać 

potraktowani dawką promieniowania lub stracić kilka zdrowych zębów. A trochę wcześniej dla ukojenia bólu 

upuszczono by im krew, przypalono skórę albo podano śmiertelną dawkę arszeniku. Możliwe nawet, że trafiliby 

na scenę, gdzie wyrwiząb – artysta bólu i prekursor profesji – ku powszechnej radości zgromadzonego tłumu 

zająłby się problemem. Ta opowieść raczej nie wyleczy nikogo z dentofobii, z pewnością jednak pomoże 

docenić wykształcenie dzisiejszych stomatologów, sterylność ich gabinetów i dostępność szerokiej gamy 

skutecznych środków przeciwbólowych.  
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28. Bucket list : 1000 miejsc w których odnajdziesz ciszę i spokój / Victoria Ward ; 

[tłumaczenie Paulina Kielan].- Poznań : Publicat Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcje turystyczne , Podróże , Świat , Przewodnik 

turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Oto książka dla tych, którzy pragną harmonii i wewnętrznej równowagi. Skarbnica pomysłów, które mogą stać 

się inspiracją. Znajdziesz tu listę miejsc z całego świata oraz propozycje podróży, dzięki którym zafundujesz 

sobie zarówno krótkie momenty ucieczki od codzienności, jak i dłuższe wyprawy kojące zestresowane ciało                  

i duszę. Odkryjesz trudno dostępne zakątki w sercach miast, odizolowane schroniska skryte w dziewiczej 

przyrodzie, cenione ośrodki medytacyjne, a także centra kulturowe, artystyczne i duchowe. Ta książka pomoże ci 

zwolnić tempo, zostawić za sobą codzienny stres i odkryć, co jest dla ciebie najlepsze. Może to być na przykład 

oglądanie wschodu słońca z balonu unoszącego się nad kanadyjskim jeziorem albo rozkoszowanie się ciszą                

w budapesztańskiej kawiarence. Każde z opisanych tu miejsc oferuje przestrzeń i czas, by odetchnąć, pomyśleć, 

wsłuchać się w siebie i odnaleźć własne ja.  

 

 

29. Bunt barbarzyńców : 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji / Wojciech 

Roszkowski.- Kraków : Biały Kruk, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Kryzys kultury , Krytyka społeczna , 

Liberalizm , Europa , Esej 

Sygnatura:  WG-316.7  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Czy cywilizacja zachodnia, do której wszak należymy, już upadła? A jeśli tak, to czy będzie w stanie się 

podnieść i pod jakimi warunkami? Pytania te nurtują wielu ludzi, także wybitnego intelektualistę i świetnego 

pisarza prof. Wojciecha Roszkowskiego. Autor rozważał je już w skrzącym się imponującą erudycją dziele 

„Roztrzaskane lustro”, które stało się bestsellerem ubiegłego roku. „Bunt barbarzyńców” jest swoistą 

kontynuacją tamtej książki, choć został zupełnie inaczej skonstruowany. Dalszy ciąg rozmyślań nad schyłkiem 

naszej cywilizacji ujęty został tym razem w formie 105 pytań i odpowiedzi. Odpowiedzi zwięzłych, niebywale 

logicznych, nieraz nawet ironicznych „Współczesny człowiek Zachodu - pisze w „Buncie barbarzyńców‟ prof. 

Wojciech Roszkowski - zbyt często unika rozważania pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi, lub szuka 

odpowiedzi zbyt łatwych, żeby były prawdziwe. Pytania i odpowiedzi, które znalazły się w tej książce, powinny 

zainteresować ludzi choćby powierzchownie zatroskanych o przyszłość, swoją i swojej wspólnoty. Ktoś, kto 

spędza większość wolnego czasu wpatrzony w ekranik swojego telefonu, czytając jedynie uwagi swoich 

znajomych o swoich znajomych, albo w inny sposób „zabija czas‟, czyli zabija siebie, może najwyżej zapytać: 

„ale o co chodzi?‟ Przeczyta - to się dowie”.  
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30. Była sobie odporność : jak skutecznie wzmocnić pracę układu odpornościowego 

i wreszcie przestać chorować / Jenna Macciochi ; tłumaczenie Monika Skowron.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odporność , Układ odpornościowy , Wysiłek fizyczny , 

Zdrowe odżywianie , Zdrowie psychiczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-11 

 

 

Przełomowy poradnik o odporności Często łapiesz infekcje i przeziębienia? Alergie skutecznie uprzykrzają ci 

życie? Bliska osoba walczy z chorobami autoimmunologicznymi? A przecież są szczęściarze, którzy nigdy nie 

chorują. Jaki jest ich sekret? Układ odpornościowy wymaga delikatnej równowagi i odpowiedniego traktowania. 

Dr Jenna Macciochi, immunolożka z ponad 20-letnim doświadczeniem, wyjaśnia, jak naprawdę działa ten 

skomplikowany mechanizm, pokazuje sposoby na wspieranie jego pracy, a przy okazji obala wiele szkodliwych, 

pseudonaukowych mitów. Dlaczego „zwiększanie” odporności suplementami to nie najlepszy pomysł? Jak 

chronić się przed wirusami? Czy szczepionki działają? Co mają ze sobą wspólnego zdrowie psychiczne                       

i infekcje? Precyzyjne, eksperckie porady, wiedza naukowa i jej praktyczne zastosowanie sprawiają, że Była 

sobie odporność to jeden z najpotrzebniejszych poradników medycznych. Dowiedz się, jak dbać o swoją 

odporność, pokonaj choroby i ciesz się zdrowym życiem!  

 

 

31. Chemia ogólna / Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman ; tłumaczenie 

Joanna Wójcik [i 10 innych].- Wydanie 2. / redaktorzy naukowi Bogusław 

Buszewski, Paweł Pomastowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chemia , Dynamika , Kinetyka , Pierwiastki chemiczne , 

Reakcje chemiczne , Termodynamika , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-54 

Nowości:  2020-11 

 

 

Autorzy książki "Chemia ogólna" wyjaśniają podstawowe problemy chemii ogólnej, a także naturę oddziaływań 

i przebieg procesów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko naturalne. 

Podręcznik zawiera również wprowadzenie do chemii nieorganicznej, organicznej i analitycznej. Stanowi 

pomost między chemią nauczaną w szkole średniej a wykładaną na wyższych uczelniach. Autorzy wymagają od 

czytelnika jedynie podstawowej znajomości chemii, a aparat matematyczny jest ograniczony do niezbędnego 

minimum. Książka przeznaczona jest dla studentów pierwszych lat kierunków chemicznych, biologii, 

biotechnologii, ochrony środowiska i geologii. Z pewnością skorzystają z niego licealiści, którzy przygotowują 

się do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie oraz nauczyciele chemii, którzy chcą 

uatrakcyjnić swoje lekcje.  

 

 

32. Chirurgia / redakcja O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L. R. 

Forsythe, Rowan W. Parks.- Wydanie 2. polskie, dodruk / tłumaczenie z języka 

angielskiego Marek Sierżęga.- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018. 

(Seria Davidsona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2020-11 
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CZĘŚĆ 1. PODSTAWY OPIEKI CHIRURGICZNEJ: Reakcja metaboliczna na uraz, równowaga płynowa                    

i elektrolitowa, wstrząs ; Przetaczanie krwi i produktów krwiopochodnych ; Leczenie żywieniowe pacjentów 

leczonych chirurgicznie ; Zakażenia i antybiotyki ; Zasady etyczne, przedoperacyjna ocena chorego, znieczulenie 

i pooperacyjne zwalczanie bólu ; Podstawy chirurgicznego leczenia nowotworów ; Urazy ciała i urazy 

wielonarządowe ; Zabiegi i badania obrazowe ; Opieka pooperacyjna i powikłania ; Chirurgia jednego dnia. 2. 

CHIRURGIA UKŁADU POKARMOWEGO: Powłoki jamy brzusznej i przepukliny brzuszne ; Ostry brzuch                 

i niedrożność przewodu pokarmowego ; Przełyk, żołądek i dwunastnica ; Wątroba i drogi żółciowe ; Trzustka                

i śledziona ; Jelito cienkie i grube ; Choroby odbytu i okołoodbytnicze. CZĘŚĆ 3. CHIRURGIA SPECJALI-

STYCZNA: Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna ; Sutek ; Chirurgia endokrynologiczna ; Chirurgia 

naczyniowa i endowaskularna ; Chirurgia serca i klatki piersiowej ; Chirurgia urologiczna ; Neurochirurgia ; 

Transplantologia ; Laryngologia ; Ortopedia. 

 

 

33. Ciepłownictwo : obliczenia, projektowanie, energooszczędność / Aleksander 

Szkarowski.- Wydanie 3. (uaktualnione) - 1. wydanie PWN.- Warszawa : 

Wydawnictwo WNT, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciepłownictwo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

CZ. I. PODSTAWY OBLICZEŃ I PROJEKTOWANIA SIECI CIEPLNYCH;  CZ. II. PODSTAWY OBLI-

CZEŃ I PROJEKTOWANIA WĘZŁÓW CIEPLNYCH; CZ. III. OSZCZĘDZANIE ENERGII W CIEPŁOW-

NICTWIE. 

 

 

34. Ciężar dowodu w polskim procesie karnym / Małgorzata Żbikowska.- Stan 

prawny na 25 lutego 2019 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 

(Monografie,  ISSN 1897-4392) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dowód sądowy , Prawo karne procesowe , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-11 

 

 

R. I. Założenia metodologiczne dotyczące problematyki ciężaru dowodu ; R. II. Rekonstrukcyjne sposoby ujęcia 

ciężaru dowodu ; R. III. Charakterystyka i analiza wyróżnionych w literaturze "odmian" ciężaru dowodu oraz 

problematyka wyodrębnienia zasady ciężaru dowodu ; R. IV. Ciężar dowodu a stopień procesowego poznania 

organu rozstrzygającego, domniemania i inne czynniki, od których zależy ukształtowanie ciężaru dowodu ; R. V. 

Brak dowodu oraz jego negatywna ocena implikujące aktualizację reguły ciężaru dowodu. 
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35. Cybulski : podwójne salto / Dorota Karaś.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cybulski, Zbigniew (1927-1967) , Aktorzy polscy , Film 

polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Cybulski Z. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Brawurowa biografia człowieka, który został legendą. Było ich dwóch. Pierwszego znają wszyscy: największy 

gwiazdor filmowy epoki, obiekt westchnień tysięcy kobiet, kultowy Maciek Chełmicki w "Popiole i diamencie". 

Ginie pod kołami pociągu dzień po otrzymaniu propozycji zagrania w amerykańskiej telewizji. Drugiego znali 

nieliczni: chłopak z nerwicą natręctw i kompleksami na punkcie swojej sylwetki, z marną dykcją i kiepską 

pamięcią. "Lepiej było zginąć młodym, tak jak Dean, niż doczekać tuszy, oczu jeszcze mniejszych, niż były" - 

wyznaje krótko przed śmiercią. Jego zmagania z własnym mitem, których ofiarą padają żona i syn, trwają aż do 

tragicznego końca. Dorota Karaś z reporterską dociekliwością przygląda się obu obliczom Zbyszka Cybulskiego. 

Jako pierwsza opisuje dzieciństwo, o którym on sam nie mógł mówić w powojennej Polsce. Odsłania kulisy 

działalności legendarnego teatrzyku "Bim-Bom" i powstania najsłynniejszych filmów tamtej epoki. Przede 

wszystkim jednak pyta i cenę sławy i to, co naprawdę zabiło Zbyszka Cybulskiego. 

 

 

36. Cyfrowe Państwo : uwarunkowania i perspektywy / Marcin Kowalczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Administracja elektroniczna , Digitalizacja , Informatyzacja , 

Państwo , Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wprowadzenie do problematyki Cyfrowego Państwa ; Przedmiot i cel opracowania ; Podstawowe problemy, 

założenia i hipotezy badawcze ; Metodologia badań ; Struktura opracowania ; Założenia terminologiczne ; 

Zdefiniowanie pojęć e-government oraz e-governance ; Zdefiniowanie pojęcia m-government ; R. I. OTOCZE-

NIE TECHNOLOGICZNE; R. II. SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE; R. III. PROBLEMATYKA MODERNI-

ZACJI PAŃSTWA - WYMIARY CYFROWEJ TRANSFORMACJI; R. IV BLOCKCHAIN - SIEĆ ROZPRO-

SZONEGO ZAUFANIA; R. V. CYFROWE PAŃSTWO (E-GOV 3.0); R. 6. BLACK SWANS - W POSZU-

KIWANIU CZARNYCH ŁABĘDZI. 

 

 

37. Czarodzieje rynku : rozmowy z wybitnymi traderami / Jack D. Schwager ; 

przełożył: Grzegorz Zalewski, rozmowę z Tonym Salibą tłumaczył Michał Kolano.- 

Warszawa : Linia, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akcje (ekonomia) , Giełda , Maklerzy giełdowi , Transakcja 

terminowa , Rynek walutowy , Traderzy , Stany Zjednoczone (USA) , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-336.76 

Nowości:  2020-11 
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Pierwsza - i przez wielu uważana za najważniejszą - część rozmów Jacka Schwagera z wybitnymi traderami. 

Część z nich znana na pewno polskim Czytelnikom, nadal należy do najlepszych graczy na świecie - Jim Rogers, 

Paul Tudor Jones, Larry Hite, William O'Neil. Książka, która wielu czytelnikom otwiera oczy na to co 

najważniejsze w tradingu.  Każdy z rozmówców pokazuje swoje własne unikalne podejście do rynku.Cechą 

łączącą niemal każdą z osób, jest głębokie rozumienie ryzyka w działaniu na rynkach. Bez względu na to, czy to 

rynek akcji, walut, surowców, czy obligacji. Bez względu na to, czy stosujemy analizę techniczną, fundamen-

talną, czy jakiekolwiek inne podejście.  

 

 

38. Człowiek istota społeczna / Elliot Aronson, Joshua Aronson ; przekład 

Małgorzata Guzowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Dariusz Doliński.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresywność , Konformizm , Miłość , Poznanie , 

Propaganda , Psychologia społeczna , Stereotyp , Środki masowego przekazu , 

Uprzedzenia , Wrażliwość , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-11 

 

1. Co to jest psychologia społeczna? ; 2. Poznanie społeczne ; 3. Uzasadnianie własnego postępowania ; 4. 

Konformizm ; 5. Środki masowego przekazu, propaganda i perswazja ; 6. Agresja u człowieka ; 7. Uprzedzenia ; 

8. Sympatia, miłość, zrozumienie ; 9. Psychologia społeczna jako nauka. Pierwsze wydanie książki Elliota 

Aronsona powstało w 1970 roku. Od tamtej pory stale aktualizowany podręcznik Człowiek istota społeczna jest 

jedną z najważniejszych publikacji wprowadzających w obszar psychologii społecznej. Elliot Aronson i Joshua 

Aronson prowadzą czytelnika przez najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej. Definiują tę dyscyplinę 

jako naukowe badanie wpływu rzeczywistej, wyobrażonej lub założonej obecności innych na nasze myśli, 

emocje, przekonania i zachowania - oraz tego, w jaki sposób my wywieramy wpływ na innych. Przybliżają 

zagadnienia poznania społecznego, uzasadniania własnego postępowania, konformizmu, wpływu mediów oraz 

zjawiska zachodzące w relacjach międzyludzkich: agresję, uprzedzenia, sympatię i miłość.  

 

 

39. Czuły narrator / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura , Twórczość , Antologia , Esej , Mowy 

Sygnatura:  WG-82(091)  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

 

Wyjątkowe zaproszenie za kulisy własnej twórczości i opowieść o współczesnym świecie – pierwsza książka 

Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla. Laboratorium powstających tekstów, książek, 

bohaterów. Proces żmudnych, ale i fascynujących poszukiwań. Eksplozje wyobraźni. Podążanie za logiką 

rodzącej się fabuły i za wewnętrznym światem bohaterów, odkrywanie ich motywacji, światopoglądów. 

Odsłanianie pasjonujących historii, ale też opowieść o lekturach i osobistych doświadczeniach. Wytrwałe 

dążenie do tego, by rozumieć nieskończone zróżnicowanie i skomplikownie świata.  
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40. Czynniki leczące w psychoterapii / Jan Czesław Czabała.- Wydanie 4 zmienione 

- 6 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

(Krótkie Wykłady z Psychologii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychoterapia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.851 

Nowości:  2020-11 

 

 

Jak działa psychoterapia? Na czym polega proces zmian zachodzących w wyniku oddziaływań psycho-

terapeutycznych? Jakie czynniki występujące w toku psychoterapii sprawiają, że jest ona skuteczna? Nowe, 

rozszerzone i uaktualnione wydanie cenionego podręcznika wprowadzającego w zagadnienia psychoterapii. 

Treść książki jest podporządkowana nadrzędnemu celowi, tzn. wykorzystaniu istniejących teorii psychoterapii, 

wyników badań nad psychoterapią i doświadczeń klinicznych do doskonalenia praktyki psychoterapeutycznej 

stosowanej w leczeniu zaburzeń psychicznych. 

 

41. Dalekowysoko : Tybetańczycy bez ziemi / Hanka Grupińska.- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupińska, Hanka , Buddyzm , Podróże , Świadomość 

narodowa , Tybetańczycy , Uchodźcy , Indie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Tybetańczycy, o których pisze Hanka Grupińska, to ludzie bez ziemi, bez państwa - żyją w miejscu użyczonym, 

w kraju należącym do innych. Od 1959 roku chronią się w Indiach. Uciekali przed chińską przemocą, szli do 

swojego nauczyciela i opiekuna, do Dalajlamy. Tam, na wygnaniu, jest ich dziś ponad 100 000. I o nich jest ta 

książka. O uciekinierach, buddystach, mniszkach i sprzedawczyniach, o aktywistach politycznych, pisarzach                 

i poetach. O nich, którzy pamiętają swój kraj i czekają powrotu. Hanka Grupińska wracała do Himaćal Pradesz 

przez 10 lat. Wiele miesięcy mieszkała w klasztorach mniszek tybetańskich. Wędrowała dalekowysoko, do 

doliny Spiti. Napisała książkę, która nie spieszy - ofiaruje czas namysłu wokół rozmaitych znaczeń.  

 

 

42. Dietetyka i żywienie kliniczne / redakcja Anne Payne, Helen Barker ; redakcja 

wydania 1. polskiego Jan Chojnacki ; [tłumaczenie z języka angielskiego Cezary 

Chojnacki i 12 innych].- Dodruk.- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta lecznicza , Leczenie żywieniowe , Odżywianie , 

Żywienie dojelitowe , Żywienie pozajelitowe , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

CZĘŚĆ 1. PRAKTYKA OPARTA NA FAKTACH: 1. Praktyka oparta na faktach ; 2. Model refleksyjnego 

uczenia się w edukacji medycznej ; 3. Zmiana zachowań ; 4. Przejście pod opiekę ośrodków dla pacjentów 

dorosłych ; CZĘŚĆ 2. OPIEKA MEDYCZNA OPARTA NA FAKTACH: 5. Kontrola spożycia pokarmu                     

i wchłaniania ; 6. Interakcje żywności z lekami ; 7. Nadwrażliwość pokarmowa - alergia i nietolerancja 

https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/psychoterapia,t,69436327
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pokarmowa ; 8. Nieswoiste choroby zapalne jelit (nchzj) i rak jelita grubego ; 9. Zespół krótkiego jelita ; 10. 

Żywienie dojelitowe ; 11. Żywienie pozajelitowe ;  12. Oparzenia ; 13. Żywienie w chorobach wątroby ; 14. HIV 

; 15. Opieka paliatywna ; 16. Choroby nerek ; 17. Cukrzyca ; 18. Otyłość ; 19. Choroby układu krążenia ; 20. 

Leczenie udaru ; 21. Choroby neurologiczne ; 22. Zdrowie psychiczne. 

 

 

43. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu / Robert M. 

Sapolsky ; przełożyła Małgorzata Guzowska-Dąbrowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 

(Biblioteka Psychologii Współczesnej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stres , Psychofizjologia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-11 

 

 

Dlaczego zebry nie mają wrzodów? ; Gruczoły, gęsia skorka i hormony ; Udar, zawały serca i śmierć voodoo ; 

Stres, przemiana materii i upłynnianie aktywów ; Wrzody, biegunka i lody z gorącą czekoladą ; Karłowatość                

i znaczenie matek ; Seks i rozmnażanie ; Odporność, stres i choroba ; Stres i ból ; Stres i pamięć ; Stres i dobry 

sen ; Starzenie się i śmierć ; Dlaczego stres psychologiczny jest stresujący? ; Stres i depresja ; Osobowość, 

temperament i ich związane ze stresem konsekwencje ; Uzależnienie od narkotyków i adrenaliny a przyjemność ; 

Patrząc z dołu ; Skuteczne radzenie sobie ze stresem. Fascynujące kompendium współczesnej wiedzy na temat 

psychofizjologii stresu łączące perspektywy 4 dyscyplin: psychologii, neurologii, immunologii i endokrynologii. 

Autor wnikliwie opisał, co dzieje się z człowiekiem, gdy doświadcza stresu. Dzięki lekturze zrozumiemy, w jaki 

sposób oddziaływanie stresu na organizm ludzki wpływa na całe nasze życie, czyniąc nas podatnymi na choroby 

cywilizacyjne, wywołując m.in. zaburzenia pamięci i funkcjonowania mózgu, otyłość czy cukrzycę. Stresu nie 

można wyeliminować, ale zrozumienie mechanizmów tej reakcji, jej przyczyn i efektów, pomoże nam radzić 

sobie z otaczającym światem.  

 

 

44. Dom pisarzy w czasach zarazy: Iwicka 8A / Tomasz Jastrun.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jastrun, Tomasz (1950- ) , Jastrun, Mieczysław (1903-1983) , 

Buczkówna, Mieczysława (1924-2015) , Inteligencja (socjologia) , Pisarze polscy , 

Poeci polscy , Stalinizm , Opozycja polityczna nielegalna , Odwilż (1953-1957) , 

Pokolenie literackie , Polski Październik (1956) , Postawy , Życie literackie , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Jastrun T. 

     Nowości:  2020-11 

 

Ta książka to opowieść o warszawskim budynku i jego mieszkańcach. Autor wraca do dziejów rodzinnego domu 

przy ulicy Iwickiej 8A, który w stalinowskich latach zamieszkiwali znani pisarze. Książka mówi o procesie 

zniewalania duszy, o sztuce miażdżonej walcem historii, ale także o przebudzeniu i triumfie prawdy. Tomasz 

Jastrun stara się zrozumieć, dlaczego twórcy podpisali pakt z diabłem. Kilkadziesiąt lat zbierania materiałów 

zaowocowało bardzo osobistym, gorącym i chwilami autobiograficznym tekstem. Pełnym anegdot, dygresji, 

czasem skandalizujących faktów z życia artystów. Intrygujący reportaż, esej i pamiętnik wzbogacony 

niezwykłymi dokumentami i zdjęciami. Drugą część książki stanowią wywiady z pisarzami, mieszkańcami domu 

takimi jak Juliusz Żuławski, Ryszard Matuszewski, Jan Kott, Seweryn Pollak, Irena Szymańska czy Bronisława 

Przybosiowa. Wszystko to nasycone poetycką wrażliwością autora.  Tomasz Jastrun - poeta, prozaik, dziennikarz 

i felietonista. Publikował w paryskiej „Kulturze”. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Sztokholmie              



94 
 

i attaché kulturalnego w Szwecji. Od lat pisze do wielu miesięczników i tygodników takich jak „Zwierciadło”, 

„Twój Styl”, „Przegląd”, „Newsweek” czy „Wprost”. Jest autorem powieści, tomów wierszy i książek dla dzieci.  

 

 

45. Dragi i wojna : narkotyki w działaniach wojennych / Teresa Kowalik, Przemysław 

Słowiński.- Warszawa : Fronda, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Alkohole , Leki , Lekozależność , Narkomania , 

Narkotyki , Substancje psychoaktywne , Uzależnienie (nałóg) , Wojna , Wojsko , 

Żołnierze , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2020-11 

 

 

Żołnierz jest najsłabszym ogniwem wojny. Walczy nie tylko z wrogiem ale też z własnym przemęczeniem, 

stresem i strachem. Jak wzmocnić w nim wojownika? najlepiej - narkotykami. Cudowną pigułką, która sprawi, 

że żołnierz stanie się maszyną do zabijania. Nawet przez kilka dni z rzędu nie będzie musiał spać ani jeść. 

Wyzbędzie się poczucia winy. Zapomni przygnębieniu i zmęczeniu. Amfetamina, heroina, barbiturany, morfina                 

i inne piaty, kokaina i różne środki medyczne doskonale sprawdzają się w roli takiego magicznego środka. Czy 

mikstura z wina i soku z dojrzałych makówek stymulowała bohaterów Homera? Co wdychali niezwyciężeni 

żołnierze Aleksandra Wielkiego? Jakimi narkotykami faszerowali się wikingowie a którymi - wojownicy znad 

rzeki Orinoko? Na jakim syntetycznym dopingu funkcjonowali żołnierze Wehrmachtu, Luftwaffe                               

i Keiegsmarine? Ile milionów tabletek metaamfetaminy wyprodukowały państwowe laboratoria III Rzeszy? 

Jakie "witaminy" stymulowały dzielnych pilotów RAF-u? ; Amerykanie w Wietnamie palili marihuanę                         

i wciągali Kokę, wojska sowieckie w Afganistanie - wolały haszysz i heroinę. Gdzie przebiega granica pomiędzy 

terapeutycznym zastosowaniem narkotyków, a stymulowaniem zachowań? Czy narkotyki w ekstremalnych 

działaniach wojennych to pomoc dla żołnierzy czy dowód na to, że dowództwo traktuje ich jak mięso armatnie?  

 

 

46. Drapieżnik : prawdziwa historia najbardziej nieuchwytnego mordercy XXI 

wieku / Maureen Callahan ; tłumaczenie Marcin Sieduszewski.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Keyes, Israel (1978-2012) , Przestępcy seksualni , Seryjni 

zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-11 

 

 

Był zagadką dla profilerów. Przez ponad dziesięć lat przemierzał Stany w poszukiwaniu swoich ofiar. Polował 

na kobiety i mężczyzn, młodych i starych, w dzień i w nocy. Oszczędzał tylko dzieci. Od zawsze czuł, że żyją             

w nim dwie osoby. Oddany ojciec, wychowujący córkę, i wzorowy pracownik zamieniał się w seryjnego 

mordercę i gwałciciela. Doskonale przygotowany do każdej zbrodni. Zabijał według dokładnie ustalonego planu, 

szybko i sprawnie. Usuwał włosy na całym ciele i blokował gruczoły potowe. FBI na próżno szukałoby śladów 

DNA. Jak to się stało, że Israel Keyes w końcu wpadł? Gdzie popełnił błąd? Ilu ludzi tak naprawdę zabił? 

Maureen Callahan, dziennikarka zaintrygowana historią mordercy, który przez ponad dekadę nie istniał dla 

wymiaru sprawiedliwości, spędziła wiele lat, badając jego motywy. Przeprowadziła setki rozmów z kluczowymi 

przedstawicielami organów ścigania, przewertowała stosy dokumentów ze śledztwa, dotarła do tajnych akt FBI. 

Wszystko po to, żeby przedrzeć się do umysłu mordercy. Drapieżnik to mrożąca krew w żyłach prawdziwa 

historia człowieka uzależnionego od mordowania. Zabójcy, wobec którego FBI było bezradne, psychopaty                   

i manipulanta, który do samego końca kontrolował sytuację i zadbał o to, aby ostatnie zdanie należało właśnie do 

niego.  
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47. Dziadek Władek : O Broniewskim, Ance i rodzinie / Ewa Zawistowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broniewscy (rodzina) , Broniewska, Anna , Broniewski, 

Władysław (1897-1962) , Poeci polscy , Pisarze polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Broniewski W. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Ewa Zawistowska, wnuczka Władysława Broniewskiego, przez lata rozdzielała jego postać na "prywatnego" 

dziadka Władka i "oficjalnego" poetę ze szklanych podręczników. Swojej matki Anki, młodo zmarłej ukochanej 

córki Broniewskiego, nie pamiętała zupełnie. Po pamięć i wiedzę o nich wyruszyła w literacką podróż w głąb 

zatrzaśniętego w skrzyni archiwum rodzinnego. Z nieznanych dotąd listów i dokumentów autorka układa historię 

swojej niezwykłej rodziny. W jej barwnej opowieści powraca powojenny świat literacki i filmowy oraz 

skomplikowana rzeczywistość lat pięćdziesiątych. Wnuczka Broniewskiego nie unika trudnych tematów - takich 

jak alkoholizm dziadka, jego poemat o Stalinie, choroba matki i okoliczności jej śmierci czy komunizm babki. 

Listy pokazują ogromną miłość Broniewskiego do Anki i niebanalną więź, jak ich łączyła. Dokumenty ujawniają 

ciekawe, czasem burzliwe kulisy wspólnej pracy ojca i córki nad filmem "Wisła", którego realizację przerwała 

śmierć 24-letniej reżyserki. W tle widać - zatrzymaną w odległych czasach stalinowskich - całą rodzinę. Tacy, 

jacy byli na co dzień. W rolach ojców, córek, matek i dziadków. Jak mieszkali, pracowali, spędzali wakacje.                

O czym myśleli, w co wierzyli. Unikatowe materiały z rodzinnego archiwum i barwna opowieść o niedającym 

się zaszufladkować poecie z krwi i kości.  

 

 

48. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół 

Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. 

Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tłumaczenie Robert Waliś].- 

Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007. 

(Biblioteka Rodzica i Pedagoga) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby dziecięce , Choroby psychiczne , Depresja 

psychiczna , Dzieci , Zespół ADHD , Zespół Aspergera , Zespół Tourette'a , 

Poradnik 

 Sygnatura:  WG-615.851 

 Nowości:  2020-11 

 

Ogólne zasady diagnozowania ; Ogólne zasady terapii ; Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ; Trudności                 

w nauce ; Zaburzenia ze spektrum autystycznego ; Zespół Aspergera i jego leczenie ; Zaburzenia lękowe                      

i obsesyjno-kompulsywne ; Zaburzenia integracji sensorycznej ; Tiki i zespół Tourette'a ; Depresja ; Depresja 

dwubiegunowa ; Zaburzenia opozycyjno-buntownicze ; Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego ; 

Lekarstwa. 

 

49. Dzieciństwo w cieniu rózgi : historia i oblicza przemocy wobec dzieci / Anna 

Golus.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2019. 

(Editiohistoria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kara cielesna , Postawy rodzicielskie , Przemoc , 

Wychowanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-11 
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R. I. W powijakach ; R. II. Dobre złego początki ; R. III. Koszmar, z którego zaczynamy się budzić ; R. IV. Nie 

kocha syna, kto rózgi żałuje ; R. 5. Biblijna rózga w XXI w. ; R. 6. Rózga jako symbol wiedzy ; R. 7. Chłosta dla 

wszystkich ; R. 8. Od ochrony zwierząt do ochrony dzieci ; R. IX. Bici biją tych, którzy będą bić ; R. X. Bicie 

dzieci w liczbach ; R. XI. Klaps - ostatni rozdział historii bicia dzieci ; R. XII. Przemoc w białych rękawiczkach.  

 

 

50. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra 

Maciarz, Dorota Drała.- Wydanie 5.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 

2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Dziecko z zespołem 

Aspergera , Zespół Aspergera , Case study (studium przypadku) 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-11 

 

 

Osnowę treści tej książki stanowią relacje matki dziecka dotkniętego zespołem Aspergera. Książka ta ma 

przybliżyć nauczycielom, rodzicom i wychowawcom kliniczny obraz choroby. Jak można pomóc dziecku 

autystycznemu - oto podstawowe pytanie na które ta pozycja stara się odpowiedzieć. W pierwszej części 

przedstawiono istotę i swoiste symptomy zespołu Aspergera jako jednej z postaci autyzmu, w drugiej - relacje 

matki chłopca dotkniętego ta chorobą, jego przeżycia i zachowania. Zgrupowano je w ramach poszczególnych 

symptomów opisanych i zinterpretowanych w świetle wiedzy o autyzmie. W aneksie książki zamieszczono 

tłumaczenie Australijskiej Skali Syndromu Aspergera, która może być wykorzystana we wstępnej diagnozie tego 

zaburzenia.  

 

 

51. Dzieje człowieka piszącego / Kazimierz Orłoś ; [redakcja Wojciech Adamski].- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orłoś, Kazimierz (1935- ) , Literatura polska , Opozycja 

polityczna nielegalna , Pisarze polscy , PRL , Polska , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Orłoś K. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Historia życia znakomitego portrecisty zmieniającego się kraju. Dziś, kiedy jesteśmy wolnym krajem w Unii 

Europejskiej, dla młodych Polaków nasze życie w PRL może być kompletnie obce. Natomiast ludziom z mego 

pokolenia wciąż trudno uwierzyć, że odzyskanie wolności i niepodległości było w ogóle możliwe. Trudno także 

zrozumieć, dlaczego tak łatwo wracają upiory nacjonalizmu i szowinizmu lub fascynująca ideologią 

marksistowską w wierzeniach i postawach młodego pokolenia. Myślałem o tym, pisząc wspomnienia. Wiedząc, 

że poza milczeniem nie ma alternatywy. Tytułem nawiązałem do części pierwszej - wydanych w roku 2015 

"Dzieje dwóch rodzin: Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy". Opis własnych losów zaczynam od roku 

1945, kiedy - mając skończone dziewięć lat - mogłem więcej zobaczyć i krytycznie spojrzeć na rzeczywistość. 

Byłem "dzieckiem Polski Ludowej", wychowankiem jej szkół i uczelni. Wyniesione z domu rodzinnego zasady  

i przekonania broniły mnie skutecznie przez indoktrynacją. Jednocześnie byłem świadkiem życia w PRL do 

końca lat osiemdziesiątych XX wieku. A zatem pozostawienie śladu, danie świadectwa i opisanie na tym tle 

własnego losu - taki był zamiar. Kazimierz Orłoś 
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52. Dzieje łakomstwa i obżarstwa / Adrianna Stawska-Ostaszewska.- Warszawa : 

Harde Wydawnictwo - Time Spółka Akcyjna, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jedzenie (czynność) , Kucharstwo , Kuchnia regionalna , 

Kultura stołu , Posiłki (jedzenie) , Zwyczaje żywieniowe , Europa , Opracowanie , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-11 

 

 

Historia ludzkiego obżarstwa.  Jak na przestrzeni wieków ludzie zaspokajali swój apetyt. Badaczka historii kultur 

kulinarnych, dziennikarka, felietonistka i pisarka zabiera nas w podróż w czasie, poznamy: kuchnię starożytnego 

Rzymu czy kulinarne rytuały prasłowiańskie. Poznamy wybitne postacie m in: Stanisława Czerniecki - ojciec 

polskiej gastronomii i Król Kucharzy Marie Antoine Careme. Całość opatrzona jest współczesnymi przepisami 

kulinarnymi.  

 

 

53. Dziewczyny sprawiedliwe : Polki, które ratowały Żydów / Anna Herbich.- 

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

(Prawdziwe Historie) 

 

 

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

Ratowanie Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Antologia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-11 

 

„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. "Ja chcę żyć" słyszy Łucja od swojej najlepszej przyjaciółki Beli. 

Narażając własne życie, wyprowadza dziewczynę z getta. Trójka żydowskich uciekinierów przemierza 

Generalne Gunernatorstwo w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Ich przewodnikiem jest mała Wanda.           

W domu Ireny pod nosem gestapowców ukrywa się na stryszku trzyosobowa żydowska rodzina. Przez osiem 

miesięcy Żydzi kulą się w mikroskopijnym pomieszczeniu. Nie musiały się wychylać. Mogły dość spokojnie 

przeżyć wojnę w rodzinnych domach. Nie mogły jednak patrzeć na to, jak niemieccy okupanci traktują Żydów - 

polują na nich, zamykają w gettach, wysyłają do obozów koncentracyjnych na pewną śmierć. Prześladują ich 

znajomych, sąsiadów, przyjaciół. Niewinnych ludzi, którzy według nazistowskiej ideologii stracili prawo do 

egzystencji. Nie pozostały obojętne na cierpienie bliźnich. Podjęły walkę z Hitlerem uzbrojone w silną wolę                   

i determinację. Nie zawahały się pomóc, mimo że ryzykowały życiem swoim i swoich najbliższych. Zwyciężyły. 

Zdały egzamin z człowieczeństwa. Dziewczyny, które zrobiły to, co uznały za słuszne.  

 

 

54. Dziś wieczorem nie schodźmy na psy: afrykańskie dzieciństwo / Alexandra Fuller ; 

przełożyła Dobromiła Jankowska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fuller, Alexandra (1969- ) , Życie codzienne , Afryka 

Południowa , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913(6)  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

"Dziś wieczorem nie schodźmy na psy" to porywająca opowieść o dzieciństwie spędzonym w Afryce - 
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zniewalająco pięknym, ale i pełnym grozy, beztroskim, choć czasem bolesnym i trudnym. Alexandra Fuller 

przenikliwie opisuje tamte niespokojne lata i pękającą „bańkę anglocentryzmu”. Z czułością i humorem 

opowiada losy swojej rodziny, która mimo niechęci do miejscowej ludności, ciężkich warunków życia                        

i niesprzyjającej fortunie nie wyobrażała sobie życia poza Afryką. Choć jest to wspomnienie niespokojnego 

życia w miejscu często niegościnnym, Fuller potrafi znaleźć śmiech tam, gdzie nie ma z czego się cieszyć.  

 

 

55. Ech, panie Wiech! / Janusz Dziano, Danuta Koper.- Warszawa : Magia Słowa, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiech (1896-1979) , Pisarze polscy , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Biografia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Wiech  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Obszerna biografia Stefana Wiecheckiego "Wiecha" - Homera warszawskiej ulicy i warszawskiego Jęzora, jak 

pisał o nim Julian Tuwim. Zawierająca wiele nigdy nie publikowanych zdjęć. Wzbogacona wspaniałymi 

felietonami pisanymi przez autora w gwarze warszawskiej rodem z placu Kercelego, Targówka i Szmulek, 

komentującymi w satyryczny sposób codzienne życie przedwojennej, a później powojennej Warszawy.  

 

 

56. Ekonomika przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod redakcją Juliusza 

Engelhardta.- Wydanie 2.- Warszawa : CeDeWu, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Efektywność ekonomiczna , Przedsiębiorstwo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Wpływ otoczenia na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie / Aneta Sokół ; Czynniki determinujące 

konkurencyjność przedsiębiorstwa / Jolanta Lubomska-Kalisz ; Gospodarowanie aktywami trwałymi w przedsię-

biorstwie / Małgorzata Brojak-Trzaskowska ; Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie / 

Małgorzata Brojak-Trzaskowska ; Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Małgorzata Brojak-

Trzaskowska ; Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie / Aneta Sokół ; Gospodarowanie kapitałami własnymi 

w przedsiębiorstwie / Juliusz Engelhardt ; Wartość przedsiębiorstwa / Anna Surmacz ; Fuzje i przejęcia 

przedsiębiorstw / Anna Surmacz ; Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako wyzwanie współczesnego otoczenia 

biznesu / Małgorzata Porada-Rochoń ; Formy współdziałania przedsiębiorstw / Jolanta Lubomska-Kalisz. 

 

 

57. Elementy bezpieczeństwa i zarządzania współczesną organizacją - wybrane 

problemy / redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, Marek Magniszewski.- Rzeszów : 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Organizacje , Prace badawczo-rozwojowe , 

Zarządzanie ryzykiem , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-11 
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Janusz Strojny - Predyspozycje, umiejętności menedżera podejmującego decyzje we współczesnej organizacji ; 

Anna Gładysz - Eksploracyjna analiza tekstu a analiza sentymentu - przegląd możliwości zastosowania                       

w zarządzaniu ; Paweł Hydzik, Marek Sobolewski, Dariusz Wyrwa - Atrakcyjność inwestycyjna a potencjał 

badawczo-rozwojowy i innowacyjny województwa podkarpackiego - analiza wskaźnikowa ; Krzysztof Kud - 

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich na terenach zalewowych jako innowacyjny element logistyki 

kryzysowej ; Wincenty Kulpa - Wybrane metody jakościowe w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w bankach ; 

Adam Laska - Historia rozwoju idei odpowiedzialności społecznej biznesu. 

 

 

58. Enzymologia : podstawy / Sławomir Strumiło, Adam Tylicki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Enzymy , Przeciwutleniacze , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-577 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Książka ta stanowi wprowadzenie do jakże istotnego elementu biochemii, jakim jest nauka o enzymach, ich 

budowie, sposobach funkcjonowania i konsekwencjach ewentualnych odstępstw od normy. Poznając te 

zagadnienia łatwiej zrozumieć globalne prawa przyrody, którym wszyscy, bez wyjątku podlegamy. Zgłębianie 

enzymologii daje podstawy do wykorzystywania enzymów, tych molekularnych robotników komórki,                        

w praktyce. Fundamentalne procesy bioenergetyczne mikroorganizmów jak np. fermentacje są od zarania 

dziejów wykorzystywane do produkcji i konserwowania żywności. Obecnie znając właściwości katalizujących je 

enzymów możemy optymalizować warunki masowej produkcji biopaliw czy utylizacji odpadów. Z drugiej 

strony wiedza dotycząca funkcjonowania enzymów w naszych organizmach jest szeroko wykorzystywana                  

w medycynie i farmacji. Tysiące leków, trucizn i suplementów diety działa na zasadzie regulatorów przemian 

enzymatycznych. Pomiary aktywności enzymów są ważnym składnikiem diagnostyki medycznej. Przykłady 

wiedzy o enzymach, która znalazła wykorzystanie praktyczne można by mnożyć należy jednak pamiętać, że 

przed każdym świadomym działaniem praktycznym stoi solidna wiedza podstawowa. Takiej właśnie wiedzy 

gromadzonej przez kilka pokoleń biochemików dostarcza niniejsze opracowanie.  

 

59. Fake news : produkt medialny czasów postprawdy / Katarzyna Bąkowicz.- 

Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dezinformacja , Fake news , Środki masowego przekazu , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

R. I. WSTĘP; R. II. OD BRZEGU DO BRZEGU - ZAGADNIENIE PRAWDY W MEDIACH; R. III. 

OPOWIEŚĆ MEDIALNA; R. IV. FAKE NEWS; R. V. HISTORIA NIEBIESKIEGO WIELORYBA; R. VI. 

DZIENNIKARSTWO W OBLICZU FAKE NEWSA. 
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60. Ferdynand II (1578-1637) : cesarz kontrreformacji / Robert Bireley ; przekład 

Katarzyna Pachniak.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : 2020. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637) , 

Habsburgowie (dynastia) , Kontrreformacja , Święte Cesarstwo Rzymskie (962-

1806) , Władcy , Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Ferdynand II 

Nowości:  2020-11 

 

Pierwsza w Polsce wydawana biografia jednego z najważniejszych władców czasów kontrreformacji i wojny 

trzydziestoletniej w Europie. To cesarz, którego polityka ukształtowała mapę wyznaniową i polityczną Europy 

na dobre ponad 100 lat od zakończenia Wojny Trzydziestoletniej. To główny przeciwnik francuskiego króla 

Ludwika XIII i kardynała Richelieu oraz wojowniczego Gustawa Adolfa ze Szwecji. Bez dobrej znajomości 

postaci tego nietuzinkowego władcy, jego planów, dokonań, myśli, nie sposób zrozumieć zagmatwanych 

dziejów Europy przełomu XVI-XVII wieku i później.  

 

 

61. Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach / Paweł Dec, Piotr 

Masiukiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. 

(FFF Finanse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse przedsiębiorstwa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

I. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE; II. PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ; III. ZARZĄDZANIE 

WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA; IV. PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM                         

I DEWIZOWYM. 

 

 

62. Fonetyka : polski w praktyce / Joanna Stanek.- Kraków : Glossa, Szkoła Języka 

Polskiego, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fonetyka , Język polski jako obcy , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

„FONETYKA” to zaproszenie do intensywnego treningu wymowy – prowadzonego w sposób rzetelny, 

praktyczny i atrakcyjny. Powstała ona z myślą o osobach, które rozpoczynają przygodę z językiem polskim oraz 

tych, które pragną udoskonalić wymowę lub pozbyć się złych nawyków. Książka składa się z części teoretycznej 

oraz praktycznych materiałów do intensywnego i efektywnego treningu wymowy. Uporządkowanie zadań 

według tematów i stopnia trudności ułatwi nauczycielowi dobór ćwiczeń optymalnie dopasowanych do grupy. 

Poszczególne rozdziały pozwolą skutecznie wyeliminować najbardziej typowe błędy oraz pomogą rozwiązać 

problemy fonetyczne poszczególnych narodowości – wszak każda nacja ma swoją „piętę Achillesa”.  
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63. Franek : prawdziwa historia łowcy bramek / Tomasz Frankowski, Piotr Wołosik.- 

Białystok : Ringier Axel Springer Polska, 2020. 

(Biblioteka Przegląd Sportowy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frankowski, Tomasz (1974- ) , Mecze piłkarskie , Piłkarze 

nożni , Reprezentacja narodowa , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-11 

 

 

"Gdyby urodził się w Hiszpanii, grałby w Barcelonie”, „Choćby miał na nogach dwie pary kajdanek – i tak 

strzeli gola, to jest przecież Franek!" – komplementowali go trenerzy, koledzy z boiska, kibice. Tomasz 

Frankowski, legenda polskiej piłki, najskuteczniejszy ze współczesnych napastników Ekstraklasy, były piłkarz 

reprezentacji Polski. Setkami goli zapracował na przydomek „Franek łowca bramek”, który do dziś zna każdy 

sympatyk sportu. Ważnymi bramkami wygrał dla Polski eliminacje do mistrzostw świata w Niemczech, lecz 

trener Paweł Janas zadał mu bolesny, całkiem niespodziewany cios, nie zabierając go na finały mundialu. Niemal 

cała Polska oburzyła się, że selekcjoner bez wyraźnej przyczyny odebrał Tomaszowi niepowtarzalną szansę 

udziału w najważniejszej futbolowej imprezie. Bo to właśnie „Franek” sprawiał, że w tamtych latach choć przez 

chwilę czuliśmy się obywatelami lepszego piłkarskiego świata. W szczerej, pasjonującej rozmowie z dzien-

nikarzem „Przeglądu Sportowego” zdradza tajemnice piłkarskiej szatni, kulisy wielkich meczów i transferów, 

wspomina współpracę ze słynnymi trenerami – Arsenem Wengerem, Glennem Hoddlem czy Henrykiem 

Kasperczakiem. Jest też w tej rozmowie mnóstwo humoru, anegdot, frapujących historii z prywatnego życia. To 

także szczególna podróż po świecie, bo piłkarski los rzucał Frankowskiego do Francji, Japonii, Anglii, Hiszpanii 

czy Stanów Zjednoczonych. Podróż, opowiadana z perspektywy do bólu profesjonalnego sportowca, który może 

być stawiany za wzór każdemu młodemu piłkarzowi marzącemu o międzynarodowej karierze.  

 

 

64. Fuchy, dzieła, zlecenia : praca przyszłości czy przyszłość pracy? / Sarah Kessler 

; przekład Paulina Zagórska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca , Rynek pracy , Uberyzacja , Zatrudnienie elastyczne , 

Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2020-11 

 

 

Młodzi przedsiębiorcy powtarzali jak mantrę, że praca przyszłości nie będzie pracą na etacie. Na co komu etat? 

Nuda, sztywne zasady, posłuszeństwo. Świat nie potrzebował etatu - potrzebował fuchy. (…) Fucha stała się 

hitem kapitału podwyższonego ryzyka, gorącym tematem na ustach wszystkich oraz gotową odpowiedzią na 

bolączki współczesnej gospodarki. Z czasem gdy do ogólnej świadomości zaczęły przebijać się historie                          

o wyzysku pracowników (…) zapoczątkowano bardzo potrzebną dziś dyskusję na temat potrzeby ochrony 

pracowników w obliczu transformacji technologicznej. (…) Fuch-ekonomia dotknęła wielu ludzi: biednych, 

bogatych, mających władzę, jak i tych pozbawionych praw… Każdą z tych grup na swój sposób. Z przedmowy 

Gig economy to jeden z wielkich trendów przekształcających globalną gospodarkę, który z czasem będzie 

również coraz mocniej wpływał na polski rynek pracy. Jak na razie jednak w Polsce nie ma on nawet dobrej 

nazwy. Czasem można spotkać się z zupełnie nieadekwatnym określeniem rynek umów krótkoterminowych, 

czasem z pojęciem uberyzacja. Ten niedorozwój warsztatu pojęciowego pokazuje jak mocno jest zapóźniona 

polska debata nad sprawami gospodarczymi. Na świecie zaczął się proces, który może doprowadzić do 

największych zmian na rynku pracy od czasów rewolucji przemysłowej, a my nie wiemy nawet jak go 

prawidłowo nazwać. (…) Książka opisuje ten trend z perspektyw osób, które biorą w nim udział. Autorka 

połączyła narrację dotyczącą konkretnych, „ludzkich” przypadków z twardymi danymi statystycznymi. Pokazuje 
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zarówno dobre i złe strony nowego trendu na rynku pracy, nadzieje i rozczarowania, inspirujące przykłady oraz 

patologie. Uchwyciła wszystkie aspekty z tym związane: ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne. Książka 

może zainicjować w Polsce dyskusję o ważnym problemie ekonomicznym - dyskusję, której brakowało. Hubert 

Kozieł, Rzeczpospolita 

 

 

65. Geografia świata : regiony / redakcja naukowa Jerzy Makowski, Tomasz Wites.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geografia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Wstęp (Jerzy Makowski, Tomasz Wites) ; 1. Europa wobec współczesnych wyzwań ; 2. Państwa dawnego 

Związku Radzieckiego - regiony w skomplikowanej transformacji (Tomasz Wites) ; 3. Azja Południowa - 

ludność i gospodarka ; 4. Azja Południowo-Wschodnia - wyścig do nowoczesności ; 5. Azja Wschodnia - 

polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego ; 6. Afryka Północna i Azja 

Południowo-Zachodnia - tradycja i nowoczesność w świecie islamu ; 7. Afryka na południe od Sahary - nowe 

wyzwania i stare problemy (Anna Dudek) ; 8. Ameryka Północna - nowe wyzwania Nowego Świata ; 9. Meksyk, 

Ameryka Centralna i Region Karaibski - iluzja Nowego Świata ; 10. Ameryka Południowa. Ekspansja 

osadnictwa i gospodarki ; 11. Australia i Nowa Zelandia - odrębna przyroda i różnorodne społeczeństwo ; 12. 

Antarktyda - lodowy tort do podziału (Jerzy Makowski) ; 13. Oceany - znikająca bariera (Maciej Jędrusik). 

 

 

66. Geometria wykreślna w zadaniach : wybrane zagadnienia : wieloboki i 

wielościany / Dariusz Fabianowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geometria wykreślna , Wielokąt , Wielościan , Ćwiczenia i 

zadania 

Sygnatura:  WG-514 

Nowości:  2020-11 

 

 

Niniejsza publikacja stanowi zbiór zadań, wraz z przykładowymi rozwiązaniami, z zakresu wybranych tematów 

geometrii wykreślnej dotyczących wieloboków oraz wielościanów. Jedyne odstępstwo stanowią zadania rzutu 

cechowanego, w których pojawiają się elementy krzywych. Proponowana treść podręcznika ma za zadanie 

pobudzenie i rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz naukę rozwiązywania zadań metodą wykreślną. Przyjęta 

struktura wydaje się najbardziej korzystna z dydaktycznego punktu widzenia. Została opracowana tak, aby treść 

była przystępna dla jak największego kręgu odbiorców: studentów kierunków architektury, budownictwa, 

geodezji, mechaniki, ochrony środowiska oraz innych, w których programie znajduje się geometria wykreślna. 

Książka składa się z czterech rozdziałów, z których każdy poświęcono innej metodzie odwzorowania: rzutom 

Monge'a, rzutowi cechowanemu, aksonometrii oraz perspektywie stosowanej.  
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67. Germanofil : Władysław Studnicki - Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą / Piotr 

Zychowicz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studnicki, Władysław (1867-1953) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Polityka zagraniczna , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-327(438)  

Nowości:  2020-11 

 

 

Władysław Studnicki był politycznym prorokiem. W najdrobniejszych szczegółach przewidział klęskę 1939 roku 

w wojnie z Niemcami, sowiecki cios w plecy i zdradę aliantów. Bezskutecznie apelował do ministra Becka                  

o przyjęcie oferty III Rzeszy i wspólny marsz przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Podczas II wojny światowej 

żądał od Hitlera, by porzucił zbrodniczą politykę okupacyjną w Polsce. Wielokrotnie interweniował na rzecz 

aresztowanych rodaków. Gotowy był nawet stanąć na czele kolaboracyjnego rządu, by ratować naród przed 

terrorem. Niemcy uwięzili go na Pawiaku. „Czołowy polski germanofil”, jak sam się nazywał, był krytykiem 

AK. Sprzeciwiał się zamachom, sabotażom i akcji „Burza”, gdyż działania te kosztowały Polaków mnóstwo 

krwi, a korzystali na nich wyłącznie Sowieci. Powstanie warszawskie uważał za koszmarny błąd i narodowe 

nieszczęście. Dla komunistów Studnicki był „wrogiem ludu” i „faszystą”. Skazali go na zapomnienie. Piotr 

Zychowicz przywraca należne mu miejsce w historii. Germanofil przedstawia dramat i niejednoznaczne losy tej 

postaci. To najbardziej niepoprawna politycznie polska biografia z okresu II wojny światowej.  

 

 

68. Głos / Wojciech Mann w rozmowie z Katarzyną Kubisiowską.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mann, Wojciech (1948- ) , Dziennikarze , Polska , Wywiad 

rzeka 

Sygnatura:  WG-07  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Mistrz dystansu do świata i siebie w jedynej takiej rozmowie Znaki firmowe: głos, wygląd, poczucie humoru. 

Nie można go pomylić z nikim innym, jest niepowtarzalny. Uwielbiany przez słuchaczy i telewidzów. Wywołuje 

kontrowersje i potrafi włożyć kij w mrowisko. Radiowiec, osobowość telewizyjna, tłumacz, pisarz, rockman. 

Syn, mąż, ojciec. Po prostu Mann, Wojciech Mann. Długo dał się namawiać na tę rozmowę, a kiedy wreszcie się 

zgodził, nikt nie spodziewał się, że w trakcie prac nad książką w jego życiu nastąpi rewolucja i po 55 latach 

pracy opuści ukochaną radiową Trójkę, by zacząć kolejną przygodę – w Radiu Nowy Świat. Głos to osobista, 

szczera i bezkompromisowa opowieść o tym, jak zachować niezależność i pozostać sobą w każdych okolicznoś-

ciach, bez zadęcia, z przymrużeniem oka i na luzie.  

 

69. God save the 303 Squadron! : historia Dywizjonu 303 z trochę innej 

perspektywy / Grzegorz Sojda, Grzegorz Śliżewski.- Czerwonak : Vesper, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza 

Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Bitwa o Anglię (1940) , Lotnictwo wojskowe , Lotnicy wojskowi , Martyrologia , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-11 
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Jeden Bóg na niebie wie, jak powstałej w końcu 1918 r. Eskadrze Kościuszkowskiej udało się przez lata II RP 

przetrwać ze swoją tradycją. Inne lotnicze jednostki traciły je nadzwyczaj szybko. Jednak dzięki podkreślającej 

braterstwo broni odznace i sławie walczących o Polskę amerykańskich lotników, tradycja ta doczekała momentu, 

gdy ponownie zagościła w sercach i zapisała się na kartach historii. Dzięki młodzieńczej fantazji i uporowi 

Mirosława Fericia, naprzykrzającego się umęczonym walką kolegom, jednostka stworzyła unikatowy dokument, 

z którego w dużej mierze korzystał pierwszy i najbardziej znany piewca wielkości 303 Dywizjonu Myśliw-

skiego, Arkady Fiedler. Z tego przechowywanego w Londynie źródła przez dziesięciolecia, aż po dziś, nie 

wyłączając autorów tej pozycji, czerpano i nadal czerpie się natchnienie do pisania książek, artykułów, tworzenia 

filmów i animacji, by odkrywać losy lotników Dywizjonu 303.  

 

 

70. Góry z dzieckiem / Marlena Woch.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka dziecięca , Turystyka piesza , Turystyka rodzinna 

, Beskidy (góry) , Bieszczady (góry) , Góry Świętokrzyskie , Karpaty (góry) , 

Pieniny (góry) , Sudety (góry) , Tatry (góry) , Poradnik , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wspólna pasja. Tym właśnie są góry dla naszej rodziny. Gdy pojawiają się dzieci, nie rezygnujcie ze swojego 

stylu życia, nie odkładajcie swoich zainteresowań na później. Podzielcie się pasją z rodziną! Wspólne rodzinne 

wędrówki po górach skutecznie odciągają dzieci od tabletów i komputerów, są doskonałym sposobem na 

pogłębienie relacji, budowanie zaufania, poznawanie się, uczenie życia, wychowywanie... i do tego nie są drogie.  

Jak się przygotować do górskich wypraw, jak dopilnować bezpieczeństwa, co zabrać i o czym pamiętać, gdzie 

wybrać się z wózkiem, a gdzie z nosidłem? Jakie trasy wybrać, żeby dzieci góry pokochały? Na te pytania 

odpowiedzieć musieliśmy najpierw sobie. Potem wszystko zweryfikowaliśmy na szlakach. Teraz naszymi 

doświadczeniami dzielimy się z wami. Do zobaczenia na szlaku! Przygoda czeka. W książce: propozycje 

wycieczek o różnym stopniu trudności, trasy na wózek, szlaki dla przedszkolaków i nastolatków, sprawdzone 

atrakcje, polecane miejsca noclegowe. "Gdy w naszej rodzinie pojawiło się pierwsze dziecko, stanęliśmy przed 

dylematem, czy zrezygnować z gór, czy zdobywać je we trójkę. Ale nad czym tu się zastanawiać? Cały dzień na 

powietrzu, wśród pięknej górskiej przyrody - czyż może być w tym coś złego? A jednak wielokrotnie 

spotykaliśmy się z opinią, że zabieranie dziecka ze sobą w góry stanowi wyraz egoizmu rodziców. Na szczęście 

nie daliśmy odebrać sobie pasji, stało się wręcz odwrotnie." Marlena Woch  

 

 

71. Gray anatomia : podręcznik dla studentów. T. 1 / Richard L. Drake, A. Wayne 

Vogl, Adam W. M. Mitchell ; redakcja wydania polskiego Michał Polguj, 

Kazimierz S. Jędrzejewski.- 3 wydanie polskie / tłumaczenie z języka angielskiego 

III wydania polskiego lek. med. Natasza Błaszczyna.- Wrocław : Edra Urban & 

Partner, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

1. CIAŁO LUDZKIE: Czym jest anatomia? ; Diagnostyka obrazowa ; Układy narządów ; Przypadki kliniczne ; 

2. KOŃCZYNA DOLNA: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia powierzchniowa ; Przypadki 

kliniczne ; 3. KOŃCZYNA GÓRNA: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia powierzchniowa ; 

Przypadki kliniczne ; Skorowidz. 
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72. Gray anatomia : podręcznik dla studentów. T. 2 / Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, 

Adam W. M. Mitchell ; redakcja wydania polskiego Michał Polguj, Kazimierz S. 

Jędrzejewski.- 3 wydanie polskie / tłumaczenie z języka angielskiego III wydania 

polskiego lek. med. Natasza Błaszczyna.- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

4. GRZBIET: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia powierzchniowa ; Przypadki kliniczne ; 5. 

KLATKA PIERSIOWA: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia powierzchniowa ; Przypadki 

kliniczne ; 6. JAMA BRZUSZNA: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia powierzchniowa ; 

Przypadki kliniczne ; 7. MIEDNICA I KROCZE: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia 

powierzchniowa ; Przypadki kliniczne. 

 

 

73. Gray anatomia : podręcznik dla studentów. T. 3 / Richard L. Drake, A. Wayne 

Vogl, Adam W. M. Mitchell ; redakcja wydania polskiego Michał Polguj, 

Kazimierz S. Jędrzejewski.- 3 wydanie polskie / tłumaczenie z języka 

angielskiego III wydania polskiego lek. med. Natasza Błaszczyna.- Wrocław : 

Edra Urban & Partner, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

8. GŁOWA I SZYJA: Przegląd pojęć ; Anatomia topograficzna ; Anatomia powierzchniowa ; Przypadki 

kliniczne ; 9. NEUROANATOMIA: Część I: Układ nerwowy; przegląd ; Część II: Mózgowie ; Część III: 

Wzgórze ; Część IV: Pień mózgu (mózgowia) ; Część V: Rdzeń kręgowy ; Część VI: Jądra podstawowe ; Część 

VII: Móżdżek ; Część VIII: Droga wzrokowa ; Część IX: Układ przedsiąkowo-ślimakowy ; Część X: 

Podwzgórze ; Część XI: Układ zmysłu węchu i układ limbiczny (brzeżny) ; Skorowidz. 

 

 

74. Gray anatomia : pytania testowe do tomu 1 / redakcja Ryszard Maciejewski, 

Anna Torres ; autorzy Ryszard Maciejewski, Grzegorz Staśkiewicz, Anna Torres, 

Kamil Torres.- Dodruk do wydania 2010 r.- Wrocław : Edra Urban & Partner, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

 

Pytania testowe zostały opracowane przez zespół nauczycieli akademickich na podstawie polskiego wydania 

pierwszego tomu Anatomii Graya. Podręcznika dla studentów. Są zatem znakomitym materiałem do powtórek             

i utrwalania zdobytych wiadomości, a także stanowią doskonałe przygotowanie do egzaminu. Część pierwsza 

Pytań tekstowych obejmuje zagadnienia dotyczące anatomii ogólnej oraz anatomii układu ruchu. Uzupełnieniem 

pytań są odpowiedzi szczegółowo wyjaśniające omawiane zagadnienie.  
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75. Gray anatomia : pytania testowe do tomu 2 / redakcja Ryszard Maciejewski, 

Kamil Torres ; autorzy Tomasz Chrościcki, Łukasz Pietrzyk, Sebastian Radej, 

Grzegorz Staśkiewicz, Anna Torres, Kamil Torres.- Dodruk do wydania z 2011 r.- 

Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

 

Pytania testowe zostały opracowane przez zespół nauczycieli akademickich na podstawie polskiego wydania 

pierwszego tomu Anatomii Graya. Podręcznika dla studentów. Są zatem znakomitym materiałem do powtórek                 

i utrwalania zdobytych wiadomości, a także stanowią doskonałe przygotowanie do egzaminu. Część druga Pytań 

tekstowych obejmuje zagadnienia dotyczące anatomii narządów wewnętrznych. Uzupełnieniem pytań są 

odpowiedzi szczegółowo wyjaśniające omawiane zagadnienie.  

 

 

76. Gray anatomia : pytania testowe do tomu 3 / redakcja Ryszard Maciejewski, 

Grzegorz Staśkiewicz ; autorzy Łukasz Pietrzyk, Grzegorz Staśkiewicz, Anna 

Torres, Kamil Torres.- Dodruk do wydania z 2011 r.- Wrocław : Elsevier Urban & 

Partner, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-11 

 

 

Pytania testowe zostały opracowane przez zespół nauczycieli akademickich na podstawie polskiego wydania 

trzeciego tomu Anatomii Graya. Podręcznika dla studentów. Są zatem znakomitym materiałem do powtórek                    

i utrwalania zdobytych wiadomości, a także stanowią doskonałe przygotowanie do egzaminu. Część trzecia 

Pytań tekstowych obejmuje zagadnienia dotyczące anatomii ośrodkowego układu nerwowego. Uzupełnieniem 

pytań są odpowiedzi szczegółowo wyjaśniające omawiane zagadnienie.  

 

 

77. Grzyby w budynkach : zagrożenia, ochrona, usuwanie / Beata Gutarowska, 

Małgorzata Piotrowska, Anna Koziróg.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo , Grzyb domowy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-69 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

1. Charakterystyka grzybów pleśniowych: 1.1. Klasyfikacja  ; 1.2. Morfologia ; 1.3. Rozmnażanie ; 1.4. Cechy 

fizjologiczne ; 2. Techniczne przyczyny rozwoju grzybów w budynku ; 3. Grzyby kolonizujące powierzchnię                

w budynkach ; 4. Zagrożenia biodeterioracją materiałów technicznych wykorzystywanych w budynkach ; 6. 

Metody badania zanieczyszczenia powierzchni i powietrza ; 7. Usuwanie grzybów z budynków. 
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78. Gure : historie z Kraju Basków / Katarzyna Mirgos.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2020. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baskowie , Kraj Basków (Hiszpania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Baskonia to kraj, który niełatwo znaleźć na mapie. Położona na pograniczu Hiszpanii i Francji, została boleśnie 

doświadczona przez historię – jednym z jej najdramatyczniejszych momentów było bombardowanie Guerniki. 

To region zwykle kojarzony z organizacją terrorystyczną ETA i często nieodróżniany od Hiszpanii. Miłość do 

Baskonii zaczęła się u Katarzyny Mirgos od euskary – języka Basków. Potem objęła kulturę, zwyczaje, kuchnię   

i przede wszystkim ludzi. Ta miłość jest zapisana w książce. Gure to osobisty przewodnik po historii tego 

niezwykłego kraju, jego polityce, wierzeniach i współczesnym życiu. Znajdziemy tu między innymi fascynujące 

opowieści o dawnych mitach i towarzyszącej im religijności, wstrząsające opisy kradzieży dzieci oraz analizę 

baskijsko-katalońskich relacji i rodzenia się odrębnej tożsamości. Mirgos odczarowuje Baskonię i sprawia, że 

natychmiast chcemy pakować walizki i wyruszać w podróż, żeby spróbować prawdziwej baskijskiej porrusaldy.  

 

 

79. Hawking : opowieść o przyjaźni i fizyce / Leonard Mlodinow ; przełożył Marek 

Krośniak.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hawking, Stephen (1942-2018) , Mlodinow, Leonard (1954- 

) , Fizycy , Fizyka teoretyczna , Kosmologia , Wielka Brytania , Biografia , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2020-11 

 

 

Ujmujące osobiste wspomnienie o Stephenie Hawkingu jako człowieku, przyjacielu i fizyku. Stephen Hawking 

pozostawił trwały ślad w naszej kulturze, oddziaływując na życie milionów ludzi. Jego książki zainspirowały 

niezliczoną rzeszę przyszłych naukowców, a teoria czarnych dziur i dociekania dotyczące początków 

Wszechświata wytyczyły nowe kierunki badawcze. W obejmujących prawie dwie dekady wspomnieniach 

amerykański fizyk Leonard Mlodinow, przyjaciel i współpracownik Stephena Hawkinga, skupia uwagę nie tylko 

na sferze naukowej, ale też na bogatej osobowości słynnego badacza. Poznajemy Hawkinga jako przyjaciela, 

nawiązującego tak doskonały kontakt z bliskimi mu ludźmi, że potrafił efektywnie komunikować się z nimi 

poprzez podniesienie brwi. Jesteśmy też świadkami rozwoju naukowego Hawkinga, który na przekór 

wszystkiemu znacznie przyspiesza po zdiagnozowaniu u niego stwardnienia zanikowego bocznego, gdy 

angażuje swój genialny umysł w odsłanianie tajemnic Wszechświata. Książka Leonarda Mlodinowa, który jak 

nikt inny dotąd potrafi w przystępny sposób przedstawić nawet najbardziej skomplikowane koncepcje Hawkinga, 

to intymne, unikalne i inspirujące spojrzenie na życie i aktywność naukową jednego z największych umysłów 

naszych czasów, przepełnione wnikliwością, humorem i nigdy wcześniej nieopowiadanymi historiami.  
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80. Historia kolorów : tajemniczy świat barw / Gavin Evans ; przekład Władysław 

Jeżewski.- Warszawa : Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barwy , Komunikacja symboliczna , Obyczaje i zwyczaje , 

Symbole , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-003 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Historia kolorów udowadnia nam, że patrzymy na świat przez "soczewki" sztuki, nauki, polityki, mody i sportu, 

a także, co nie mniej ważne, uprzedzeń. Autorska opowieść Gavina Evansa zabiera nas w oszałamiający świat 

barw, ich historii i czasem ukrytej symboliki. Czy wiecie, że do wyprodukowania kilograma naturalnego 

czerwonego barwnika potrzeba było 150 000 malutkich owadów, z których go pozyskiwano? Że jeszcze 

niedawno niebieski był kolorem dla dziewczynek, a różowy dla chłopców, czyli odwrotnie niż obecnie? Albo 

dlaczego na holenderskiej fladze jest czerwień, a nie oranż, będący przecież barwą narodową Holandii? O tych               

i wielu innych rzeczach dowiecie się ze wspaniałej książki Gavina Evansa.   

 

 

81. Historia seksualności. T. 1-2 / Michel Foucault ; przełożyli Bogdan Banasiak, 

Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski ; wstępem opatrzył Tadeusz 

Komendant.- Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka seksualna , Seksualność , Życie seksualne , Starożytna 

Grecja , Starożytny Rzym , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2020-11 

 

 

Historii seksualności, będącej kontynuacją badań podjętych w "Archeologii wiedzy" oraz w "Nadzorować                     

i karać", poświęcił Michel Foucault ostatnie lata życia, skupiając się w swych analizach na konstelacji zjawisk 

określanych mianem „seksu” czy „seksualności”. W części pierwszej pokazuje, jak życie seksualne stymulowało 

wolę dowiedzenia się wszystkiego o seksie; wiedza ta przyjęła usystematyzowaną postać „nauki o seksualności”, 

co otworzyło z kolei drogę do systemowego zarządzania społecznym życiem seksualnym. W części drugiej 

kontynuuje Foucault historyczne badania nad źródłami naszej zachodniej seksualności. Skupia się na źródłach 

starożytnych, greckich, a zwłaszcza rzymskich, czyli na okresie przedchrześcijańskim, w którym zostały 

wypracowane ramy i najważniejsze formy tej seksualności.  

 

82. Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, 

sklepienia / Jan Tajchman, Andrzej Jurecki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura , Budownictwo , Konstrukcje budowlane , 

Planowanie przestrzenne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-69 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wstęp ; Tom I. FUNDAMENTY, RUSZTOWANIA, MURY KAMIENNE I CEGLANE; Tom II. CIESIEL-

SKIE KONSTRUKCJE DACHÓW I ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA; Tom III. BUDOWA 

SKLEPIEŃ I KOPUŁ ORAZ ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA. 
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83. Historia żony / Marilyn Yalom ; przełożyła Anna Kunicka.- Warszawa : Wydawnictwo 

Aletheia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Europa , Wielka Brytania , Stany 

Zjednoczone (USA) , Rozprawa naukowa 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wstęp. Czy żona to gatunek zagrożony? ; 1. Żony w świecie starożytnym. Modele biblijne, greckie i rzymskie ; 

2. Żony w Europie średniowiecznej, 1100-1500 ; 3. Protestanckie zony w Niemczech, Anglii i Ameryce, 1500-

1700 ; 6. Republikańskie żony w Ameryce i Francji ; 5. Wiktoriańskie żony po obu stronach Atlantyku ; 6. 

Wiktoriańskie żony na amerykańskim Dzikim Zachodzie ; 7. Kwestia kobieca i Nowa Kobieta ; 8. Seks, 

antykoncepcja i aborcja w Stanach Zjednoczonych, 1840-1940 ; 9. Żony, wojna i praca, 1940-1950 ; 10. W stro-

nę nowej żony, 1950-2000.  

 

 

84. Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej / Dalzar Nashwan 

Salem ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych. Katedra Studiów Wschodnich.- Warszawa : Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Islam , Polityka międzynarodowa , Kraje Unii 

Europejskiej , Monografia 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2020-11 

 

R. I. IMIGRANCI Z BLISKIEGO WSCHODU I ICH TOŻSAMOŚĆ; R. II. CHARAKTERYSTYKA 

IMIGRANTÓW Z BLISKIEGO WSCHODU W UNII EUROPEJSKIEJ; R. III. POLITYKA IMIGRACYJNA 

UNII EUROPEJSKIEJ I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WOBEC IMIGRANTÓW Z BLISKIEGO 

WSCHODU; R. IV. IMIGRANCI Z BLISKIEGO WSCHODU JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI IMIGRA-

CYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. 

 

 

85. Imperium księżyca w pełni : wzlot i upadek Komanczów / S. C. Gwynne ; przekład 

i redakcja naukowa Bartosz Hlebowicz.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Parker, Quanah (1845?-1911) , Komancze , Biografia , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-94(7/8)  

Nowości:  2020-11 

 

Choć w kulturze popularnej większą sławę zdobyli Apacze, Siuksowie czy Szejeni, to Komancze, znakomici 

jeźdźcy i genialni wojownicy, stworzyli najpotężniejsze indiańskie imperium w Ameryce Północnej, powstrzy-

mali hiszpański napór z Meksyku i francuską ekspansję z Luizjany. Przez kilkadziesiąt lat prowadzili wojnę                 

z białymi Amerykanami, opierając się ich kolonizacji. Historia zapamiętała Komanczów przede wszystkich jako 

okrutnych najeźdźców i łupieżców, jednak Gwynne rysuje znacznie bardziej złożony i bogaty obraz tego ludu. 
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Imperium księżyca w pełni to nie tylko porywający opis dziejów Komanczów; to także szereg znacznie bardziej 

intymnych historii – Ranalda Slidella Mackenziego, wybitnego przywódcy wojskowego, najbardziej bezwzglę-

dnego i skutecznego przeciwnika Indian, Cynthii Ann Parker, słynnej białej squaw, która porwana                             

w dzieciństwie przez Indian, zakochała się potem w jednym z nich, urodziła mu dzieci i nigdy nie pogodziła się  

z tym, że zmuszono ją do powrotu do świata białego człowieka, a wreszcie Quanaha Parkera, jej syna, jedynego 

Głównego Wodza Komanczów, być może najbardziej fascynującego człowieka, który kiedykolwiek przemierzał 

Wielkie Równiny.  

 

 

86. Informacje niejawne we współczesnym państwie / Sławomir Zalewski.- 

Warszawa: Editions Spotkania, 2017. 

(Bezpieczeństwo Dziś i Jutro) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo informacyjne , Bezpieczeństwo narodowe , 

Informacje niejawne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327(438) 

Nowości:  2020-11 

 

 

R. I. PAŃSTWO I JEGO TAJEMNICE: 1 Wymiar indywidualny i społeczny tajemnic ; 2 Tajemnice władzy 

politycznej ; 3. Współczesne państwo jako podmiot bezpieczeństwa ; 4 Wymiar informacyjny bezpieczeństwa 

państwa ; 5 Geneza polskiej ustawy o ochronie informacji niejawnych ; R. II. SYSTEM OCHRONY 

INFORMACJI NIEJAWNYCH: 1 Podejście systemowe w bezpieczeństwie państwa ; 2 Zakres podmiotowy                  

i przedmiotowy systemu ochrony informacji niejawnych ; 3 Obowiązki informacyjne jednostki organizacyjnej 

wobec ABW oraz SKW ; 4 Człowiek w systemie ochrony informacji niejawnych ; 5 Ocena funkcjonalności 

systemu ochrony informacji niejawnych ; R. III. WYBRANE PROBLEMY OCHRONY INFORMACJI 

NIEJAWNYCH: 1 Informacje niejawne a dostęp do informacji publicznej ; 2 Czynności operacyjno-

rozpoznawcze służb państwowych a ochrona informacji niejawnych. 

 

 

87. Innego cudu nie będzie : rozmowy o wierze i niewierze / Wacław Oszajca, 

Damian Jankowski.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszajca, Wacław (1947- ) , Kościół katolicki , Katolicyzm , 

Kryzys wiary , Wiara , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Czasem trzeba stracić wiarę, by uwierzyć naprawdę. Wiara przestała być czymś oczywistym. Kościół przechodzi 

kryzysy, mierząc się z dramatem wykorzystania seksualnego oraz licznymi problemami związanymi z kleryka-

lizmem, celibatem i skostniałymi strukturami, które niszczą wspólnotę. Czy w obecnym chaosie można żyć                 

w zgodzie z Bogiem i sobą? Czy Jezus chciał takiego Kościoła, jaki mamy teraz? "Innego cudu nie będzie" to 

osobista rozmowa, w której o. Wacław Oszajca SJ odpowiada na najtrudniejsze pytania dotyczące wiary, 

Kościoła i kondycji współczesnego człowieka. Jej wynik zaskoczy zarówno osoby wierzące, jak i te, które wciąż 

poszukują.  
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88. Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : podstawy neurofizjologiczne / Maria 

Borkowska.- Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 

(Biblioteka SI) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Integracja percepcyjno-motoryczna , Rozwój psychofizyczny 

dziecka , Układ nerwowy , Zmysły , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

I. Receptory: 1. Rodzaje i lokalizacja receptorów ; II. Zmysły i ich rola: 1. Zmysł czucia ; 2. Układ 

przedsionkowy (zmysł równowagi) ; 3. Zmysł słuchu ; 4. Zmysł wzroku ; 5. Zmysł powonienia ; 6. Zmysł smaku 

; 7. Synestezja ; III. Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego: 1. Ośrodkowy układ 

nerwowy ; 2. Obwodowy układ nerwowy ; 3. Autonomiczny układ nerwowy ; IV. Rozwój wewnątrzłonowy. 

Rozwój układu nerwowego: 1. Początki rozwoju wewnątrzłonowego ; 2. Początkowe fazy rozwoju układu 

nerwowego ; 3. Dalszy rozwój układu nerwowego ; 5. Odruchy ; 6. Napięcie mięśni ; 7. Sensoryczny rozwój 

dziecka: 1. Geneza i koncepcja ruchu ; 2. Rozwój strategii ruchowej ; 3. Prawidłowy (typowy) sensoryczny 

rozwój dziecka ; VIII. Neuroplastyczność: 1. Pamięć ; 2. Uczenie się ; IX. Stres oraz jego wpływ na zdrowie 

człowieka i rozwój dziecka: 1. Definicja. Rodzaje stresu ; 2. Powstawanie reakcji stresowej. Drogi przebiegu 

odpowiedzi na działanie stresorów. 

 

 

89. Intymnie : moje wspomnienia / Demi Moore ; przełożył Dariusz Żukowski.- 

Warszawa : Agora, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moore, Demi (1962- ) , Aktorzy amerykańscy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Moore D. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Brutalnie szczera autobiografia Demi Moore. Trudne dzieciństwo, próby samobójcze matki, gwałt, trzy 

małżeństwa, zdrady, uzależnienia, poronienie. Brutalnie szczera autobiografia Demi Moore. Świat ją pokochał za 

rolę Molly w filmie „Uwierz w ducha”. Potem zagrała m.in. w „Szkarłatnej literze”, czy „Niemoralnej 

propozycji”, a w 1996 roku dostała rekordową gażę 12 milionów dolarów za rolę w filmie „Striptiz” i została 

okrzyknięta symbolem seksu. Demi Moore była na szczycie. Po pierwszym, nieudanym małżeństwie, przez 

ponad dekadę, Moore żyła w szczęśliwym związku z Brucem Willisem, doczekali się trzech córek, a Demi 

wreszcie spełniała się jako matka. Gdy małżeństwo nagle rozpadło się z medialnym hukiem, znalazła miłość                 

u boku o piętnaście lat młodszego Ashtona Kutchera, który właśnie podbijał „fabrykę snów”. I tym razem jednak 

skończyło się burzliwie. Mało kto wiedział, że aktorka uzależniła się od alkoholu i kokainy, nie potrafiła 

zaakceptować swojego ciała, katowała się drakońską dietą i ekstremalnymi ćwiczeniami. Szukała miłości                      

i akceptacji. Używki niemal zabiły ją na oczach córek i sprawiły, że nie chciały one mieć z nią więcej do 

czynienia. Kiedy jej życie się rozpadło, mąż zdradzał, dzieci przestały się odzywać, postanowiła stawić czoło 

przeszłości, żeby móc pójść dalej. Napisanie tej książki wymagało od Demi Moore wiele odwagi, jednak każda 

jej strona udowadnia, że akurat odwagi nigdy jej nie brakowało. I że nawet największe gwiazdy miewają w życiu 

pod górę.  
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90. Inżynieria oprogramowania / Ian Sommerville ; przekład Marek Włodarz.- 

Wydanie 10. (1 w WN PWM).- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

1. WPROWADZENIE DO INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA; 2. RZETELNOŚĆ I ZABEZPIECZENIA; 3. 

ZAAWANSOWANA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA; 4. ZARZĄDZANIE  OPROGRAMOWANIEM. 

 

 

91. Inżynierskie metody i narzędzia doskonalenia procesów logistycznych w 

przedsiębiorstwie / Grzegorz Zimon, Andrzej Pacana, Dominik Zimon.- Rzeszów : 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. 

(Inżynieria Produkcji / [Politechnika Rzeszowska]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka gospodarcza , Przedsiębiorstwo , Zarządzanie 

jakością , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005.51 

Nowości:  2020-11 

 

I. LOKALIZACJA OGNIW ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO; II. SFORMALIZOWANE PROCESY 

ZAOPATRZENIA; III. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DO 

DOSKONALENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH; IV. METODY ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘ-

BIORSTWIE LOGISTYCZNYM. 

 

 

92. Ja, którą kiedyś znałam / Wendy Mitchell ; przekład Dariusz Rossowski.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo- Wydawnictwo JK, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroba Alzheimera , Chorzy z chorobą Alzheimera , 

Otępienie , Życie codzienne , Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wspomnienia, które dają nadzieję i niezwykłą siłę. Tę książkę powinien przeczytać każdy z nas. Wyobraź sobie, 

że pracując na pełnych obrotach, pewnego dnia dowiadujesz się, że masz chorobę Alzheimera… Czy można 

zapomnieć, jak się wykonuje manewr skrętu, dojeżdżając do skrzyżowania? Albo dobijać się do cudzego domu, 

uważając, że to własny? Czy naprawdę trzeba barykadować się w kuchni krzesłami, żeby z niej nie wyjść                   

w trakcie gotowania? Czy da się zapomnieć o urodzinach własnego dziecka? Wendy Mitchell też nie mieściło się 

to w głowie. Należała do ludzi, „którzy niczego nie zapominają. Imię raz spotkanej osoby pamiętała po upływie 

miesięcy, a nawet lat. W pracy podziwiano, jak potrafiła wszystko odtworzyć z pamięci”. Z czasem nawet proste 

czynności zaczęły jej sprawiać kłopoty. Ale choć przeszkody piętrzyły się jedna nad drugą, nigdy nie było tak 

beznadziejnie, żeby trzeba się było poddać. I właśnie o tym jest ta książka – o życiu z demencją, ogromnym lęku 

przed utratą siebie i ciągłym wynajdowaniu sposobów, żeby przechytrzyć chorobę, która każdego dnia usuwa              

z pamięci część cennych informacji. Wendy Mitchell dowodzi na swoim przykładzie, że choć demencji nie da 
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się pokonać, to można zrobić wiele, żeby z nią żyć, da się nawet napisać książkę, choć czasem trudno skończyć 

zdanie, bo ucieka główna myśl. Prowadzę bloga już od dwóch lat. To dwa lata dzielenia się przemyśleniami                 

i zapisywania zdarzeń w pamięci zewnętrznej. Przed demencją nawet nie czytałam żadnego bloga, a co dopiero 

mówić o prowadzeniu, lecz nigdy nie jest za późno na nauczenie się czegoś nowego, nawet w przypadku 

choroby mózgu.  

 

 

93. Jak dawniej leczono czyli Plomby z mchu i inne historie / Nathan Belofsky ; 

tłumaczenie Grzegorz Siwek.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie , Medycyna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Na ból zębów historyk Pliniusz Starszy zalecał nacieranie ust lewym zębem hipopotama i jadanie popiołu ze 

spalonego wilczego łba. Jan z Gaddesden, doktor nauk medycznych z Oksfordu, zawieszał łebki kukułek na 

szyjach epileptyków. Osiemnastowieczni studenci medycyny z Nowego Jorku zwykli rzucać z okien odciętymi 

kończynami pacjentów, a na publiczne sekcje zwłok sprzedawano bilety… Od starożytnej Grecji niemal do 

drugiej wojny światowej medycyna wyrządzała ludziom więcej złego niż dobrego, bardziej szkodząc, niż 

pomagając. Historyk David Wootton stwierdził: „Od 2400 lat chorzy uważają, że lekarze postępują właściwie; 

przez 2300 lat było to błędne mniemanie.” Dopiero w XX wieku medycyna poniekąd odzyskała rozsądek - zbyt 

późno dla wielu cierpiących. Hipokrates zapewne byłby tym przerażony. Ta skrząca się czarnym humorem 

książka w pasjonujący sposób opisuje najdziwniejsze i najbardziej przerażające koncepcje medyczne od 

starożytności do XX wieku. Wspomina również o tych lekarzach, uczonych i myślicielach, którzy nieświadomie 

przyczynili się do zacofania w zakresie teorii i praktyki medycznej, zwalczając schorzenia wraz z… pacjentami, 

z niemal komicznym zapałem i łatwymi do przewidzenia rezultatami. Przeraża fakt, że wszyscy „specjaliści”,                

o których mowa, w swoich czasach należeli do czołowych autorytetów w dziedzinie medycyny.  

 

 

94. Jak kochamy? : o przywiązaniu w miłości / Katarzyna Lorecka.- Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przywiązanie (psychologia) , Relacja romantyczna , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wśród licznych koncepcji dotyczących miłości coraz większą popularność zyskuje teoria przywiązania. To 

właśnie w obszarze przywiązania, które w największym stopniu wpływa na to, jak w danym związku wygląda 

miłość, często pojawiają się trudności. Wyzwania, jakie można wówczas napotkać, zależą od tego, na ile 

komfortowo ludzie czują się w fizycznej i emocjonalnej bliskości. Teoria przywiązania nie tylko jest tym, co 

pomaga lepiej zrozumieć, czym jest dla nas miłość i jaką drogą najczęściej idziemy jej naprzeciw, lecz także 

wytycza kierunek możliwej zmiany. A kiedy już się wie, dokąd się zmierza i po co, łatwiej jest znosić trudy 

podróży. W książce „Jak kochamy? O przywiązaniu w miłości” przyjrzymy się każdemu ze stylów przywiązania 

i temu jak się przejawia w miłości. Jak wpływa na poczucie atrakcyjności, na klimat tworzonych związków, 

seksualność, bliskość emocjonalną, fizyczną, i inne. Przyjrzymy się też temu co, w zależności od stylu 

przywiązania, może pomóc zbudować dobrą relację. Tego uczy nas teoria więzi, stworzona przez Johna 
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Bowlby‟iego i rozwinięta przez innych naukowców, którzy od dziesięcioleci zgłębiają tajniki miłości po to, by 

żyło się nam lepiej.  

 

 

95. Jak przetrwać hejt : jak rozpoznać, czy twoje dziecko hejtuje lub jest 

hejtowane ? / Maria Kerth.- Warszawa : SBM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzemoc , Dzieci , Internet , Komunikacja społeczna 

, Media społecznościowe , Młodzież , Mowa nienawiści , Przemoc emocjonalna , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7  

Nowości:  2020-11 

 

 

Hejt - mowa nienawiści - jest zjawiskiem powszechnym i nie tylko wirtualnym - szczególnie mocna dotyka 

dorastającą młodzież. Jak rozpoznać, że pojawił się on w życiu twojego dziecka? Czy jest ono sprawcą, czy 

ofiarą? Jak możesz mu pomóc jako rodzic? Poradnik kompleksowo opisuje zjawisko hejtu i jego destrukcyjny 

wpływ na młodego człowieka, jednocześnie podając zbiór narzędzi do zwalczania problemu.  

 

 

96. Jak skutecznie bronić się przed socjopatami / Martha Stout ; tłumaczenie Rafał 

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

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Ofiary prześladowań , 

Psychologia , Psychopaci , Zaburzenia osobowości , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-11 

 

 

Socjopaci są wśród nas. Kryją się w naszym otoczeniu, doskonale zakamuflowani i z pozoru niewinni. Socjopatą 

może się okazać szef lub kolega z pracy, obecny lub były partner, ktoś nękający cię w Internecie, a nawet twoje 

dziecko. Socjopaci wciągają cię w swoje gry i karmią się twoją niepewnością, gniewem i strachem. Są dla ciebie 

realnym zagrożeniem. Ukrytych drapieżców jest tak wielu, że prawdopodobnie spotykasz ich każdego dnia. 

Psycholożka kliniczna Martha Stout przez wiele lat studiowała umysły socjopatów oraz metody, którymi się 

posługują, aby niszczyć swoje ofiary. W swojej książce opisuje przypadki, które budzą grozę: pozbawione 

skrupułów dzieci, degeneratów w zawodach zaufania publicznego, byłych małżonków bezwzględnie walczących 

o prawo do opieki oraz nieuchwytnych cyberprześladowców. Diagnozuje nawet całe korporacje i instytucje, 

które stosują schematy socjopatycznych zachowań wobec swoich klientów. Stout wykorzystuje swoją 

imponującą wiedzę, żeby opracować skuteczną strategię obrony przed pozbawionymi sumienia drapieżcami. 

Uświadamia czytelnikom, jak łatwo wpaść w zastawione przez socjopatów pułapki i dać się wciągnąć w sieć 

intryg, z których nie sposób się wyplątać. Pokazuje, co możesz zrobić, by zachować spokój i nie ulegać 

emocjom, które tylko napędzają twoich prześladowców. Dzięki tej książce dowiesz się, jak nie dać się 

sprowokować i nie wpaść w ich sidła. Nowa książka autorki bestsellera Socjopaci są wśród nas uświadamia, że 

w świecie pełnym oszustów, księży pedofilów i bezwzględnych szefów musimy wiedzieć, jak myślą socjopaci             

i jak skutecznie się przed nimi bronić.  
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97. Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem toksycznego ex-małżonka / [Amy 

J. L. Baker, Paul R. Fine ; tłumaczenie Sara Wacławik].- Warszawa : Oficyna 

Wydawnicza Vocatio, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Manipulacja (psychologia) , Rodzina niepełna , 

Rozwód , Samotne matki , Samotni ojcowie , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2020-11 

 

 

Rozwód nigdy nie jest łatwy. Koniec małżeństwa, zwłaszcza w rodzinie, w której są dzieci, zawsze wiąże się ze 

zmianami i stratami. Być może straciłaś/straciłeś dom rodzinny, część przychodu, niektórych przyjaciół, a nawet 

o wiele więcej. Możliwe, że czeka cię utrata czegoś, co zawsze brałaś/brałeś za pewnik. Niewątpliwie jedną                  

z takich rzeczy jest wsparcie współmałżonka w twoich relacjach z dzieckiem. Odkrycie, że były współmałżonek 

działa teraz na twoją niekorzyść, może okazać się bardzo bolesne. Nie wszyscy próbują podkopywać autorytet 

byłego współmałżonka w oczach dziecka - niestety często, o wiele za często, tak właśnie się dzieje. Możliwe, że 

dotyczy to także ciebie i czujesz, że powoli tracisz swoje dziecko na rzecz twojego eks. Celem tej książki jest 

pomoc w postępowaniu z dzieckiem, które czuje się rozdarte i musi wybierać pomiędzy tobą a twoim 

toksycznym byłym współmałżonkiem. Chcemy wskazać ci różne sposoby, którymi były partner może próbować 

wciągnąć dziecko w konflikt lojalności, tak abyś mogła/mógł je natychmiast rozpoznawać i podejmować 

odpowiednie kroki. Chcemy też uświadomić ci psychologiczny wpływ zachowania twojego eks na wasze 

dziecko - rozumiejąc, co się dzieje, będziesz osobą bardziej empatyczną i wrażliwą na doświadczenia twojej 

pociechy.  

 

 

98. Jak zdradzają Polacy : to powie ci tylko detektyw / Dariusz Korganowski w 

rozmowie z Zuzanną i Patrykiem Szulc.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prywatni detektywi , Zdrada małżeńska , Śledztwo i 

dochodzenie , Małżeństwo , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2020-11 

 

 

Szokująca opowieść o pracy prywatnego detektywa, który śledzi zdradzających. Zdrada, czyli drugie życie. 

Każdy o tym słyszał. Niektórzy to zrobili. A są i tacy, którzy się w tym wyspecjalizowali. I wtedy pomóc może 

tylko detektyw. Czasami romans bywa jeden i krótki, a czasami skłania ludzi do zorganizowania sobie długiego, 

alternatywnego, równoległego życia. Czasami zdradzany małżonek ma pewność, że partner jest nieuczciwy,                

a czasami tylko podejrzenie. Bohater książki Dariusz Korganowski przekonuje, że wtedy należy rozważyć 

wizytę u profesjonalnego prywatnego detektywa. Tylko w ten sposób dowody, będą miały sprawczą moc 

procesową i zostaną uwzględnione przez sąd na przykład w trakcie sprawy rozwodowej.  

 

99. Janis : życie i muzyka / Holly George-Warren ; przełożył Andrzej Wojtasik.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joplin, Janis (1943-1970) , Muzycy amerykańscy , Muzyka 

rozrywkowa , Piosenkarze amerykańscy , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

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

Nowości:  2020-11 



116 
 

Utalentowana wokalistka, słynna imprezowiczka, gwiazda San Francisco, jedna z pierwszych celebrytek swoich 

czasów. Bliska znajoma Jimiego Hendrixa i kochanka Krisa Kristoffersona. Buntowniczka, która pobiła się                   

z Jimem Morrisonem, i romantyczka wpatrzona w Arethę Franklin i Bessie Smith. Kim tak naprawdę była Janis 

Joplin, jedna z największych artystek XX wieku? Urodziła się w 1943 roku, zmarła zaledwie dwadzieścia siedem 

lat później. Wychowana wśród klasy średniej, do końca życia nie porzuciła marzeń o normalności pozbawionej 

narkotyków, alkoholu i przygodnych romansów. Jednak jej wrażliwość i maskujące kompleksy pragnienie bycia 

w centrum uwagi zamiast na szczyt zaprowadziły ją na samo dno. Holly George-Warren, jedna najlepszych 

amerykańskich dziennikarek muzycznych, prowadzi nas przez krótkie, lecz burzliwe życie Joplin z pasją                     

i kronikarską dokładnością. Dzięki rozmowom z przyjaciółmi i rodziną wokalistki oraz fragmentom jej listów                 

i pamiętników udało się stworzyć pierwszy tak dokładny portret pionierki bluesa, która kochała życie zbyt 

mocno.  

 

 

100. Janusz Majer : góry w cieniu życia / Dariusz Jaroń, Janusz Majer.- Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua Non, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Majer, Janusz (1946- ) , Alpiniści , Alpinizm , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

To nie jest biografia, jakich mnóstwo w księgarniach. To opowieść o miłości do gór, o pasji, o przyjaźniach, nie 

tylko górskich, i o doskonaleniu ciekawości świata. Dla Janusza Majera w górach zawsze najważniejszy był 

człowiek. Wyniki sportowe i własne ambicje schodziły na dalszy plan. Był kierownikiem wielu wypraw                     

w czasach złotej ery polskiego himalaizmu, świadkiem triumfów i porażek, wydarzeń zabawnych i tragicznych. 

Legenga polskiego himalaizmu opowie Wam o swoim górskim żywocie i o tym, jak odnaleźć w sobie dystans             

i pokorę wobec potęgi natury tam, gdzie o życiu i śmierci decydują niuanse. O tym, co dzieje się w człowieku, 

gdy na odludziu, wśród śniegu i lodu odchodzą przyjaciele, a Wy nie wiecie, co ze sobą począć. Pokaże, jak on             

i jemu podobni radzili sobie w chwilach, gdy gasła wszelka nadzieja. Zaprosi Was też do swojego domu, gdzie 

otoczony książkami, przy lampce dobrego wina, gości przyjaciół, snuje opowieści i plany kolejnych podróży.  

 

 

101. Jedwabna pajęczyna : dziennik współuzależnionej / Marta Bocian.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bocian, Marta , Alkoholizm w rodzinie , Współuzależnienie , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Zapiski żony alkoholika obrazujące proces współuzależnienia od choroby alkoholowej osoby bliskiej. 

Szczęśliwa rodzina, miłość, głęboka więź, zrozumienie, które stopniowo niszczy alkohol. Bohaterka od prób 

usprawiedliwienia męża, przez lęk o jego zdrowie i próby nakłonienia go do podjęcia leczenia oraz walkę o byt 

rodziny dochodzi do świadomości, że sama, choć niepijąca, także jest ofiarą choroby alkoholowej, i podejmuje 

terapię. Książka, która wielu osobom może przynieść przebudzenie i nadzieję.  
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102. Jeszcze końca nie widać / Anita Czupryn.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Lekarze , Pielęgniarki i pielęgniarze , Służba 

zdrowia , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

13 marca 2020 r. to dla wielu data graniczna: wówczas w Polsce rozpoczęła się narodowa kwarantanna. Dwa 

miesiące przymusowego siedzenia w domu ujawniły wiele prawd o polskim społeczeństwie i podejściu do 

służby ochrony zdrowia. Maseczki bez atestów kupione za ogromne pieniądze. Płyn z Orlenu jako 

najpopularniejszy środek dezynfekujący. Błędy w zarządzaniu walką z pandemią. Media siejące panikę                          

i zastraszające obywateli kolejnymi doniesieniami o zakażonych i zmarłych. W centrum tego oka cyklonu 

znaleźli się oni: lekarze i personel medyczny, stanowiący pierwszą linię frontu walki z wirusem SARS-CoV-2. 

Pielęgniarki z przymusem pracy i głodowymi pensjami. Ratownicy medyczni, którzy środki ochrony kupili                     

z własnych pieniędzy. Lekarze, którzy ze względu na zagrożenie przez tygodnie nie widywali się ze swoimi 

rodzinami. Przemęczeni, sfrustrowani, wypaleni. O szczegółach walki polskiej służby zdrowia z koronawirusem 

opowiedzieli wybitni lekarze i specjaliści oraz personel medyczny średniego i wyższego szczebla.  

 

 

103. Język angielski : zbiór zadań maturalnych : poziom podstawowy / Ilona 

Gąsiorkiewicz-Kozłowska ; Joanna Wieruszewska.- Wydanie 6. uzupełnione.- 

Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język angielski (przedmiot szkolny) , Matura , Arkusze 

egzaminacyjne , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.111 

Nowości:  2020-11 

 

 

Zawiera: -zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu; rozumienia tekstów pisanych; tworzenia 

wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forum internetowym -modele odpowiedzi do 

zamieszczonych zadań -strategia rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych pokazana na 

przykładach -nowy komponent gramatyczno-leksykalny Znajomość środków językowych (obowiązujący na 

egzaminie maturalnym od 2015 roku) -zadania ilustrujące wymagania egzaminu ustnego, pozwalające przyszłym 

absolwentom ćwiczyć umiejętność mówienia w symulowanych sytuacjach komunikacyjnych przykładowy 

arkusz egzaminacyjny -maturalne arkusze egzaminacyjne wraz ze schematami oceniania i kluczami odpowiedzi 

z czerwca 2016, czerwca i sierpnia 2017, czerwca i sierpnia 2018 r. oraz maja, czerwca i sierpnia 2019 r. i maja 

2020. -nagrane przez lektorów teksty do części arkusza maturalnego sprawdzającej rozumienie ze słuchu.  

 

 

104. Język angielski : zbiór zadań maturalnych : poziom rozszerzony / Ilona 

Gąsiorkiewicz-Kozłowska ; Joanna Wieruszewska.- Wydanie 7. zmienione.- 

Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język angielski (przedmiot szkolny) , Matura , Arkusze 

egzaminacyjne , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.111 

Nowości:  2020-11 
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Zawiera: -zadania testujące umiejętności - rozumienia ze słuchu; rozumienia tekstów pisanych; tworzenia 

wypowiedzi pisemnej w formie listu prywatnego, blogu, wpisu na forom internetowym -modele odpowiedzi do 

zamieszczonych zadań -strategia rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych pokazana na 

przykładach -zadania ilustrujące wymagania egzaminu ustnego, pozwalające przyszłym absolwentom ćwiczyć 

umiejętność mówienia w symulowanych sytuacjach komunikacyjnych -przykładowy arkusz egzaminacyjny -

maturalne arkusze egzaminacyjne wraz ze schematami oceniania i kluczami odpowiedzi z czerwca 2016, 

czerwca 2017, czerwca 2018, maja i czerwca 2019 r. oraz maja 2020 r. nagrane przez lektorów teksty do części 

arkusza maturalnego sprawdzającej rozumienie ze słuchu -nagrania dostępne bezpłatnie w formacie plików mp3 

na stronie www.ws-omega.com.pl/teksty.php  

 

 

105. Język polski : zbiór zadań maturalnych / Ewa Helbin-Czyżowska, Joanna 

Klimecka, Bogumiła Michalska.- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski (przedmiot szkolny) , Matura , Arkusze 

egzaminacyjne , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Język polski. Matura 2020. Zbiór zadań maturalnych  - książka przeznaczona dla uczniów przygotowujących się 

do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz dla nauczycieli poszukujących 

materiałów do ćwiczeń na lekcjach - publikacja została podzielona na trzy główne części - część ustna egzaminu, 

część pisemna na poziomie podstawowym i rozszerzonym - część ustna - charakterystyka arkusza egzamina-

cyjnego dla ucznia. 

 

 

106. Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera 

/ Marta Korendo.- Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zespołem Aspergera , Osoby z zespołem 

Aspergera , Zespół Aspergera , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W monografii zawarte zostały informacje o syndromie Aspergera ujmujące zagadnienie przede wszystkim                     

z perspektywy neurobiologicznej, która wyznaczając właściwe kierunki poszukiwań, wciąż nie daje 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny dysfunkcji. Uwzględniono również aspekt medialny, 

kierujący poglądy na temat zaburzenia w świadomość użytkowników mass mediów. Zawarta w publikacji 

charakterystyka dotychczasowych metod diagnozy zaburzenia pozwoli czytelnikowi zrozumieć przyczyny 

trudności w formułowaniu rozpoznań zespołu Aspergera. W części empirycznej prezentuję jakościową metodę 

diagnozy zaburzenia, pozwalającą na uwzględnienie i stosowanie oceny stopnia dysfunkcji poszczególnych 

obszarów poznawczych. Szczególne miejsce w rozprawie zajmuje charakterystyka zachowań językowych, 

uznawanych przeze mnie za jeden z podstawowych i wysoce diagnostycznych objawów opisanego zaburzenia.  

Ostatnią część pracy stanowią propozycje oddziaływań terapeutycznych, dedykowane rodzicom, nauczycielom              

i terapeutom dzieci z zespołem Aspergera z nadzieją, że moje wieloletnie doświadczenie terapeutyczne ułatwi 

pracę praktykom i przyczyni się do poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży z ZA.  
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107. Kajś : opowieść o Górnym Śląsku / Zbigniew Rokita.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stosunki etniczne , Ślązacy , Tożsamość społeczna , Górny 

Śląsk , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2020-11 

 

 

Przez większość życia uważałem Ślązaków za jaskiniowców z kilofem i roladą. Swoją śląskość wypierałem.             

W podstawówce pani Chmiel grała nam na akordeonie Rotę, a ja nie miałem pojęcia, że ów plujący w twarz 

Niemiec z pieśni był moim przodkiem. O swoich korzeniach wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku 

przed wojną odbyła się jakakolwiek historia. Moi antenaci byli jakby z innej planety, nosili jakieś niemożliwe 

imiona: Urban, Reinhold, Liselotte. Później była ta nazistowska burdelmama, major z Kaukazu, pradziadek na 

„delegacjach” w Polsce we wrześniu 1939, nagrobek z zeskrobanym nazwiskiem przy kompoście. Coś pękało. 

Pojąłem, że za płotem wydarzyła się alternatywna historia, dzieje odwrócone na lewą stronę. Postanowiłem 

pokręcić się po okolicy, spróbować złożyć to w całość. I czego tam nie znalazłem: blisko milion ludzi 

deklarujących „nieistniejącą” narodowość, katastrofę ekologiczną nieznanych rozmiarów, opowieści o polskiej 

kolonii, o separatyzmach i ludzi kibicujących nie tej reprezentacji co trzeba. Oto nasza silezjogonia. Zbigniew 

Rokita  

 

 

108. Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i 

controllingu / pod redakcją Marcina Kowalewskiego.- Wrocław : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Controlling , Rachunkowość zarządcza , Polska , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-11 

 

 

Magdalena Bochenek / Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej ; Zygmunt Kral / Systema-

tyzacja controllingu ; Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz / Podaż informacji a popyt na informacje                          

w controllingu przedsiębiorstwa ; Dagmara Bogacka-Iskra / Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych uwaru-

nkowań controllingu w małym przedsiębiorstwie sieciowym ; Andrzej Bytniewski, Kamal Matouk, Anna 

Chojnacka-Komorowska, Marcin Hernes / Koncepcja wykorzystania technologii kognitywnych w podsystemie 

controllingu ; Jolanta Chluska, Ewa Sikora / Uwarunkowania controllingu w partnerstwie publiczno-prywatnym ; 

Zdzisław Kes, Malwina Hrehorowicz / Zastosowanie analizy "koszt-wielkość sprzedaży-wynik" w rewizji 

budżetu sprzedaży produktów farmaceutycznych ; Krzysztof Konstantyn / Koncepcja wdrożenia budżetowania 

finansowego dla budżetów pro forma w rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkujących 

konstrukcje budowlane ; Robert Kowalak / Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakładzie gospodarowania 

odpadami ; Jarosław Kujawski / Symulacja wielokrotnej ceny transferowej / Magdalena Jaworzyńska Elementy 

modelu biznesowego podmiotu leczniczego na przykładzie Grupy LUX MED ; Magdalena Szydełko / Relacje             

w sieci powiązań rad dyrektorów jako przesłanka benchmarkingu sieciowego ; Piotr Pietrzak / Skuteczność 

procesu kształcenia na przykładzie państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. 
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109. Klan Matejków / Marek Sołtysik.- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matejko, Jan (1838-1893) , Matejko (rodzina) , Malarze 

polscy , Rody , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Matejko J. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Pablo Picasso stał w zachwycie przed "Polonią" Matejki. Wielki Hiszpan nie musiał znać ani treści, ani 

patriotycznej genezy tego płótna. Urzekła go siła wyrazu, doskonałość formy i tajemnica, dzięki której nieliczne 

działa nigdy się nie starzeją. Jerzy Nowosielski, wybitny przedstawiciel awangardy, podkreślił: "Jeśli chodzi              

o sposób zdobienia kościoła w Europie XIX wieku, to Matejko stworzył największe dzieło... ". Matejko wizjoner 

"cały w prorokach", jak mówił Stanisław Wyspiański, zainspirowany nie tylko w "Weselu" Matejkowskim 

duchem. Autentyczny artysta, który nie dzielił życia na pracę i zabawę, zaskakiwał formą obrazów, nie szedł             

w ordynku, chronił swą tożsamość. Samotnik kochający życie, historiozof niepomny na kronikarskie ceregiele. 

Historia Matejki i jego rodziny - matki wychowującej dzieci "do sztuki", braci, z których Janek wcale nie czuł się 

najzdolniejszy, wyjątkowo utalentowanego zięcia Józefa Unierzyskiego, córki Beaty, znakomitego witrażysty 

Stefana Witolda Matejki (bratanka Mistrza) - to temat na wielką filmową sagę, równie fascynującą jak ta 

książka.  

 

 

110. Kobiety Holocaustu / Zoë Waxman ; przekład Joanna Bednarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Eksperymenty medyczne 

na ludziach , Holokaust , Kobieta , Ludobójstwo , Obozy koncentracyjne , Żydzi , 

Niemcy , Opracowanie 

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

Nowości:  2020-11 

 

 

Eksterminacja żydowskich kobiet była jednym z głównych celów nazistowskich zbrodniarzy. Matki małych 

dzieci, ciężarne i opiekunki osób uznanych za niezdolne do ciężkiej pracy - wszystkie wysłano bezpośrednio do 

komór gazowych... Nawet jeśli nie zostały skazane na śmierć, ich szanse na przetrwanie w obozie były 

drastycznie niższe niż mężczyzn. Dzięki zeznaniom tych, które przeżyły nazistowskie ludobójstwo, oraz 

historiom tych, po których zostało tylko wspomnienia. Zoë Waxman nie tylko rekonstruuje horror lat 40., ale 

także pozwala nam na głębsze zrozumienie go i zmusza nas do ponownego przemyślenia roli płci w historii.  

 

 

111. Kobiety Nowej Huty : cegły, perły i petardy / Katarzyna Kobylarczyk.- Kraków 

: Mando, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , PRL , Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-11 
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Czas na poznanie historii robotnic, które na własnym przykładzie doświadczały emancypacji poprzez pracę. 

Zwykle przedstawia się ludzi PRL-u jako otumanionych i zmuszanych do niewdzięcznej pracy. Tymczasem dla 

wielu osób, w tym właśnie kobiet, współzawodnictwo czy przekraczanie norm budowlanych było elementem 

odzyskiwania godności. Bywały też przykre konsekwencje rywalizacji oraz osobiste dramaty. Dzięki Katarzynie 

Kobylarczyk poznajemy fascynującą historię nowohucianek: zanurzonych w pyle cegieł i wystrojonych                       

w socrealistyczne perły.   

 

 

112. Kochaj najlepiej, jak potrafisz! : o sztuce bycia razem / Stefanie Stahl ; 

tłumaczenie Sylwia Miłkowska, Anna Grysińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Miłość , Satysfakcja ze 

związku , Techniki samopomocy , Wewnętrzne dziecko , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2020-11 

 

 

Nie czekaj, aż ta jedyna właściwa osoba zapuka do twoich drzwi albo obecny partner zmieni się i nagle spełni 

wszystkie twoje oczekiwania. To się nie wydarzy. Nieważne, czy już jesteś z kimś, czy dopiero o tym myślisz – 

książka, którą masz przed sobą, uświadomi ci, jak wiele może zyskać twoja relacja z najbliższą osobą dzięki 

twojemu nastawieniu i jak znaczący wpływ na twoje uczucia i emocje ma ukształtowana w dzieciństwie 

emocjonalność i wrażliwość.  

 

 

113. Koderzy : opowieść o ludziach, którzy zmienili nasz świat / Clive Thompson ; 

tłumaczenie Agnieszka Sobolewska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Informatycy , Programiści , Programowanie (informatyka) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2020-11 

 

 

Dowiedz się, kim są najbardziej wpływowi dzisiaj ludzie na świecie. Programiści, koderzy, specjaliści IT. Jak 

ich praca oddziałuje na nasze życie? Czy stereotyp zamkniętego w sobie nerda w grubych okularach jest 

prawdziwy? Dlaczego tak mało jest w tej grupie kobiet, choć na początku to one zdominowały tę dziedzinę?  

Programowanie pozwala wyczarować wszystko. Dzięki niemu można zrobić przelew bankowy w smartfonie, 

wysłać znajomemu śmiesznego gifa, ale też stworzyć sztuczną inteligencję, która sama podejmuje decyzje, może 

być narzędziem wojny i zmienić wyniki wyborów. Czy życie programisty przypomina to z serialu Mr Robot? 

Czy koder może napisać aplikację, która znajdzie mu idealną partnerkę? Dlaczego twórcy przycisku „lubię to”, 

go nie lubią i unikają Fejsa? Jedno jest pewne: koderzy, siedząc za ekranami komputerów, właśnie programują 

naszą przyszłość. Ale czy mają pod kontrolą to, co tworzą? Dlaczego więc sztuczna inteligencja tak samo 

szybko, jak uczy się rozpoznawać zdjęcia kotów, zaczyna wspierać neonazistów, rasistów i seksistów? Jak 

wymknęły się spod kontroli algorytmy mediów społecznościowych, które przyniosły popularność anty-

szczepionkowcom i wybrały Donalda Trumpa na prezydenta? Czy koderzy rzeczywiście zmieniają świat na 

lepsze?  
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114. Kołakowski : czytanie świata : biografia / Zbigniew Mentzel.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kołakowski, Leszek (1927-2009) , Filozofia polska , 

Filozofowie , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-1A/Z-Kołakowski L.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Pierwsza pełna biografia geniusza, który uczył Polaków filozofii. Imponujący wiedzą mistrz. Nauczyciel, jakiego 

każdy chciałby dziś mieć Leszek Kołakowski, wybitny filozof i autorytet niechętnie mówiący o życiu 

prywatnym. Znawca chrześcijaństwa i filozofii religii do końca życia pozostający poza Kościołem. Pierwszy 

laureat amerykańskiej Nagrody im. Johna Klugego nazywanej filozoficznym Noblem. Pozbawiony w PRL-u 

prawa nauczania opuścił w 1968 roku Polskę, by wkrótce zostać profesorem prestiżowego All Souls College               

w Oxfordzie. Po jego śmierci Zbigniew Mentzel dotarł do bogatych archiwów udostępnionych przez rodzinę. 

Dzięki temu mógł opowiedzieć historię fascynującego człowieka, którego przenikliwości bał się Gomułka                   

i partyjni towarzysze. Napisane przez Kołakowskiego Tezy o nadziei i beznadziejności w latach 70. stały się 

głównym źródłem intelektualnej inspiracji dla rodzącej się w Polsce opozycji demokratycznej, a Główne nurty 

marksizmu pozostają jedną z najważniejszych książek XX wieku. W bestsellerowych popularyzatorskich Mini 

wykładach o maxi sprawach i O co nas pytają wielcy filozofowie? przybliżył milionom Polaków dorobek 

najwybitniejszych myślicieli w historii.  

 

 

115. Kompendium histologii : podręcznik dla studentów nauk medycznych i 

przyrodniczych / Tadeusz Cichocki, Jan A. Litwin, Jadwiga Mirecka.- Wydanie 5. 

poprawione i uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cytologia , Histologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611  

Nowości:  2020-11 

 

 

Struktury i podstawowe procesy komórkowe ; Tkanka nabłonkowa ; Tkanka łączna (ogólna charakterystyka) ; 

Tkanki podporowe ; Krew i powstawanie komórek krwi (Hematopoeza) ; Tkanka mięśniowa ; Tkanka nerwowa ; 

Wprowadzenie do histologii narządów ; Układ naczyniowy ; Układ limfatyczny oraz podstawy zjawisk 

immunologicznych ; Układ oddechowy ; Skóra i twory skórne ; Jama ustna i gruczoły ślinowe ; Narząd zębowy ; 

Cewa pokarmowa ; Trzustka i wątroba ; Układ wydzielania wewnętrznego ; Układ moczowy ; Męski układ 

rozrodczy ; Żeński układ rozrodczy ; Narządy związane z żeńskim układem rozrodczym ; Narząd wzroku ; 

Narząd słuchu i równowagi. 

 

 

116. Kresy : ars moriendi / Anna Smółka, Agnieszka Rybak.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kresowiacy , Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , Biografia 

, Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy  

Nowości:  2020-11 
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Jak umierały Kresy, czyli podróż do świata, którego już nie ma. Osiem opowieści, w których jak w soczewce 

skupia się złożoność historii Kresów i ich mieszkańców. Anna Smółka i Agnieszka Rybak podróżują śladami: 

Wiktora Baworowskiego - lwowskiego ekscentrycznego fundatora zapomnianej kolekcji książek i dzieł sztuki 

ustępującej wielkością tylko zbiorem Ossolineum; Edwarda Woyniłłowicza - stawiającego opór rusyfikacji 

ziemianina z okolić Mińska, społecznika, który ma szansę zostać pierwszym świętym niepodległej Białorusi; 

braci Narutowiczów - Gabriela, pierwszego prezydenta Polski po 1918 roku, i Stanisława, który opowiedział się 

po stronie niepodległej Litwy, obaj zginęli tragicznie; braci Orłowskich z Berdyczowa - ofiar "operacji polskiej" 

NKWD, i rodziny Oziewiczów, która uparła się zostać w swoim domu pod Mołodecznem po II wojnie 

ąwiatowej. Autorki są na tropie zagadki śmierci rodziny Skirmuntów z Polesia i poszukują szczątków bohaterów 

ekshumowanych potajemnie z Cmentarza Orląt Lwowskich. Reporterska podróż w czasie i przestrzeni. 

Dramatyczna, a zarazem krytyczna wizja Kresów.  

 

 

117. Krew : pieniądze, medycyna, tajemnice / Rose George ; tłumaczenie Jan 

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

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krew , Krwiodawstwo , Miesiączka , Operacja (medycyna) , 

Przetaczanie krwi , Reportaż 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-11 

 

 

Substancja cenniejsza od ropy i złota. Zawiera w sobie gwiezdny pył z martwych supernowych, a także ocean - 

sól i wodę. Tysiące ludzi oddaje ją za darmo, choć rynek handlu krwią jest wart 252 miliardy dolarów. Daje 

Życie... "Jak dostaję krew, to czuję się lepiej i znowu chcę się bawić moimi zabawkami" - Owen, lat 10 ; Daje 

śmierć... "Krew to coś, co z ciebie wypływa, kiedy jest z tobą kiepsko" - konsultant medyczny ; Oto jedyna                  

w swoim rodzaju biografia krwi, pełna niesamowitych historii, ciekawostek i anegdot. Czy wiesz, że codziennie 

w naszym ciele krąży 30 bilionów krwinek, które pokonują 19 tysięcy kilometrów w układzie krwionośnym                 

o łącznej długości ponad 90 tysięcy kilometrów (czyli dwa razy tyle, ile ma równik)? Czy wiesz, że na świecie 

istnieją farmy, w których hoduje się miliony "medycznych" pijawek? Dlaczego menstruacja od zawsze była 

takim tematem tabu? Skąd wziął się u Świadków Jehowych zakaz transfuzji krwi? Dlaczego ludzie wierzyli               

w wampiry i czy one na pewno nie istnieją? O krwi wiemy bardzo dużo, ale wciąż skrywa wiele tajemnic. Jest 

obiektem fascynacji i obsesji. Rose George, nowa gwiazda literatury faktu na świecie, opowiada o jej 

medycznym, biznesowym i kulturowym znaczeniu.  

 

 

118. Kroków siedem do końca : ubecka operacja, która zniszczyła podziemie / Piotr 

Lipiński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Urząd Bezpieczeństwa (UB) , Wolność i Niezawisłość , 

Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Polityka wewnętrzna , PRL , Służba 

bezpieczeństwa , Spisek , Żołnierze wyklęci , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2020-11 

 

To historia końca tych, których dziś nazywamy żołnierzami wyklętymi – członków podziemia niepodległo-

ściowego uważających, że wojna nie skończyła się w 1945 roku, a sowiecka okupacja trwa. Początkowo 

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość nie zamierzało walczyć zbrojnie, a jedynie wspierać byłych AK-owców                

w powrocie do normalnego życia. Szybko jednak okazało się, że wobec komunistycznego terroru należy 

przywrócić wojskowy charakter organizacji. Pierwsze cztery Zarządy Główne Zrzeszenia WiN, zwane 
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komendami, zostały rozpracowane i błyskawicznie zlikwidowane. Ich członków stalinowskie sądy skazywały na 

kary śmierci i dożywocia. W 1948 roku powstała V Komenda, której udało się przetrwać do roku 1952. 

Skonsolidowała podziemie, wydelegowała na Zachód kurierów, którzy mieli zostać przeszkoleni przez CIA,                  

a następnie wrócić do Polski, by przygotowywać kolejnych żołnierzy na wypadek wybuchu III wojny światowej. 

Ale V Komenda okazała się prowokacją UB. Jej dowództwo stanowili pracownicy służb bezpieczeństwa i tajni 

współpracownicy. Udało się im wyprowadzić w pole zachodnie wywiady i doprowadzić do aresztowań ostatnich 

członków podziemia. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów poświęconych V Komendzie są 

dziesiątki tysięcy, a jednak temat pozostaje niemal nieznany. Piotr Lipiński zainteresował się nim już na 

początku lat dziewięćdziesiątych. Okazało się, że historia V Komendy to szpiegowska opowieść szkatułkowa               

i każdy nowy bohater, każdy wątek prowadzi do kolejnego. Rozwiązanie zagadki ubeckiej prowokacji zajęło 

długie lata.  

 

 

119. Królowie bajek : opowieść o legendarnym Studiu Filmów Rysunkowych / 

Leszek K. Talko, Karol Vesely.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studio Filmów Rysunkowych (Bielsko-Biała) , Film 

animowany , Rysownicy , Wytwórnie filmowe , Bielsko-Biała (woj. śląskie) , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-791  

Nowości:  2020-11 

 

 

Każdy zna Bolka i Lolka, Reksia czy Baltazara Gąbkę, ale nie każdy wie, że wszystkie te postaci są efektem 

pracy jednego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej - miejsca pełnego pasjonatów, którzy w szarych 

latach PRL-u poruszali masową wyobraźnię. A co działo się za zamkniętymi drzwiami? Pojawiali się i znikali 

tajemniczy milionerzy, a wraz z nimi obiecane pieniądze, rozgrywały się sceny zazdrości, w niewyjaśnionych 

okolicznościach zniknął też sam dyrektor. A może to tylko fikcja wymyślona przez królów bajek? Jedno jest 

pewne: w studiu działy się rzeczy nadzwyczajne. Podział na „bolkowców” i „reksiowców”, tajna ściana 

otwierana na ustalone hasło, wykorzystywanie sztucznego miodu zamiast kleju. Ta książka to nostalgiczna 

opowieść o nieposkromionej wyobraźni i o twórcach, którzy na stałe wpisali się do historii polskiej animacji.  

 

 

120. Krótka historia informatyki / Ryszard Tadeusiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo 

RM, copyright 2019 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komputery , Informatyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Wstęp. Czym jest informatyka ; 1. Pierwsze maszyny liczące ; 2. Pierwszy mechaniczny komputer Babbage'a ; 3. 

Program Ady Lovelace ; 4. Pierwsze generacje komputerów ; 5. Układy scalone ; 6. Rozwój komputerów                  

w kierunku mainframe ; 7. Pierwsze polskie komputery ; 8. Powstanie mikroprocesorów ; 9. Mikrokomputery ; 

10 Rewolucja komputerów osobistych. Postanie standardu IBM PC ; 11. Mikrokomputery do użytku domowego 

; 12. Superkomputery ; 13. Historia rozwoju pamięci komputerowych ; 14. Mała rzecz a cieszy, czyli jak wynale-

ziono myszkę ; 15. Oprogramowanie - dusz komputera ; 16. "Pluskwa" w programie ; 17. Oprogramowanie 

komputerów jako produktu ; 18. Powstanie i rozwój pierwszych systemów operacyjnych ; 19. Pierwsze systemy 

na urządzenia mobilne ; 20. Rozwój oprogramowania użytkowego - przeglądarki internetowe ; 21. Programy 

poczty elektronicznej ; 22. Edytory tekstowe ; 23. Arkusze kalkulacyjne ; 24. Bazy danych ; 25. Mały i wygodny 
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komputerowy kompan ; 26. Rozwój sieci komputerowych ; 27. Usługi komputerowe - wielki i stale rosnący 

rynek ; 28. "Eksplozja" Internetu ; 29. Serwisy społecznościowe i komunikatory internetowe ; 30. Internetowa 

encyklopedia ; 31. Internet rzeczy ; 32. Big data ; 33. Oprogramowanie firmowe czy oprogramowanie wolne? 34. 

Polityczne uwarunkowania i społeczne skutki rozwoju informatyki ; 35. Koniec historii, czyli jak komputery 

dzisiaj wtrącają się nam do codzienności. 

 

 

121. Księża na księżyc! : tylko co dalej? / Piotr Pawlukiewicz.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Duszpasterstwo , Postawy , Esej 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Dobra jest dużo więcej niż myślisz Jeden z najpopularniejszych polskich rekolekcjonistów, wspominając swoje 

kapłaństwo, opowiada o trudnych ostatnio relacjach między księżmi a świeckimi. Nie stroniąc od ciętych                      

i błyskotliwych uwag, uczy nas, jak w każdej sytuacji samemu odkrywać, gdzie leży prawda. Dostrzegać dobro – 

nie tylko tam, gdzie jest ono oczywiste. Polscy księża jeżdżą odlotowymi bmw czy może raczej trzymają             

w garażach wysłużone golfy? Czas wolny spędzają na „branżowych” zabawach czy przeżywając własną 

samotność w czterech ścianach plebanii? A co, jeśli są i tacy, i tacy? Czy postawa księdza mówi nam wszystko  

o tym, jaki jest Bóg? Czy żeby dziś chodzić w sutannie, trzeba być bohaterem? Czy fajny i życiowy ksiądz to 

naprawdę najlepszy kapłan, na jakiego możemy trafić? Czy antyklerykalizm jest zły? I jak powinien odnaleźć się 

w tym wszystkim katolik? W ostatniej książce, nad jaką pracował, ks. Piotr mówi: „W Kościele nie istnieją 

tematy, o których nie warto mówić. Jeśli ktoś je porusza, to znaczy, że trzeba je wytłumaczyć. Nie możemy 

nabierać wody w usta”.  

 

 

122. Legalność zatrudnienia cudzoziemców  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

/ Jakub Grygutis.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2019 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cudzoziemcy , Prawo pracy , Zatrudnienie cudzoziemców , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA; II. PRAWNE WARUNKI DOSTĘPU DO PRACY CUDZOZIEMCÓW NA TERYTO-

RIUM RP;  III. POWIERZENIE NIELEGALNEGO WYKONYWANIA PRACY I JEGO KONSEKWENCJE. 

 

123. Leonardo da Vinci / Luba Ristujczina.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

2020. 

(Dragon Historica) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leonardo da Vinci (1452-1519) , Malarze włoscy , 

Malarstwo włoskie , Renesans , Sztuka renesansu , Włochy , Biografia , 

Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Leonardo da Vinci 
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  Nowości:  2020-11 

 

Barwna biografia genialnego Toskańczyka, który do dziś pozostaje doskonałym wyobrażeniem człowieka 

renesansu: świadomego swej wartości wszechstronnego humanisty, skupionego na pracy i szlifującego rozliczne 

talenty, ale także towarzyskiego i nie stroniącego od wykwintnego dworskiego życia. Z pasją oddawał się tak 

odmiennym dziedzinom, jak obserwacja i studiowanie fauny i flory, malowanie obrazów i projektowanie 

budowli, konstruowanie machin oblężniczych i latających, tworzenie map czy poświęcanie się zagadnieniom 

odwracania biegu rzek i melioracji rowów... Na trwałe odmieniły oblicze sztuki europejskiej i ukształtowały 

nasze postrzeganie świata i obrazowania rzeczywistości.  

 

 

124. Lody na śniadanie : jak zadbać o swoje wewnętrzne dziecko / Laura Jane 

Williams ; przełożyła Natalia Mętrak-Ruda.- Warszawa : Buchmann - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Wewnętrzne dziecko , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Chcesz, żeby twoje dorosłe życie było ciekawsze, zabawniejsze, bardziej beztroskie? Ośmiel się marzyć, śmiać 

do utraty tchu i tańczyć w sklepowych alejkach. Pamiętaj o terminowym płaceniu rachunków, ale miej też 

odwagę wykrzyczeć, kiedy coś jest naprawdę super. Odkryj na nowo, jak to jest być dumnym ze swoich obsesji, 

jak ważna jest przygoda, dlaczego sen to luksus, na który powinieneś sobie pozwolić, i jak, do cholery, zwolnić. 

Pełna energii i nieskrępowanego entuzjazmu książka „Lody na śniadanie” pozwala głęboko odetchnąć 

wszystkim tym, którzy zastanawiają się: „Czy to już wszystko, co mnie w życiu czeka?” Przekonaj się, że 

odkrycie w sobie wewnętrznego dziecka może dać ci spokój i szczęście oraz rozwiązać twoje bzdurne dorosłe 

problemy!  

 

 

125. Lordowie Hitlera : sojusz brytyjskiej arystokracji z Trzecią Rzeszą / Radosław 

Golec.- Warszawa : Zona Zero, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Nazizm , Trzecia Rzesza (1933-1945) , 

Współdziałanie , Wielka Brytania , Esej 

Sygnatura:  WG-94(410) 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Gazeta „The Sun” ujawniła niedawno archiwalny filmu, w którym siedmioletnia, przyszła królowa Elżbieta, jej 

matka i wuj Edward VIII gorliwie podnoszą prawe ramię w nazistowskim geście. Czy byli jedyni na Wyspach? 

Jaki wpływ na opinię brytyjską miał Lord Rothermere - właściciel imperium prasowego, wydawca „Daily Mail”, 

który z jej łamów wspierał idee Hitlera? Kim był Oswald Mosley, charyzmatyczny lider Brytyjskiej Unii 

Faszystów? Kto był świadkiem na jego ślubie? Lloyd George po powrocie z podpisania układu w Monachium 

wymachiwał na lotnisku niesławnym dokumentem deklarującym Europie pokój. Czy w czasie wojny mógł 

liczyć, że król zdymisjonuje Churchilla i w jego miejsce powoła George‟a - zwolennika brytyjsko - niemieckiego 

aliansu? Edward VIII nie tylko wygłaszał proniemieckie przemówienia, ale po wybuchu drugiej wojny 

światowej zdradził Niemcom alianckie plany dotyczące obrony Francji przed inwazją. Dlaczego? Na czym 

polegała tajna misja Rudolfa Hessa? Czy Książę Kentu wraz z Księciem Hamiltonem planowali negocjować                 

z nim podpisanie separatystycznego pokoju, zakładającego oddanie Trzeciej Rzeszy wolnej ręki w Europie? Na 
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którym froncie walczył brytyjski legion Waffen SS? Historię II wojny światowej trzeba pisać na nowo. Brytyjscy 

lordowie równie chętnie współpracowali później z komunistycznym dyktatorem - Wujkiem Joe, jak wcześniej                

z jego brunatnym oponentem Adolfem. Bo zawsze trzymali z tym, który wygrywa.  

 

 

126. Łamacze kodów : historia kryptologii / David Kahn ;  przełożyła Barbara 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szyfry , Kody , Kryptologia , Monografia 

Sygnatura:  WG-003 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Fascynująca historia kryptologii od starożytności, przez narodziny nowoczesnych szyfrów w czasach Enigmy, aż 

do współczesności. Książka "Łamacze kodów", którą czyta się jak sensacyjną powieść, dotyczy fundamen-

talnych kwestii związanych z organizacją i działalnością rozmaitych struktur społecznych, których domeną jest 

tajność. Podobnie jak anatomia bazuje na szkielecie człowieka, tak "Łamacze" sięgają w głąb - do szkieletu 

społeczeństw i globalnie, do całego współczesnego świata. Amerykański historyk i pisarz David Kahn zaczyna 

swoją opowieść od "Historii jednego dnia operacji MAGIC" - rozdziału opowiadającego o wywiadowczych 

kulisach ataku Japończyków na Pearl Harbor, tamto wydarzenie właśnie było preludium do tego, co działo się              

z szyframi (kryptografią i kryptologią) oraz ludźmi z tą dziedziną związanymi w ciągu całej lepiej i gorzej 

udokumentowanej historii XX wieku.  

 

 

127. Makromarketing : nauka o marketingu wobec problemów społecznych i 

środowiskowych / Jacek Kamiński.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Makromarketing , Marketing , Społeczna odpowiedzialność 

biznesu (CSR) , Monografia 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2020-11 

 

 

R. I. ZAKRES NAUKI O MARKETINGU; R. II. PROBLEM DEFINICJI MARKETINGU; R. III. MAKRO-

MARKETING JAKO SUBDYSCYPLINA NAUKI O MARKETINGU; R. IV. MARKETING SPOŁECZNY; R. 

V. KSZTAŁTOWANIE SYSTEMOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ MARKETINGOWYCH; R. VI. ZARYS 

TEORII SYSTEMÓW MARKETINGOWYCH; R. VII. FUNKCJE I DYSFUNKCJE MARKETINGU; R. VIII. 

WYKORZYSTANIE DOROBKU MAKROMARKETINGU W PRAKTYCE MARKETINGOWEJ - 

MARKETING INTERESARIUSZY; R. IX. MARKETING WOBEC ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚRODOWIS-

KOWEJ - MARKETING ZRÓWNOWAŻONY; R. X. MAKROMARKETINGOWA INTERPRETACJA 

EFEKTYWNOŚCI MARKETINGU. 
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128. Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym : perspektywa konsumenta : 

wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie / redakcja naukowa Anna Jurkowska-

Zeidler, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Aleksandra Wiktorow, Jan Monkiewicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. 

(FFF. Finanse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Instytucje finansowe , Konsumenci (ekonomia) , Nieuczciwa 

konkurencja , Ochrona konsumenta , Oszustwo , Przestępczość gospodarcza , 

Przestępstwa giełdowe , Rynek finansowy , Rynek kapitałowy , Polska , 

Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-336.76 

Nowości:  2020-11 

 

WPROWADZENIE; I. NADUŻYCIA NA RYNKU FINANSOWYM: SYSTEMATYZACJA ZJAWISKA; II. 

MECHANIZMY I NARZĘDZIA WYKRYWANIA ORAZ OGRANICZENIA NADUŻYĆ NA RYNKU 

FINANSOWYM; III. RAMY INSTYTUCJONALNE OCHRONY KONSUMENTÓW NA RYNKU FINAN-

SOWYM. 

 

 

129. Medycyna sądowa. 1, Tanatologia i traumatologia sądowa / redakcja 

naukowa Grzegorz Teresiński.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia patologiczna , Chirurgia urazowa , Medycyna 

sądowa , Sekcja zwłok , Śmierć , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2020-11 

 

Pierwszy tom podręcznika obejmuje tematy szeroko rozumianej tanatologii oraz traumatologii sądowej, czyli 

problematykę weryfikacji okoliczności zgonu oraz różnicowania przyczyn zarówno tzw. śmierci gwałtownej 

(spowodowanej następstwami szeroko rozumianego urazu – mechanicznego, fizycznego, chemicznego itd.), jak  

i diagnostyki przypadków nagłej, nieoczekiwanej śmierci z różnorodnych przyczyn chorobowych. Zagadnienia 

związane z tematyką traumatologii ogólnej i szczegółowej dotyczą zarówno mechanizmów powstawania obrażeń 

nieprzeżyciowych, jak i takich, które nie zakończyły się śmiercią ofiary. Diagnostyka sądowa i zagadnienia 

opiniowania sądowo-lekarskiego oraz tzw. klinicznej medycyny sądowej (oceny stanu zdrowia osób żyjących) 

zostaną opisane w następnych tomach. Książka jest wspólnym dziełem całego polskiego środowiska ekspertów   

z zakresu medycyny sądowej i nauk pokrewnych. W gronie autorskim znaleźli się przedstawiciele wszystkich 

akademickich katedr i zakładów medycyny sądowej wyższych uczelni medycznych w Polsce, Instytutu 

Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, jak również ośrodków pozauniwersyteckich. 

 

130. Medycyna sądowa. 2, Diagnostyka sądowa / redakcja naukowa Grzegorz 

Teresiński.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Genetyka sądowa , Medycyna sądowa , Profilowanie 

kryminalne , Substancje psychoaktywne , Śmierć , Toksykologia , Weterynaria 

sądowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2020-11 
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Drugi tom podręcznika „Medycyna sądowa. Diagnostyka sądowa” obejmuje tematy szeroko rozumianej 

diagnostyki sądowej (toksykologicznej, genetycznej, obrazowej), czyli wykorzystania różnych technik 

badawczych ukierunkowanych na dostarczanie umocowanych naukowo ekspertyz i opracowywania optymalnych 

metod wyjaśniania spornych kwestii w obszarze związanym z wszelkimi aspektami naruszenia lub zagrożenia 

ludzkiego życia i zdrowia. Książka definiuje standardy opiniowania dla praktykujących biegłych oraz 

przedstawia aktualne osiągnięcia i najnowsze sposoby wsparcia procesowego w aspekcie dochodzenia prawdy 

materialnej, m.in. w zakresie toksykologii i genetyki sądowej, obrazowania medycznego oraz wybranych 

obszarów kryminalistyki. Podstawowym założeniem publikacji jest wyeksponowanie praktycznego aspektu 

opiniowania, głęboko osadzonego w realiach aktualnych problemów z rodzimej praktyki opiniodawczej. Wybór 

zagadnień oraz układ podręcznika odnoszą się wprost do przekroju problemów spotykanych w rutynowej 

działalności eksperckiej. Książka została zaplanowana jako kompendium tematyczne i praktyczny przewodnik 

dostosowany do istniejących możliwości diagnostycznych. 

 

131. 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:  2020-11 

 

 

 

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 

 

 

132. Mieszkaj po swojemu / [tekst i zdjęcia] Kasia Sojka ; [ilustracje Żaneta 

Migo].- Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Remont , Mieszkania , Projektowanie wnętrz , 

Wyposażenie mieszkań , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-643/645  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Poradnik, który ma ośmielić Polaków do urządzania mieszkania się po swojemu, a nie kupowania gotowych 

rozwiązań z katalogu sklepów meblarskich. W środku znajdziemy m.in. informacje o tym, skąd czerpać 

inspiracje, jak przestać bać się remontów i dlaczego czasem warto co roku malować ściany. Prosto, śmiesznie                

i bez narzucania gotowych rozwiązań.   

 

 

https://pzwl.pl/tag/medycyna-sadowa,t,14890836
https://pzwl.pl/tag/diagnostyka-sadowa,t,134089748
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133. Miłość aż po grób : niezwykłe losy Krzysztofa Grabowskiego, arystokraty, 

lotnika 301 Dywizjonu Bombowego, pierwszego Polaka, który samotnie przepłynął 

Atlantyk / Adam Hałat.- Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grabowski, Krzysztof (1921-1964) , Lotnictwo wojskowe , 

II wojna światowa (1939-1945) , Żeglarstwo morskie , Samotne rejsy , Ocean 

Atlantycki , Biografia 

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

Nowości:  2020-11 

 

"Miłość aż po grób" - opowieść o niezwykłych losach Krzysztofa Grabowskiego, którego fascynacja morzem 

zapoczątkowana w dzieciństwie, doprowadziła w wieku dorosłym do osiągnięcia historycznego wyczynu 

żeglarskiego - pierwszego samotnego rejsu Polaka przez Atlantyk, ale też do przedwczesnej śmierci w owianych 

złą sławą wodach Trójkąta Bermudzkiego. Poprzedzające tragiczny finał 43 lata życia bohatera obfitowały                 

w wydarzenia będące dla niego kolejnymi próbami charakteru. Po sielskim dzieciństwie w bogatym, arystokra-

tycznym domu i okresie buntu w latach nauki w elitarnym, lecz słynącym z surowych rygorów gimnazjum                

w Chyrowie, prawdziwy egzaminem dojrzałości przyszło mu zdawać w dalekim Santiago de Chile. W obliczu 

rozwijającej się w tym czasie w Europie wojny, stała się nim decyzja o przeznaczeniu ostatnich pieniędzy na 

bilet do Anglii i wstąpieniu do Polskich Sił Powietrznych. Służba w 301 Dywizjonie Bombowym i udział w 21 

skrajnie niebezpiecznych operacjach bombowych a potem w 22 lotach ze zrzutami dla partyzantów, choć była 

egzaminem najtrudniejszym w życiu zakończyła się szczęśliwie. Z końcem wojny przyszedł czas dokonywania 

kolejnych trudnych wyborów i organizowania życia rodzinnego na obczyźnie. Gdy wydawało się, że osiedlenie 

w wymarzonym kraju za oceanem i uczynienie z pasji morskiej sposobu na życie przyniosą szczęśliwą 

stabilizację, nastąpiła katastrofa.  

 

 

134. Misa mocy : przewodnik po kuchni zmieniającej świat / Ewa Ługowska.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologiczny styl życia , Kuchnia wegańska , Świadomość 

ekologiczna , Zdrowe odżywianie , Zero Waste , Książka kucharska , Poradnik , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2020-11 

 

 

CZY WIESZ, ŻE MOŻESZ URATOWAĆ ŚWIAT WE WŁASNEJ KUCHNI? Tę książkę napisałam z myślą               

o każdym, kto chce zatroszczyć się o losy Ziemi, a jednocześnie obawia się, że będzie musiał zainwestować w to 

dużo czasu, wysiłku oraz pieniędzy. Nic bardziej mylnego! W końcu najsoczystsze burgery to te z buraka, 

chrupiące frytki mogą być eko, a nieudane ciasto można przemienić w słodkie kulki mocy. Kuchnia dobra dla 

planety to ta, która jest również zdrowa dla nas. Sięgając po nieprzetworzone produkty albo lokalne warzywa               

i owoce, wybierasz to, co najlepsze. Zmniejszasz stopień degradacji środowiska, produkcję plastikowych 

opakowań i skalę zanieczyszczeń. Wyrzucając mniej jedzenia, ratujesz zasoby naturalne, a przy okazji swój 

portfel. Zmiana planety na lepsze jest łatwiejsza, niż nam się wydaje – i w dodatku przepyszna! Ewa  
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135. Mity polskiego września 1939 / Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja ZSRR na Polskę (1939) , Kampania wrześniowa 

(1939) , Mit polityczny , Niemcy , Polska , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Nasza historia obfituje w legendy, które zadomowiły się w podręcznikach i w powszechnej świadomości. Jedną  

z najważniejszych są opinie na temat kampanii wrześniowej. Rozprawiając się z najbardziej szkodliwymi mitami 

wojny 1939 roku autorzy książek weryfikują opinie na temat kluczowych postaci i wydarzeń. Dla wielu 

Czytelników może to być ogromnym zaskoczeniem...  

 

 

136. Moje życie w drodze / Gloria Steinem ; przełożyła Anna Dzierzgowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Steinem, Gloria (1934- ) , Aktywizm społeczny , Dziennikarze 

, Feminizm , Podróże , Stany Zjednoczone (USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Początek lat 60. Gloria, absolwentka elitarnej uczelni, po powrocie ze stypendium w Indiach zajmuje się 

dorywczym pisaniem tekstów do nowojorskich czasopism. Przełomem okazuje się jej reportaż w magazynie 

„Show” demaskujący pracę „króliczków” w Klubie Playboya – kobiet sprowadzonych do roli obiektów, 

mających zaspokajać erotyczne fantazje mężczyzn. Publikowanie kolejnych tekstów o problematyce kobiecej nie 

spotyka się z przychylnością wydawców i redaktorów prestiżowych gazet. Gloria angażuje się społecznie                      

i szybko zostaje liderką powstającego w USA ruchu emancypacyjnego (tworzy magazyn dla kobiet „Ms.”).                

W 1970 r. prowadzi pierwszy ogólnokrajowy marsz równości, podczas którego przez ulice Nowego Jorku 

przechodzi ponad 50 tysięcy uczestniczek. Protesty odbywają się w 90 miastach na terenie całych Stanów 

Zjednoczonych i znajdują poparcie w Europie. W 1977 r. Gloria zbiera fundusze (5 milionów dolarów!)                       

i współorganizuje epokową Krajową Konferencję Kobiet w Houston, która gromadzi dwa tysiące wybranych 

delegatek i około osiemnastu tysięcy obserwatorek. Autorka współtworzyła Women's Action Alliance, 

pionierskie centrum informacyjne specjalizujące się w edukacji dziecięcej, w 2004 roku założyła też Women's 

Media Center. Była prezeską i współzałożycielką Voters for Choice, politycznego komitetu pro-choice. Jest 

prezeską kobiecej fundacji Ms. wspierającej kobiety i dziewczęta. 85-letnia dziś Steinem stała się ikoną ruchu na 

rzecz równouprawnienia kobiet w czasach, gdy oznaczał on walkę o zniesienie patriarchatu i podstawowe prawa 

kobiet w życiu publicznym. Za swoją działalność otrzymała z rąk Baracka Obamy w 2013 roku prezydencki 

Medal of Freedom, najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych. W tej porywającej historii                    

o przywództwie, podróżach i aktywizmie Steinem uświadamia nam, że otwarty umysł może zmienić sposób 

naszego myślenia, działania i życia. Autorka po raz pierwszy opowiada tak szczerze historię swojego życia!  
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137. Mowa ciała / Joe Navarro oraz Marvin Karlins ; z języka angielskiego 

przełożyła Barbara Grabska-Siwek.- Wydanie 2.- Warszawa : Burda Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gesty , Komunikacja niewerbalna , Mimika , Relacje 

międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.925 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wstęp: Wiem, o czym myślisz ; R. 1. Sekrety komunikacji niewerbalnej ; R. 2. Nasze limbiczne dziedzictwo ; R. 

3. Rola nóg w mowie ciała. Pozycja kończyn dolnych i stóp ; R. 4. Wskazówki dotyczące tułowia. Komunikaty 

niewerbalne wyrażone tułowiem, biodrami, klatką piersiową i ramionami ; R. 5. Wiedza na wyciągnięcie ręki. 

Gesty ramion i rąk ; R. 6. Chwytanie. Niewerbalna mowa dłoni i palców ; R. 7. Zwierciadło umysłu. Zmiany 

wyrazu twarzy ; R. 8. Wykrywanie oszustw. Bądź ostrożny! ; R. 9. Kilka refleksji na zakończenie. 

 

 

138. Mózg chce więcej : dopamina : naturalny dopalacz / Daniel Z. Lieberman, 

Michael E. Long ; przekład Jarosław Irzykowski.- Łódź : Feeria Science 

Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dopamina , Fizjologia człowieka , Mózg , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Elektryzujące odkrycia na temat pojedynczej cząsteczki chemicznej w mózgu, która popycha nas do tego, by 

osiągać to, co niezdobyte i odległe – czy chodzi o lot na Księżyc, solniczkę po drugiej stronie stołu, czy zbliżenie 

do absolutu. Cząsteczka ta skłania nas do realizacji coraz to nowych celów. Jest źródłem kreatywności, a jeśli 

posuniemy sie za daleko – obłędu. MIŁOŚĆ: Znalazłeś osobę, na którą od zawsze czekałeś, czemu więc miesiąc 

miodowy nie trwa wiecznie? Czyli o cząsteczkach chemicznych odpowiedzialnych za pragnienie seksu                       

i zakochiwanie się – a także o tym, czemu prędzej czy później wszystko sie nudzi. NARKOTYKI: Pragniesz 

wrażeń… ale czy to dobrze? Czyli dopamina wygrywa z rozsądkiem, wzbudzając palące pożądanie tak 

destruktywnych zachowań. KONTROLA: Jak daleko się posuniesz, by zapanować nad otoczeniem? Czyli 

dopamina rządzi. TWÓRCZOŚĆ I SZALEŃSTWO: Zagrożenia i korzyści dla mózgu wybitnie podatnego na 

działanie dopaminy Jak dopamina przełamuje bariery pospolitości. POLITYKA: Dlaczego nie możemy sie po 

prostu dogadać? Jak środki do dezynfekcji rąk wpływają na nasze poglądy polityczne. POSTĘP: Co sie dzieje, 

gdy sługa zmienia sie w pana? Jak dopamina zapewniła ludziom pierwotnym przetrwanie, a rodzajowi 

ludzkiemu gwarantuje teraz zagładę.  

 

 

139. Mroczne bractwa i tajne kulty czyli Historia sekretnych stowarzyszeń / 

Jonathan J. Moore ; [przekład Agnieszka Myśliwy].- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sekty i nowe ruchy religijne , Tajne organizacje , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-06 

Nowości:  2020-11 
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Spiski, sekty, tajne stowarzyszenia… Lektura niezbędna do przejęcia władzy nad światem! Co sprawia, że ludzie 

od zarania dziejów porzucają swoich najbliższych i podążają za garstką szaleńców wyznających obłąkańcze 

idee? Wydawałoby się, że nowoczesne społeczeństwo przestało wierzyć niepoczytalnym przywódcom, którzy 

ślepo oddają cześć irracjonalnym mocom, ale nic bardziej mylnego. Dzięki tej książce odkryjemy historię 

krwawych ofiar, gorliwych kapłanów oraz mistycznych proroków. Czy templariusze byli czcicielami diabła? 

Dlaczego masonerię oskarżano o próby przejęcia władzy nad światem? W jakim celu Himmler chciał założyć 

szkoły kształcące zdolności paranormalne? Książka Mroczne bractwa i tajne kulty zabiera czytelnika w mroczną 

podróż do owianego aurą tajemnicy świata najniebezpieczniejszych ugrupowań. Będzie to szalona wędrówka 

pomiędzy religijnymi sektami z niecierpliwością wyczekującymi apokalipsy a współczesnymi organizacjami 

przestępczymi notorycznie wchodzącymi w konflikt z prawem. Odsłaniamy sekrety, które nigdy nie miały wyjść 

na jaw!  

 

 

140. Muzyka moich ulic : Lizbona / Marcin Kydryński.- Warszawa : Edipresse 

Polska, 2017. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kydryński, Marcin (1968- ) , Dziennikarze , Fado , 

Fotografia polska , Fotografowie polscy , Muzyka portugalska , Muzyka 

rozrywkowa , Lizbona (Portugalia) , Relacja z podróży , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(469) 

  Nowości:  2020-11 

 

Minęło pięć lat odkąd napisałem tę książkę. Wiele się zmieniło. Na świecie, w Lizbonie. We mnie. Znacznie 

częściej w muzycznej palecie moich ulic słyszę język polski. Niewykluczone zatem, że moja historia wciąż może 

być Wam pomocna i zechcą się Państwo wybrać ze mną na kilka długich spacerów po starych dzielnicach miasta 

na krawędzi Europy. Posłuchać jego muzyki. Porozmawiać. Z pierwszej wersji sporo usunąłem. Sporo 

dopisałem. Są niepublikowane wcześniej zdjęcia. Powstało też osobliwe posłowie, portret współczesnej Lizbony, 

AD 2017, przy którym liczę na Państwa poczucie humoru. Zanim ponownie spotkamy się w Afryce, Powę-

drujmy razem w Lizbonie. Wychylmy kieliszek vinho verde; posłuchajmy wspólnie fado, morny, bossy. To 

może być miłe zajęcie.  

 

 

141. Na podwójnym espresso : życie w trzech aktach / Adam Ringer w rozmowie z 

Maciejem Drzewickim i Grzegorzem Kubickim.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ringer, Adam (1949- ) , Green Coffee , NSZZ "Solidarność" , 

Przedsiębiorcy , Kawiarnie i cukiernie , Żydzi , Polacy , Demokracja , Emigracja 

polityczna , Marzec 1968 (Polska) , Przedsiębiorstwo , Rodzina , Przedsiębiorczość 

(postawa) , Szwecja , Warszawa (woj. mazowieckie) , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-658  

Nowości:  2020-11 

 

"Im coś trudniejsze i niemożliwe do pokonania, tym lepszy biznes z tego wychodzi". Adam Ringer Adam 

Ringer, dziecko powojennej Warszawy, zmuszony uciekać z Polski w 1968 roku, emigruje do Szwecji. Mając 

prawie gotowy doktorat na temat „Solidarności”, rzuca pracę naukową i Uniwersytet Sztokholmski. Wraca po 25 

latach do Warszawy, aby zająć się biznesem w wolnej Polsce. Otwiera tym samym kolejny etap swojego 

bogatego życia. Po powrocie działa z sukcesem na skalę międzynarodową w wielu branżach: przemyśle 

paliwowym, lotnictwie wojskowym, transporcie lądowym, ochronie zdrowia, modzie, zostaje armatorem 

promowym. Jako pierwszy w Europie organizuje na dużą skalę rekrutację, szkolenia i kontrakty dla lekarzy, 
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kierowców, gazowników. Z czasem jego oczkiem w głowie staje się sieć kawiarni Green Caffè Nero. Pierwszy 

lokal otwiera z przyjaciółmi w Warszawie w 2003 roku, bo… nie mają gdzie się spotkać przy dobrej kawie. Dziś 

tych popularnych kawiarni jest ponad siedemdziesiąt i wciąż powstają nowe. Jaka jest tajemnica sukcesu 

Ringera? Może po prostu ma więcej szczęścia niż inni? Czytelnicy znajdą odpowiedź w jego barwnej opowieści 

o własnym życiu. "Zacząłem czytać po południu, skończyłem nad ranem. Dlaczego ta książka tak wciąga? Może 

dlatego, że niezwykłe losy bohatera oprowadzają mnie po Polsce, której prawie nie znałem. Ale głównie chyba 

dlatego, że opowiada ją człowiek pełen pasji. Który musi się dowiedzieć, z jakich ziaren naparzyć najlepsze 

espresso. Albo musi sprawdzić, czy potrafi w dwa miesiące uruchomić linię okrętową. Każdy pragnie sukcesu. 

Ale podejrzewam, że Adamem Ringerem powoduje przede wszystkim ciekawość. I ta się udziela." Maciej 

Zaremba Bielawski "Na kartach tej książki pojawiają się incydentalnie Jarosław Kaczyński i Marek Belka, 

Andrzej Olechowski i Emil Wąsacz. Ale prawdziwym jej bohaterem jest biznes. Biznes pojmowany jako pole 

dla aktywności, kreatywności, ale też jako dzieło sztuki. Ringerowi biznes służy nie tylko do wzbogacenia się. 

Pozwala też żyć, myśleć i działać według wartości. Dlatego czyni życie ciekawym." Adam Michnik  

 

 

142. Nasi nobliści : 56 laureatów znad Wisły, Odry i Niemna / Maria i Przemysław 

Pilichowie.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agnon, Szmuel Josef (1888-1970) , Alder, Kurt (1902-

1958) , Aleksijewicz, Swiatłana (1948- ) , Alferov, Žores Ivanovič (1930-2019) , 

Altman, Sidney (1939- ) , Bednorz, Johannes Georg (1950- ) , Begin, Menahem 

(1913-1992) , Behring, Emil von (1854-1917) , Bergius, Friedrich (1884-1949) , 

Bergson, Henri (1859-1941) , Blobel, Günter (1936-2018) , Bloch, Konrad Emil 

(1912-2000) , Born, Max (1882-1970) , Brown, Herbert Charles (1912-2004) , 

Bunin, Iwan (1870-1953) , Charpak, Georges (1924-2010) , Ciechanover, Aaron J. 

(1947- ) , Coetzee, J. M. (1940- ) , Domagk, Gerhard (1895-1964) , Ehrlich, Paul (1854-1915) , 

Elion, Gertrude Belle (1918-1999) , Glashow, Sheldon Lee (1932- ) , Goeppert-Mayer, Maria 

(1906-1972) , Grass, Günter (1927-2015) , Haber, Fritz (1868-1934) , Hauptmann, Gerhart 

(1862-1946) , Hoffmann, Roald (1937- ) , Hofstadter, Robert (1915-1990) , Hurwicz, Leonid 

(1917-2008) , Joliot-Curie, Irène (1897-1956) , Kapica, Piotr (1894-1984) , Karle, Jerome 

(1918-2013) , Klitzing, Klaus von (1943- ) , Kroto, Harold W. (1939-2016) , Kuznets, Simon 

Smith (1901-1985) , Michelson, Albert Abraham (1852-1931) , Miłosz, Czesław (1911-2004) , 

Nernst, Walther Hermann (1864-1941) , Ossietzky, Carl von (1889-1938) , Peres, Szimon 

(1923-2016) , Rabi, Isidor Isaac (1898-1988) , Reichstein, Tadeusz (1897-1995) , Reines, 

Frederick (1918-1998) , Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) , Rotblat, Józef (1908-

2005) , Schally, Andrew Victor (1926- ) , Selten, Reinhard (1930-2016) , Sienkiewicz, Henryk 

(1846-1916) , Singer, Isaac Bashevis (1904-1991) , Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , 

Stern, Otto (1888-1969) , Szymborska, Wisława (1923-2012) , Tokarczuk, Olga (1962- ) , 

Wałęsa, Lech (1943- ) , Wilczek, Frank (1951- ) , Yamah, Ada (1939- ) , Laureaci , Nagroda 

Nobla , Pisarze polscy , Polacy , Polacy za granicą , Pracownicy naukowi , Wynalazcy i 

odkrywcy , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2020-11 

 

 

„Nasi Nobliści. 56 laureatów znad Wisły, Odry i Niemna” to zaskakująca opowieść o najwybitniejszych 

umysłach swojej epoki oraz wyjątkowych, często skomplikowanych relacjach, które łączyły je z Polską. Maria               

i Przemysław Pilichowie prezentują sylwetki najwybitniejszych laureatów Nagrody Nobla o polskich korzeniach.  
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143. Nawyki warte miliony : jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo / 

Brian Tracy ; [tłumaczenie Joanna Sugiero].- Gliwice : Onepress Power - Helion, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Przedsiębiorczość (postawa) , Sukces , 

Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-11 

 

 

Sprawdzone sposoby, dzięki którym podwoisz i potroisz swoje dochody! Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, 

dlaczego niektórzy odnoszą większe sukcesy niż inni. Jeśli zamiast szukać prawdziwej odpowiedzi, wolisz 

zadowolić się czymś w rodzaju "świat nie jest sprawiedliwy" albo "tylko osoby mające niezwykłe szczęście 

mogą być spełnione i bogate", nie musisz czytać tej książki. Jeśli jednak uważasz, że odpowiadasz za swoje 

życie, i chcesz osiągać ambitne cele, dzięki książce Nawyki warte miliony dowiesz się, jak to zrobić. Być może 

już wiesz, że nawyki kształtują życie i że zależy od nich ogromna większość naszych myśli, przekonań i działań. 

Tylko jak zapanować nad nawykami, aby upragniony sukces stał się rzeczywistością? Z tej publikacji dowiesz 

się, czym są "nawyki milionerów" - czyli ludzi, którzy zbudowali fortuny w ciągu jednego pokolenia. Poznasz 

skuteczne metody, jak myśleć efektywniej, podejmować lepsze decyzje i działać skuteczniej. Przeczytasz też               

o technikach zarządzania finansami, zdecydowanie ułatwiających osiąganie niektórych celów. Jednak Twoim 

najważniejszym zadaniem będzie praca nad własnym charakterem: masz się stać wspaniałym człowiekiem. 

Kimś, kto nadaje kierunek w swojej społeczności i stanowi wzór doskonałości. Aby to osiągnąć, musisz 

popracować nad własnymi nawykami: wybrać te potrzebne i konsekwentnie je utrwalać. Twój sukces przyjdzie - 

wystarczy, że świadomie wyuczysz się pożądanych zachowań! Dzięki tej książce: - przejmiesz kontrolę nad 

swoim życiem i zaczniesz dokonywać lepszych wyborów - zdobędziesz niezależność finansową - zmobilizujesz 

się do działania i osiągniesz życiowe cele - odświeżysz relacje z bliskimi  - staniesz się osobą pełną najlepszej 

energii  Chcesz naprawdę coś zmienić - zmień swoje nawyki!  

 

 

144. Neurolożka : piękny umysł, który się zgubił / Barbara K. Lipska we współpracy 

z Elaine McArdle ; przełożyła Jolanta Kozak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lipska, Barbara K , Choroby psychiczne , Mózg , Nowotwór 

mózgu , Życie codzienne , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2020-11 

 

 

Barbara K. Lipska, Polka mieszkająca w USA, wybitna neurolożka, specjalistka od chorób psychicznych, 

zachorowała na raka mózgu. Postępujące w błyskawicznym tempie objawy choroby przypominały demencję                 

i schizofrenię. Jej najbliżsi i współpracownicy byli przerażeni. Wydawało się, że nie ma nadziei dla doktor 

Lipskiej, która straciła kontakt z rzeczywistością. Tymczasem zdarzył się cud. Terapia odniosła skutek,                         

a Barbara nie tylko doszła do siebie, ale zapamiętała wszystko, co jej mózg wyprawiał w okresie choroby. 

Badaczka mózgu nie tylko doświadczyła szaleństwa na własnej skórze, zdołała także zarejestrować, na czym ono 

dokładnie polegało. Poruszająca historia doktor Lipskiej jest opowieścią o tym, jak choroba psychiczna zmienia 

człowieka, jak wpływa na jego osobowość i pamięć, oraz o tym, jakich pokładów człowieczeństwa nie ma szans 

dotknąć.  
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145. Neuropsychologia kliniczna : od teorii do praktyki / Maria Pąchalska, 

Bożydar L. J. Kaczmarek, Juri D. Kropotov ; przedmowa Jason W. Brown.- 

Wydanie 1., 4 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby mózgu , Neuropsychologia , Psychologia 

kliniczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Podręcznik Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki porządkuje najnowsze osiągnięcia neuro-

psychologii klinicznej, wprowadza w złożone problemy, z jakimi borykają się osoby z uszkodzeniami mózgu. 

Główna część książki została poświęcona analizie zaburzeń świadomości, procesów poznawczych, 

emocjonalnych i zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki i przenikania objawów. Przyjęty przez 

Autorów nowy paradygmat pracy mózgu, oparty na teorii mikrogenetycznej, umożliwił ukazanie struktur                     

i procesów psychicznych w dynamiczny sposób. Podręcznik został wzbogacony analizami przypadków z prak-

tyki Autorów oraz nowymi interpretacjami przypadków klasycznych.  

 

 

146. Nie taka dziewczyna : młoda kobieta o tym, czego "nauczyło" ją życie / Lena 

Dunham ; przełożyła Dobromiła Jankowska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dunham, Lena (1986- ) , Aktorzy amerykańscy , Film 

amerykański , Reżyserzy amerykańscy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Dunham L.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Prześmieszny, oryginalny i odkrywczy zbiór osobistych esejów jednej z najpopularniejszych obecnie 

nowojorskich artystek, Leny Dunham, która podbiła serca publiczności jako gwiazda serialu HBO Dziewczyny. 

W Nie taka dziewczyna opowiada o doświadczeniach wchodzenia w dorosłość: o zakochiwaniu się, nieudanych 

randkach, samotności, kilku dodatkowych kilogramach, udowadnianiu swojej wartości, szukaniu własnej drogi             

i prawdziwej miłości, a przede wszystkim o tym, że trzeba mieć odwagę i wierzyć, iż właśnie twoja historia jest 

tą wartą opowiedzenia.  

 

 

147. Niegrzeczne : historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera / Jacek 

Hołub.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko autystyczne , Dziecko z ADHD , Dziecko z 

zespołem Aspergera , Macierzyństwo , Zespół ADHD , Zespół Aspergera , Życie 

codzienne , Wychowanie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-37.015.3 

Nowości:  2020-11 

 

Małą Martą chciał się zająć ksiądz egzorcysta. Na rodziców awanturującego się Piotrka sąsiedzi nasyłają policję 

i pomoc społeczną. Matka autystycznego Mateusza usłyszała, że powinna go oddać do ośrodka. Aleś 

rozładowuje energię, ścigając się na rowerze. Tamara ma ADHD i świadectwa z czerwonym paskiem. Nastoletni 
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Kacper z zespołem Aspergera był gnębiony w szkole. Dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością 

wywołują w nas empatię. Sprawne i zdrowe, ale zachowujące się nietypowo – agresywne, nadpobudliwe lub 

nieprzestrzegające norm społecznych – wzbudzają gniew i oburzenie. Postrzegamy je jak niewychowane                       

i niekulturalne, a ich rodzice są w naszych oczach złymi matkami i ojcami. Krzywdzące oceny, brak zrozumienia 

i pomocy oraz próby wtłoczenia na siłę w wyznaczone przez nas ramy „normalności” to codzienność moich 

bohaterek i bohaterów. „Ta książka nie jest źródłem wiedzy na temat ADHD i spektrum autyzmu. Nie zajmuję 

się w niej poszukiwaniem ich przyczyn, nie wskazuję najlepszych metod wychowawczych i terapii. To opowieść 

o dzieciach, ich rodzinach oraz o tym, jak z innością radzą sobie społeczeństwo, szkoła i instytucje.” Jacek Hołub 

 

 

148. Nienaganny : biografia męskiego wizerunku / Przemysław Bociąga ; [ilustracje 

Ula Pągowska].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krawiectwo , Kultura , Moda męska , Projektanci mody , 

Ubiór , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Błyskotliwa opowieść o tym, jak powstał współczesny męski wizerunek , zapisany w krojach ściegach                          

i proporcjach. Nienaganny mężczyzna XXI wieku ma już ponad 200 lat. Kiedy się rodził, jego poprzedników 

Wielka Rewolucja Francuska skracała o głowę razem z peruką. On sam zamiast peruki wybrał naturalne 

uczesanie i garderobę skompletowaną w duchu minimalizmu. I chociaż od tego czasu przez świat przetoczyło się 

jeszcze kilka rewolucji. Nienaganny przetrwał je wszystkie: jako dandys, biznesmen, dżentelmen z towarzystwa, 

hollywoodzki amant, wojenny bohater czy punktowy anarchista. Przemysław Bociąga w swojej książce pokazuje 

nie tylko, jak stosować się zasad klasycznej męskiej elegancji, ale przede wszystkim -jak ją zrozumieć.  

 

 

149. Nienawiść sp. z o.o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem / 

Matt Taibbi ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo , Konflikt społeczny , Manipulacja 

(psychologia) , Propaganda , Środki masowego przekazu , Stany Zjednoczone (USA) , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.77  

Nowości:  2020-11 

 

Czym różni się dziennikarz popierający republikanów od tego, który stawia na demokratów? Co łączy 

konserwatywną sieć FOX z uchodzącą za postępową MSNBC? I czy na pewno media powinny budować kapitał 

na wzajemnej niechęci? Przed Państwem gorzki i pełen ironii audyt wielkiej korporacji Nienawiść sp. z o.o.  

Nagradzany amerykański reporter Matt Taibbi bezlitośnie rozprawia się z dziennikarskim bałaganem w USA                 

i wnikliwie analizuje typy politycznej ortodoksji, które tylko pozornie się od siebie różnią. Dostaje się wszystkim 

po równo – bo jak inaczej traktować działania mediów, w których „różnorodność intelektualna” rozumiana jest 

jako „po jednym reprezentancie z każdej partii”, nieuprzejmość stała się wymogiem, a dziennikarze porzucili 

zawodową bezstronność na rzecz politycznych agitacji. Szanowni Państwo, zapraszamy do reality show 

Ameryka kontra Ameryka! Wygrywają wszystkie stacje, przegrywają obywatele. Gwarantujemy – takiej porcji 

nienawiści nie zobaczycie nigdzie indziej.  
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150. Nienawiść w przestrzeni publicznej / redakcja naukowa Urszula Jakubowska, 

Piotr Szarota.- Warszawa : Wydawnictwo PWN : Instytut Psychologii. Polska 

Akademia Nauk, 2020. 

(Społeczne Wyzwania Współczesności : seria imienia Profesora Tadeusza 

Tomaszewskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza dyskursu , Atak słowny , Mowa nienawiści , 

Komunikacja polityczna , Nienawiść , Politycy , Uprzedzenia , Wolność słowa , 

Europa , Polska , Materiały konferencyjne , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-11 

 

Przedmowa, Janusz Reykowski ; Wprowadzenie, Ida Kurcz, Piotr Szarota ; Teoretyczne i prawne definicje 

mowy nienawiści. Granice wolności słowa, Iwona Jakubowska-Branicka ; Biblijna nienawiść - przejawy, funkcje 

i możliwe uwarunkowania, Amadeusz Citlak ; Nienawiść jako czynnik kształtujący sferę symboliczną, Andrzej 

Leder ; Poza nienawiść. O emocjonalnym podłoży krzywdzącego języka Michał Wypych, Wiktor Soral, Michał 

Bilewicz ; Agresja werbalna w publicznych sporach polityków i jej społeczny odbiór, Krystyna Skarżyńska ; Od 

miłości do nienawiści i z powrotem. W którą stronę pójść?, Małgorzata Kościelska. 

 

 

151. Nigdy dość / Judith Grisel ; przełożyła Katarzyna Karłowska.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grisel, Judith , Alkoholizm , Mózg , Narkomania , Uzależnieni 

, Uzależnienie (nałóg) , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-11 

 

 

„Nie ma nic za darmo” - oto motyw przewodni Nigdy dość, świetnie napisanej książki, w której dzieli się nie 

tylko historią własnych nałogów i procesu zdrowienia, ale też z perspektywy badaczki omawia zmiany 

zachodzące w mózgu i zachowaniu na skutek długotrwałego uzależnienia. W nowatorski sposób definiuje rolę, 

jaką substancje psychoaktywne odgrywają w naszym życiu, i rozwija nadzwyczaj trafne przemyślenia co do 

sposobów, na jakie można walczyć z epidemią uzależnień - jednym z najpoważniejszych problemów medycz-

nych o zasięgu globalnym.   

 

 

152. Obcy, inny, wykluczony / Magdalena Środa.- Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aksjologia , Antropologia społeczna , Etyka społeczna , 

Inność , Wykluczenie społeczne , Monografia 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Nasza humanistyczna i progresywna kultura dostarcza wielu wzniosłych i uniwersalnych idei, takich jak miłość 

bliźniego, gościnność, tolerancja, prawa człowieka. Ale czy rzeczywiście są one uniwersalne? Na procesy 

cywilizowania i emancypacji trzeba spojrzeć okiem obcych i innych, by dostrzec, że jasna strona humanizmu ma 
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swój mroczy rewers. Różnie go można nazwać: barbarzyństwem, kolonializmem, imperializmem, faszyzmem, 

rasizmem, nihilizmem. Równość jest bowiem projektem, dyskryminacja – faktem. Czy posthumanizm zmieni tę 

sytuację?  

 

 

153. Obdarowani sobą : sztuka budowania więzi / Magdalena Kleczyńska.- Kraków 

: Wydawnictwo Esprit, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Duchowość katolicka , 

Małżeństwo , Miłość , Narzeczeństwo , Więź małżeńska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Małżeństwo to fenomen podobny do dzieła sztuki. Dlatego trzeba zrozumieć jego sens, właściwie zaplanować,                

a potem dbać, by nie rozpadło się na drobne kawałki. Jeśli pragniesz bliskości i małżeństwa – to książka, 

napisana z myślą o tobie. Jeśli jesteś w narzeczeństwie i planujesz związek na całe życie – tutaj znajdziesz 

konkretne porady, w jaki sposób dobrze przygotować się do największej przygody twojego życia.  Jeśli masz już 

obrączkę na dłoni, ale zastanawiasz się, jak najlepiej przeżyć kolejne lata – nie znajdziesz lepszego poradnika.                  

I pamiętaj: jeśli ty nie podejmiesz właściwej decyzji, ktoś inny podejmie ją za ciebie! Dlatego nie wahaj się 

dłużej – sięgnij po tę książkę i zostań artystą, który stworzy najważniejszy projekt swojego życia: szczęśliwy                  

i trwały związek. "Książka zawiera mnóstwo konkretnych pomysłów i praktycznych podpowiedzi dzięki czemu 

może być bardzo pożyteczna dla ludzi pragnących uczciwie budować więzi: przyjaźni, narzeczeństwa i wreszcie 

małżeństwa. Jestem przekonany, że nawet doświadczone wieloletnie małżeństwa mogą tu znaleźć podpowiedzi 

mogące odświeżyć ich więź i nadać nowego kolorytu ich miłości." Jacek Pulikowski  

 

 

154. Obława / Colin Sutton ; przełożył Paweł Wieczorek.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sutton, Colin , Bellfield, Levi (1968- ) , Policja kryminalna , 

Policjanci , Seryjni zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Anglia (Wielka Brytania) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-11 

 

 

Pasjonująca historia ujęcia Leviego Bellfielda, jednego z najbardziej osławionych brytyjskich seryjnych 

zabójców ostatnich pięćdziesięciu lat. 21 marca 2002 roku o godzinie 15.07 Milly Dowler po raz ostatni wyszła 

ze szkoły w Surrey. Niecałą godzinę później została porwana i zamordowana w najokrutniejszy możliwy sposób. 

Mimo rozpoczętych natychmiast poszukiwań, minęły miesiące nim odnaleziono jej ciało. W ciągu następnych 

dwóch lat w wyniku napaści o brutalności, którą trudno opisać, zginęły kolejne dwie młode kobiety: Marsha 

McDonnell oraz Amélie Delagrange. Choć w przypadku trzech morderstw może się to wydać dziwne, śledczy 

dysponowali znikomą ilością tropów i wkrótce zaczęło im brakować pomysłów oraz opcji – do chwili, aż                    

w sprawę morderstwa Amélie Delagrange włączony został nadkomisarz Colin Sutton. Nie tylko dostrzegł on 

związek między trzema przypadkami, ale także presja, pod jaką się znalazł, kierując ściganiem seryjnego zabójcy 

okazała się dla niego na tyle inspirująca, że choć sprawa nieraz wydawała się beznadziejna, w końcu 

doprowadził mordercę przed oblicze sprawiedliwości. Opowieść Colina Suttona, będąca równocześnie 

chwytającym za gardło dokumentem procedur policyjnych, jak i spojrzeniem na życie człowieka przepełnionego 

złem, ujawnia kulisy pojmania skrajnie agresywnego mordercy, zanim ponownie uderzy. Na podstawie książki 

powstał bestsellerowy miniserial telewizyjny "Obława. Manhunt".  
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155. Ochrona danych osobowych w polskim procesie karnym / Anna Wolska-

Bagińska.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 

(Monografie Prawnicze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona danych osobowych , Prawo karne procesowe , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2020-11 

 

 

R. I. DANE OSOBOWE - ZAGADNIENIA OGÓLNE; R. II. STANDARDY OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH; R. III. PRZETWARZANIE DANYCH NA GRUNCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO; R. IV. 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH; R. V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH; R. VI. 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH; R. VII. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

 

156. Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej / 

Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena 

Laskowska, Jacek Zaleśny.- Stan prawny na koniec 2018 r.- Warszawa : Difin, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Europejski Trybunał Praw Człowieka , Najwyższa Izba 

Kontroli (NIK) , Trybunał Konstytucyjny (Polska) , Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej , Organy ochrony prawnej , Prawa i obowiązki obywatelskie , Prawo 

konstytucyjne , Sądownictwo , Ubezpieczenie ochrony prawnej , Polska , Materiały 

pomocnicze , Praca zbiorowa 

      Sygnatura:  WG-342 

      Nowości:  2020-11 

 

CZ. I. OCHRONA PRAWNA - CELE, PRZEDMIOT, FORMY; CZ. II. ORGANY WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI; CZ. III. TRYBUNAŁY; CZ. IV. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA 

PRAWA; CZ. V. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I UNII EUROPEJSKIEJ:                

R. XV. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. 

 

 

157. Ojcowie i córki : rozmowy o nieidealnej miłości / Tomasz Nowak, Magda 

Frączek ; redakcja Adam Gutkowski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Miłość , Ojcostwo , Ojcowie i córki , Tematy i 

motywy , Analiza i interpretacja , Dialog 

Sygnatura:  WG-27-23/-24 

Nowości:  2020-11 

 

 

Bycie ojcem córki oraz bycie córką ojca to jedna z najważniejszych relacji w życiu. To spokojne wieczory, 

rozmowy pełne zaufania i dbanie o siebie nawzajem. To nierzadko również walka, szukanie wzajemnego 

zrozumienia oraz szczerego pojednania. Biblijne przykłady takiego ojcostwa pozwalają zajrzeć w głąb siebie i na 

nowo przyjrzeć się swojej miłości. Czy gdyby Joachim nie był kochającym ojcem, Maryja miałaby w sobie 

odwagę, żeby powiedzieć Bogu „tak”? Czy gdyby córka Jaira nie umarła, spotkałby się on z Chrystusem                       

i uwierzył Jego słowom? Jakie znaczenie miał brak ojca w życiu Salome, która zażądała obcięcia głowy Jana 
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Chrzciciela? Tę książkę powinien przeczytać każdy ojciec kochający swoją córkę i każda córka chcąca 

zrozumieć ojca.  

 

 

158. Onkologia okulistyczna / redakcja naukowa Bożena Romanowska-Dixon, 

Martine J. Jager, Sarah E. Coupland.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby oczu , Nowotwory oka , Onkologia okulistyczna 

, Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616-006 

Nowości:  2020-11 

 

Ponad pół tysiąca stron aktualnej i specjalistycznej wiedzy. Wybitni specjaliści w sposób kompleksowy 

omawiają m.in. wszystkie przypadki nowotworowe związane z narządem wzroku, dostępne formy terapii oraz 

prognozowanie efektów stosowanego leczenia. Przedstawiają histopatologię od metodyki, genetyki, immunologii 

po badania histochemiczne. Całość uzupełniają liczne ryciny. Unikatowa propozycja dla okulistów, onkologów, 

chirurgów onkologicznych, radioterapeutów i studentów wiążących swoją przyszłość z tymi specjalizacjami.  

 

159. Organizacja ruchu kolejowego / Marianna Jacyna, Piotr Gołębiowski, Mirosław 

Krześniak, Janusz Szkopiński.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Infrastruktura kolejowa , Transport kolejowy , Transport 

pasażerski , Transport towarowy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wydawnictwo PWN przedstawia nowoczesną i bardzo potrzebną książkę – kompendium dotyczące transportu 

kolejowego w Polsce. W związku z dużymi nakładami w tym sektorze gospodarki (pieniądze w ramach budżetu 

UE) i dużego rynku w naszym kraju (hub transportowy) istnieje wyraźna potrzeba zmierzenia się z taką tematyką 

w obecnym czasie. Oto bowiem choćby w „Masterplanie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.” 

zapowiedziano modernizację linii kolejowych, budowę linii dużych prędkości, wdrożenie ERTMS (European 

Rail Traffic Management) – celem jest podniesienie atrakcyjności przewozów kolejowych między europejskimi 

państwami i budowę nowych przystanków i węzłów integracyjnych. Publikację tę charakteryzują: perspektywa 

organizatorów przewozu, ale również zarządcy infrastruktury, szerokie omówienie problemu interoperacyjności 

(wdrażanie systemu ERTMS, TSI „Ruch kolejowy”), zagadnienia dotyczące otoczenia biznesowego transportu 

kolejowego. Książka głównie kierowana do praktyków, profesjonalistów – np. biur projektowych, firm 

consultingowych rynku TSL, wszystkich zainteresowanych technicznymi i organizacyjnymi aspektami kolej-

nictwa. Będzie to również dobra lektura dla studentów kierunków politechnicznych oraz ekonomicznych – 

wydziałów transportu i logistyki. 
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160. Oswoić raka : inspirujące historie i przewodnik po emocjach / Agnieszka Witkowicz-

Matolicz, Adrianna Sobol.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Leczenie onkologiczne , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616-006 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Rak to nie wyrok! To choroba, którą się po prostu leczy. Ola już żegnała się z najbliższymi i uprzątnęła swoje 

rzeczy, dziś wspólnie z mężem się z tego śmieją. Ela panicznie bała się chemii – dziś wie, że tylko dzięki niej 

żyje i ma się dobrze. Robert z determinacją rozprawił się z chorobą. Dziś namawia mężczyzn do regularnych 

badań.  Nie potrafimy rozmawiać o raku. Dotychczas nikt nie powiedział nam jak to robić. Zamiatamy temat pod 

dywan. Słysząc diagnozę swoją, kogoś bliskiego czy koleżanki z pracy nie wiemy, jak się zachować. Co mówić? 

Udawać, że nic się nie dzieje czy zapewniać, że „wszystko będzie dobrze”? Rak to temat tabu. A przecież niemal 

każdy z nas zna kogoś chorego. Może sami zmagamy się z nowotworem. Potrzebujemy przewodnika, który 

pomoże nam zrozumieć siebie lub drugiego człowieka. Nic nie daje takiej nadziei jak poznanie historii ludzi, 

którzy mają podobne doświadczenia i po prostu żyją. Nic tak nie pomaga, jak poukładanie emocji                                 

i uświadomienie sobie, że w tym trudnym czasie nie jesteśmy sami. Co robić po usłyszeniu diagnozy? Co się 

dzieje w głowie pacjenta onkologicznego? Jak się zachować, gdy spotykamy kogoś chorego na raka? Czy terapie 

alternatywne mogą wyleczyć raka? Jak przetrwać leczenie? Czy jest życie po chorobie? Czy rak może przynieść 

coś dobrego? Ta książka to nie tylko inspirujące historie ludzi. To także przewodnik po leczeniu i emocjach, 

które mu towarzyszą. Oswaja raka, pomaga skupić się na życiu i uwierzyć, że jeszcze może być normalnie.  

 

 

161. Pająk i mucha : reporterka, seryjny morderca i znaczenie zbrodni / Claudia Rowe 

; przełożył Piotr Królak.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  François, Kendall (1971-2014) , Rowe, Claudia (1966- ) , 

Dziennikarze , Procesy sądowe , Prowincja , Seryjni zabójcy , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-11 

 

 

We wrześniu 1998 roku młoda reporterka Claudia Rowe pracowała jako niezależna dziennikarka „New York 

Timesa” w miasteczku Poughkeepsie w stanie Nowy Jork. W tym samym czasie miejscowa policja natrafiła na 

ciała ośmiu kobiet ukrytych w piwnicy i na strychu małego kolonialnego domu zamieszkanego przez niejakiego 

Kendalla Francoisa. Ten nieznośnie uprzejmy dwudziestosiedmioletni student college‟u dzielił ponury dom                 

z rodzicami i siostrą. Dorastająca wśród bezpiecznego mieszczańskiego dobrobytu Nowego Jorku Claudia Rowe 

od zawsze była zafascynowana mrocznymi światami. Przypadek Kendalla Francoisa okazał się dla niej 

niezmiernie zajmujący. Całą swoją uwagę skupiła na zrozumieniu tego, jak ktoś taki mógł uprowadzić i udusić               

z zimną krwią osiem kobiet. Jak rodzina mogła żyć pod jednym dachem z seryjnym mordercą, pozornie 

nieświadoma faktu, że tuż obok ukryte są rozkładające się zwłoki? Claudia miała również nadzieję znaleźć 

odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmów tak potwornego zła. „Pająk i mucha” to książka odsłaniająca 

przed czytelnikiem osobliwą relację seryjnego mordercy i reporteki wciągniętej bez reszty w jego opowieść. 

Czteroletnia więź z psychopatą zaprowadziła ją na skraj przepaści...  
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162. Palkiewicz.com / Jacek Pałkiewicz.- Warszawa : Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pałkiewicz, Jacek (1942- ) , Podróże dookoła świata , 

Literatura podróżnicza , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-913  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Kolejna książka pogromcy Atlantyku i Amazonki to wielobarwna podróż, w której Autor widział dużo więcej 

niż prekursor epoki odkryć geograficznych, legendarny Marco Polo. Pasmo porywających doświadczeń zarówno 

w krajach Pierwszego, jak i Trzeciego Świata oraz atencja dla ginących kultur i zwyczajów, a także spotkania              

z ludźmi, których trudno zapomnieć.   

 

 

163. Pandemia : jak przetrwać i nie zwariować / Kafir.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klęski elementarne , Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje 

życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Miasto, w którym mieszkamy – na pozór znane, przyjazne i bezpieczne – może nagle zmienić się w dżunglę,                

w której ludzie walczą o przetrwanie. Wystarczy epidemia, załamanie pogody, awaria zasilania, atak 

terrorystyczny, kryzys gospodarczy czy zamieszki. Autor, kryjący się pod pseudonimem Kafir, oficer tajnych 

służb Wojska Polskiego, uczestnik misji w Afganistanie, były żołnierz jednostek rozpoznania i działań 

specjalnych, radzi, jak nie spanikować i przetrwać w sytuacji kryzysowej. Co robić, kiedy w kranie zabraknie 

wody, w gniazdku prądu, ulubiony telefon ogłuchnie, internet przestanie działać, a w lodówce pustki? Czego się 

wystrzegać? Gdzie szukać pomocy? Na te i inne pytania odpowiada nasz poradnik, który w trudnych chwilach 

wspomoże każdego mieszczucha. To niezbędnik, w którym znajdziemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć, gdy 

nadejdzie katastrofa. Dzięki niemu poczujemy się pewniej i bezpieczniej. Bądźmy gotowi na ciężki czas, mając 

w pamięci radę Kafira: „Ucieczka z miasta nie zawsze jest rozwiązaniem. Trzeba wiedzieć, gdzie i po co 

uciekasz!”.  

 

 

164. Pandemia! : COVID-19 trzęsie światem / Slavoj Žižek ; [przekład Jowita 

Maksymowicz-Hamann].- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby zakaźne ludzi , COVID-19 , Epidemie , 

Globalizacja , Ideologia , Kwarantanna (medycyna) , Psychologia społeczna , Wirusy 

, Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2020-11 

 

 

Kiedy bezprecedensowa, globalna epidemia ogarnia świat, kto mógłby lepiej niż słoweński turbofilozof Slavoj 

Žižek odkryć jej głębsze znaczenia, zachwycić się jej niepojętymi paradoksami i przewidzieć głębie konsek-
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wencji, a wszystko to w sposób, który wywoła u ciebie zadyszkę i siódme poty? Żyjemy w czasach, kiedy 

największym aktem miłości jest trzymać się z dala od przedmiotu uczuć. Kiedy rządy znane z bezlitosnych cięć 

w wydatkach publicznych potrafią nagle wyciągnąć z rękawa biliony. Kiedy papier toaletowy staje się towarem 

cennym niczym diamenty. I kiedy, zdaniem Žižka, nowa forma komunizmu może być jedynym sposobem 

uniknięcia drogi do globalnego barbarzyństwa. Pisząc ze zwykłą swadą i zamiłowaniem do analogii z kultury 

popularnej (na stronach książki ramię w ramię występują Quentin Tarantino i H. G. Wells obok Hegla i Marksa). 

Žižek przedstawia zwięzły i prowokacyjny obraz kryzysu, który rozszerzając się, pochłania nas wszystkich.  

 

 

165. Panny z "Wesela" : siostry Mikołajczykówny i ich świat / Monika Śliwińska.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikołajczykówna, Maria Franciszka (1877-1925) , Rydel, 

Jadwiga (1883-1936) , Tetmajer, Anna (1874-1954) , Kobieta , Rodzina , Życie 

codzienne , Bronowice Małe (Kraków ; część miasta) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Mikołajczykówna M.F.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Autorka biografii Wyspiańskiego powraca z nową opowieścią! Wesele w wersji herstory! Opowieść o Annie, 

Jadwidze i Marii Mikołajczykównach. W chałupie Jacentego Mikołajczyka krytej strzechą, pod gruszą, na 

przyzbie, wśród ludowych wierzeń o południcach i diabłach na rozstaju, w świecie, w którym najpopular-

niejszymi lekarstwami były znak krzyża i wódka, dorastały trzy panny Mikołajczykówny uwiecznione w Weselu 

Wyspiańskiego. Anna została żoną malarza i polityka Włodzimierza Tetmajera, Jadwiga – Panna Młoda                        

z Wesela – wyszła za Lucjana Rydla, a Maria była miłością życia zmarłego przedwcześnie malarza Ludwika de 

Laveaux uwiecznionego przez Wyspiańskiego jako Widmo.  Monika Śliwińska w niesamowitej młodopolskiej 

herstory brawurowo opisuje życie córek bronowickiego chłopa portretowanych przez najwybitniejszych malarzy 

i literatów przełomu XIX i XX wieku. Z literackim rozmachem ukazuje czytelnikom świat dziewcząt 

przygotowywanych od najwcześniejszych lat do rezygnacji z niezależności i prawa do decydowania o sobie, ale 

również – przede wszystkim – świat kobiet, które w dorosłym życiu, w małżeństwach i zmiennych kolejach losu 

zachowały duchową niepodległość, mało tego – istotnie wpłynęły na życiorysy swoich mężów. Ślady 

Mikołajczykówien zachowały się w bogatej korespondencji, dokumentach państwowych i kościelnych, 

pamiętnikach, wspomnieniach, a przede wszystkim w niepublikowanych dotąd dokumentach z prywatnych 

archiwów potomków Lucjana Rydla i Włodzimierza Tetmajera. Monika Śliwińska wprowadza nas w losy 

bronowickich rodzin i kreśli portrety biograficzne trzech sióstr o wiele bardziej złożone, niż to wynika                         

z zachowanej legendy.  

 

 

166. Pasja i geniusz : kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla / Tomasz 

Pospieszny.- Warszawa : Wydawnictwo Po Godzinach, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blau, Marietta (1894-1970) , Brooks, Harrieta (1876-1933) , 

Chien-Shiung Wu (1912-1997) , Einstein-Marić, Mileva (1875-1948) , Goeppert-

Mayer, Maria (1906-1972) , Immerwahr, Clara (1870-1915) , Joliot-Curie, Irène 

(1897-1956) , Meitner, Lise (1878-1968) , Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , 

Tacke-Noddack, Ida , Wu, Chien-Shiung , Badania naukowe , Kobieta , Nagroda 

Nobla , Pracownicy naukowi , Biografia , Opracowanie 

      Sygnatura:  WG-001 

      Nowości:  2020-11 

 

Dopuszczanie kobiet do szkół wyższych, do którego w szerszym zakresie doszło dopiero na przełomie XIX i XX 

wieku, sprawiło, że stopniowo coraz więcej z nich zaczęło zajmować się badaniami, także w zakresie nauk 
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matematyczno-przyrodniczych - do tej pory wyłącznej domenie mężczyzn. Mimo dopuszczania kobiet do 

studiów wyższych dalsze dzieje ich naukowych karier jeszcze długo były niepewne, jeśli nie wspierało ich 

męskie ramię - jakiegoś uznanego (i najlepiej zakochanego w przyszłej uczonej) naukowca. Autor niniejszej 

książki w dziesięciu rozdziałach opowiada o dziesięciu kobietach, które albo zdobyły samodzielne miejsce                 

w dziedzinach nauk ścisłych (np. Maria Skłodowska-Curie i jej córka Irène Joliot-Curie), albo odegrały ważną 

rolę w życiu i działalności swoich partnerów - wybitnych uczonych (np. Mileva, żona Alberta Einsteina). 

 

 

167. Placówki nasze czynne... : lotnicze wsparcie oddziałów ZWZ-AK oraz 

funkcjonowanie terenów odbioru zrzutów Podokręgu AK Rzeszów i Okręgu AK 

Lwów w okresie II wojny światowej / Krzysztof Mroczkowski ; Muzeum Narodowe 

Ziemi Przemyskiej.- Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2019. 

(Biblioteczka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , Okręg Lwów (Armia Krajowa) , 

Podokręg Rzeszowski (Armia Krajowa) , Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie , 

Lotnictwo wojskowe , Zrzuty lotnicze , Polska , Wielka Brytania , Opracowanie 

      Sygnatura:  WG-94(438).082 

                  Nowości:  2020-11 

 

I. ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA Z OKUPOWANYM KRAJEM: 1.1. Najpierw należy "Podpalić Europę", 1.2. 

Trudne przygotowania w Anglii i okupowanej Polsce, 1.3. "Taksówkarze cichociemnych" ; II. POŁUDNIOWO-

WSCHODNI TEATR DZIAŁAŃ ZRZUTOWYCH: 2.1. Kluczowy obszar, 2.2. Warunki naturalne i dobór 

terenów w Małopolsce pod kątem odbioru i zabezpieczenia zrzutów, 2.3. "Mamy tu trzech wrogów" - zrzuty dla 

Podokręgu AK Rzeszów, 2.4. Placówki odbioru zrzutów Podokręgu AK Rzeszów. Wykaz, lokalizacja i przebieg 

przeprowadzonych na nich operacji zrzutowych lotnictwa alianckiego ; III. "MOSTY" ROZWIESZONE PRZEZ 

NOC ; IV. LOTNICZE WSPARCIE DLA AK W REJONIE LWOWA: 4.1. Skomplikowany obszar działania, 

4.2. Walka w cieniu politycznych rozgrywek, 4.3. Operacje lotnicze w rejonie Lwowa i lokalizacja terenów 

odbioru zrzutów. 

 

 

168. Plaster miodu / Adam Szustak.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość chrześcijańska , Nadzieja , Słowo Boże , 

Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Miód dla duszy. Plaster na rany. Jest Słowo, które może uzdrowić twoje zranienia. Jest Miód, który może 

osłodzić twój ból. Jest i cały PLASTER MIODU, bo każdego dnia Bóg chce ukoić twoje cierpienia, przyłożyć 

plastry swojego Słowa do twoich ran. Cieszące się milionową publicznością rekolekcje o. Adama Szustaka 

otwierają oczy, pokazując, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Uczą, jak zaufać i uwierzyć, że biblijne 

wydarzenia to nie nabożne legendy, ale konkretna rzeczywistość, która może zmienić twoje tu i teraz. Zapraszają 

do wspólnego czytania Pisma Świętego i modlitwy. Pan Bóg pragnie razem z tobą przeżywać twoją samotność! 

Chce zaleczyć wszystkie rany, oddalić gorycz i ból. Chce zanurzyć cię w miodzie. Pozwól Mu na to!  
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169. Początki : opowieść o tym, jak Ziemia nas stworzyła / Lewis Dartnell ; 

tłumaczenie Jan Dzierzgowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Ewolucja , Środowisko przyrodnicze , Ziemia , 

Geneza , Cywilizacja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Fascynujące spojrzenie na dzieje ludzkości z perspektywy planety, na której żyjemy Mówiąc o historii ludzkości, 

zazwyczaj skupiamy się na opowiadaniu o słynnych przywódcach, wielkich wojnach i masowych migracjach. 

Lewis Dartnell w swojej niezwykłej książce patrzy na dzieje naszego gatunku z innej perspektywy, 

odpowiadając na pytanie: W jaki sposób nasza kultura została ukształtowana przez samą Ziemię? Zabiera nas             

w fascynującą podróż, z której się dowiemy m.in. tego, jak pozostałości po starożytnym oceanie wpływają na 

preferencje wyborcze w Stanach Zjednoczonych; dlaczego Kolumb mógłby nigdy nie trafić do Ameryki, gdyby 

jego ofertę przyjął król Portugalii, a nie Hiszpanii; dlaczego Nowy Jork został ojczyzną drapaczy chmur,                        

a pierwsze metro łatwiej było zbudować właśnie w Londynie; jak pasma oceanicznych wiatrów sprawiły, że                 

w Afryce Południowej mówi się dziś w języku afrikaans. Ta książka pokazuje, że nasza historia jest 

nierozerwalnie związana z historią Ziemi – prądy, pasma wiatrów, procesy geologiczne i wydarzenia sprzed 

milionów lat warunkowały ewolucję naszego gatunku, doprowadzały do powstania i upadku wielkich imperiów        

i szlaków handlowych i wciąż oddziałują na nasze życie, wpływając na współczesną sytuację geopolityczną,                  

a także na to, co jemy na śniadanie, z czego budujemy nasze domy i najnowocześniejsze urządzenia.  

 

 

170. Podręcznik radiologii / William Herring ; redakcja wydania polskiego Marek 

Sąsiadek.- Wydanie 3. polskie.- Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka obrazowa , Radiodiagnostyka , Radiologia , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Zanim będziesz mógł zacząć wykorzystywać diagnostykę obrazową jako narzędzie w rozpoznawaniu choroby 

Twojego pacjenta, musisz wcześniej posiąść zdolność odróżniania obrazu prawidłowego od nieprawidłowego. 

To wcale nie jest takie proste, jak może się wydawać i wymaga często wielkiego doświadczenia, do zdobycia 

którego radiolodzy poświęcają całe swoje życie zawodowe. Przeczytanie tej książki nie sprawi, że staniesz się 

radiologiem, lecz ułatwi Ci naukę rozpoznawania nieprawidłowości i interpretowania obrazów radiologicznych. 

Dzięki temu, być może, zdobędziesz większą pewność siebie w pracy z pacjentami. Podręcznik został 

skonstruowany w taki sposób, że podczas lektury poszczególnych rozdziałów nauczysz się, jak rozpoznać 

prawidłowe objawy. Będziesz umiał odróżnić fałd skórny od odmy opłucnowej, dowiesz się także, jak 

stwierdzić, czy to zamazane, białawe „coś” u podstawy płuca to objaw zapalenia płuc, czy też pacjent po prostu 

nie zaczerpnął odpowiednio głęboko powietrza. 
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171. Polska 1939 : pierwsi przeciwko Hitlerowi / Roger Moorhouse ; przekład 

Bartłomiej Pietrzyk.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2019. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wehrmacht , Armia Czerwona , Wojsko Polskie (1918-1939) 

, Kampania wrześniowa (1939) , II wojna światowa (1939-1945) , Agresja ZSRR na 

Polskę (1939) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

      Nowości:  2020-11 

 

Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni, nasza przewaga daje nam wszystkie prawa.  ostatnie przemówienie Hitlera 

przed atakiem na Polskę. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, 

zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. (...) Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad 

honorem Naszego Narodu w najcięższych warunkach. - orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego po 

napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. Jest rok 1939. Druga Rzeczpospolita istnieje na mapie świata od zaledwie 

dwóch dekad. Ludzie, którzy wywalczyli dla niej niepodległość, patrzą z niepokojem, jak za granicami kraju 

rosną w siłę znane im od wieków wrogie potęgi. Polska ma silną i bitną armię. Ma sojuszników, którzy w razie 

hitlerowskiej napaści przyjdą jej z pomocą. Naczelny wódz odgraża się, że wrogowi nie oddamy nawet guzika. 

Pokolenie wolnej Polski właśnie wchodzi w dorosłość. Nie zamierza zginać karku przed żądaniami Hitlera. 

Nadchodzi wrzesień. Czas próby. I choć przewaga niemiecka okaże się miażdżąca, Anglia i Francja nie zrobią 

nic, by pomóc swojemu sojusznikowi, a Sowieci 17 września wbiją nam nóż w plecy, będziemy walczyć. 

Osamotnieni, w beznadziejnym boju na dwa fronty. Tej wojny nie wygramy, lecz ocalimy to, co najcenniejsze - 

nasz honor.  

 

 

172. Polski bajer : disco polo i lata 90. / Monika Borys.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Disco polo , Kultura wysoka a kultura niska , Muzycy polscy 

, Socjologia kultury , Styl życia , Zespoły muzyczne , Transformacja systemu 

społeczno-gospodarczego , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2020-11 

 

 

Lata dziewięćdziesiąte. Gdzieś między bazarem i Belwederem, pastwiskiem i gorącą plażą, Salą Kongresową                    

i dyskoteką Panderoza rodzi się muzyka disco polo. Skąd się wziął jej fenomen, co ma wspólnego z italo disco                 

i dlaczego bała się jej inteligencja? Monika Borys z bliska przygląda się zjawisku niezwykłego fenomenu 

popularności muzyki disco polo - wsłuchuje się w słowa piosenek, przegląda teledyski i kierowane do fanów 

pisemka, zagląda do discopolowych archiwów, przypomina postaci najpopularniejszych wykonawców. Tworzy 

opowieść o romantycznych piosenkach i najntisowych pragnieniach, o polo-artystkach, boysbandach z małych 

miejscowości i o discopolowej wyobraźni. Jednocześnie analizuje też reakcję ze strony elit, które disco polo 

uznały za najgorszy przejaw kultury masowej i dowód na kryzys polskiej wyobraźni. Polski bajer to pierwsza 

książka o disco polo bez uprzedzeń.  
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173. Polski krok po kroku : podręcznik nauczyciela : poziom 1 / Joanna Stanek, 

Iwona Stempek.- Kraków : Glossa, Polish Language School, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski (przedmiot szkolny) , Nauczanie języków 

obcych , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Podręcznik nauczyciela został opracowany z myślą o lektorach, którzy pragną nauczać nie tylko skutecznie lecz 

także w sposób twórczy i atrakcyjny dla studenta. Stanowi on przede wszystkim obszerny poradnik metodyczny 

lecz zarazem także poręczne narzędzie na lekcji oraz źródło inspiracji i gotowych pomysłów. Szczegółowe 

wskazówki zawierają odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nauczycieli pytania: - jak krok po kroku 

wprowadzać i trenować kolejne zagadnienia gramatyczne? - jak wyjaśniać znaczenie nowych słów bez 

tłumaczenia na język studenta? - jak pracować w grupach dużych i zróżnicowanych pod względem poziomu? - 

jak zmotywować kursantów do mówienia tylko po polsku? - jak uczyć, by zachęcać, a nie nużyć?  

 

 

174. Polski krok po kroku : seria podręczników do nauki języka polskiego dla 

obcokrajowców : poziom 1 / Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, 

Aneta Szymkiewicz.- Wydanie 4.- Kraków : Glossa, Polish Language School, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski (przedmiot szkolny) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Seria "POLSKI krok po kroku" od samego początku zanurza studentów w języku polskim i mobilizuje do 

mówienia. Jej atutem są przejrzyste tabele gramatyczne, intuicyjne wyjaśnianie zagadnień gramatycznych                   

w dialogach, bogactwo leksyki oraz dobra jakość i naturalne brzmienie nagrań. Atrakcyjna szata graficzna 

pomyślana została tak, by nie tyle zdobić, co stwarzać nowe okazje do mówienia. Seria doskonale sprawdza się 

tak w grupach, jak i na zajęciach indywidualnych. Z powodzeniem może być wykorzystywana na kursach 

intensywnych w szkołach językowych, a także na kursach semestralnych prowadzonych na uczelniach.  

 

 

175. Polski krok po kroku : seria podręczników do nauki języka polskiego dla 

obcokrajowców : poziom 2 / Iwona Stempek, Anna Stelmach.- Wydanie 4.- Kraków 

: Glossa, Polish Language School, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski (przedmiot szkolny) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Seria "POLSKI krok po kroku" od samego początku zanurza studentów w języku polskim i mobilizuje do 

mówienia. Jej atutem sa przejrzyste tabele gramatyczne, intuicyjne wyjaśnianie zagadnień gramatycznych w Dia-

logach, bogactwo leksyki oraz dobra jakość i naturalne brzmienie nagrań. Atrakcyjna szata graficzna pomyślana 

została tak, by nie tyle zdobić, co stwarzać nowe okazje do mówienia. Seria doskonale sprawdza się tak                       
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w grupach, jak i na zajęciach indywidualnych. Z powodzeniem może być wykorzystywana na kursach intensyw-

nych w szkołach językowych, a także na kursach semestralnych prowadzonych na uczelniach.  

 

 

176. Polski krok po kroku : zeszyt ćwiczeń : poziom 1 / Iwona Stempek, Małgorzata 

Grudzień.- Wydanie 2.- Kraków : Glossa, Polish Language School, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski (przedmiot szkolny) , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

350 ćwiczeń - w tym także nowych dialogów i tekstów opatrzonych nagraniami - to doskonałe dopełnienie 

podręcznika. Nauczyciel znajdzie tu szereg zadań uzupełniających: leksykalnych i gramatycznych rozwijających 

poszczególne sprawności. Uczący się będzie miał możliwość sprawdzenia i utrwalenia swojej wiedzy. W zbiorze 

tym znajdują się zarówno proste ćwiczenia automatyzujące oraz ułatwiające zrozumienie treści podręcznika, jak   

i trudniejsze dla lepszych studentów. Zróżnicowanie to daje możliwość dostosowania trybu nauki do indywi-

dualnych potrzeb ucznia. Ambitniejsi mogą poszerzać leksykę czy doskonalić sprawność posługiwania się 

językiem. Słabszych ucieszą alternatywne, często uproszczone, wersje zadań do nagrań czy tekstów z podręcz-

nika.  

 

 

177. Polski krok po kroku : zeszyt ćwiczeń : poziom 2 / Iwona Stempek, Małgorzata 

Grudzień.- Kraków : Glossa, Polish Language School, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski (przedmiot szkolny) , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Podręcznik "Polski, krok po kroku" przeznaczony jest do pracy z nauczycielem jak również do samodzielnej 

nauki, gdyż jest on zintegrowany z platformą e-polish.eu. Przy każdym ćwiczeniu w książce podano numer 

pozwalający na odnalezienie go w wersji online. Daje to możliwość sprawdzenia odpowiedzi do niego, 

przetłumaczenia słów i wyrażeń w rozbudowanym słowniku multimedialnym oraz zapoznania się z komen-

tarzem gramatycznym w kilku językach.  

 

 

178. Poławiaczki pereł : pierwsze Polki na krańcach świata / Ula Ryciak.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czaplicka, Maria Antonina (1884-1921) , Dzieduszycka, 

Ewa (1879-1963) , Isaakowa, Michalina (1880-1937) , Toeplitz-Mrozowska, 

Jadwiga (1880-1966) , Ekspedycja naukowa , Kobieta , Podróżnicy , Świat , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-910.4 

Nowości:  2020-11 
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Opowieść o pierwszych Polkach, które ruszyły w świat. Głód przygody i ekscytującego życia? Potrzeba 

udowodnienia światu zdominowanemu przez mężczyzn, że mogą dokonać niemożliwego? Bezkompromisowa 

walka o swoje marzenia? Co sprawiało, że Polki porzucały spokojne życie i jechały tam, gdzie nikogo jeszcze 

nie było? Michalina Isaakowa, słynna poławiaczka motyli, samotnie wędruje po Ameryce Południowej. Spędza 

dwa lata wśród Indian… i w tajemniczych okolicznościach znika. Jadwiga Toeplitz-Mrozowska – popularna 

przed wojną śpiewaczka i aktorka – podróżuje na norweskie Lofoty i Bliski Wschód. Sporządza mapy i wytycza 

nowe szlaki. Jako pierwsza Polka samotnie dociera do Tybetu. Maria Czaplicka pragnie zostać antropologiem 

tak jak Bronisław Malinowski, ale… jest kobietą. Mimo to rusza z ekspedycją naukową na Syberię, gdzie                     

w ekstremalnych warunkach bada zwyczaje szamanów. Autorka bestsellerów i zdobywczyni Nagrody 

Literackiej Gryfia, podróżniczka, która publikowała reportaże z pięciu kontynentów, podąża śladem swoich 

bohaterek. Odkrywa szlaki ich pionierskich wypraw oraz barwne i niebezpieczne przygody na różnych szero-

kościach geograficznych.  

 

 

179. Poniemieckie / Karolina Kuszyk.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Majątek opuszczony , Migracje , Niemcy (naród) , 

Osadnictwo , Postawy , Świadomość społeczna , Tożsamość społeczna , Wysiedlanie , 

Wysiedlenia Niemców (1944-1950) , Życie codzienne , Polska , Ziemie Odzyskane , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2020-11 

 

"Poniemiecke" to błyskotliwa opowieść o losach domów, cmentarzy i rzeczy, od szaf po oleodruki. Karolina 

Kuszyk - sama "wychowana na poniemieckim" - tropi ślady, wczytuje się we wspomnienia osadników i prześla-

dowców, a przede wszystkim zadaje pytania. Czym są dla nas poniemieckie rzeczy? Śmieciami, na których 

rodzice i dzidkowie musieli się urządzać, bo nie mieli innego wyjścia? Jak bardzo dom poni8emiecki musiał się 

napracować, żeby zasłużyć na miano polskiego? A co się stało z niemieckimi cmentarzami na ziemiach 

przyłączonych do Polski w 1945 roku? Opowiadając o tym, jak biografia poniemieckich domów, rzeczy                       

i cmentarzy slatały się losami ich polskich spadkobierców od powojnia po współczesność, autorka zastanawia się 

także, czym jest dziś polskość i ile obcości potrafimy znieść w tym, co swoje.  

 

 

180. Portret rodziny z czasów wielkości : o prymasach, milionerach, zakonnicach, 

bankrutach, pisarkach i innych przodkach / Maciej Łubieński.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łubieński, Maciej (1971- ) , Łubieńscy (ród) , Arystokracja , 

Rodzina , Polska , Opracowanie , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Łubieński M.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Bezpretensjonalna, uciekająca od sentymentów, raz gorzka, a raz zabawna podróż literacka śladami przodków. 

Maciej Łubieński rozlicza się z historią rodziny, ale robi to z dystansem, klasą i czułością. „Portret rodziny                   

z czasów wielkości” to opowieść o tym jak skromna szlachta z kaliskiego, wdrapała się na szczyt, i o tym, jak               

z niego spadła. Częściowo na własne życzenie, częściowo z wyroku historii. Bohaterami książki są wielkie 

postacie historyczne - biskupi Maciej i Stanisław Łubieński z epoki Wazów, Feliks Łubieński, minister 

sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego i jego żona Tekla z Bielińskich, wybitna dramatopisarka. Ale na 

kartach książki pojawiają się także postacie szerzej nieznane, jak pradziadek autora, ziemianin marzyciel 

Tadeusz Łubieński, czy siostra pradziadka, przełożona urszulanek, pierwsza polska zakonnica z doktoratem - 
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Cecylia Łubieńska. O każdej z tych postaci można byłoby napisać osobną książkę. „Portret rodziny z czasów 

wielkości” to ironiczne, choć czułe opowiadanie o dziejach Polski, o odkrywaniu rodzinnych tajemnic                           

i odkurzaniu zapomnianych historii.  

 

 

181. Pracownicze plany kapitałowe : komentarz / Sebastian Jakubowski, Adrian 

Prusik.- Stan prawny na 1 maja 2019 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 

(Komentarze Praktyczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) , Polska , Komentarz 

do ustawy 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wstęp ; USTAWA z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ; R. 1. Przepisy ogólne ; R. 2. Umowa 

o zarządzanie PPK ; R. 3. Umowa o prowadzenie PPK ; R. 4. Wpłaty dokonywane do PPK ; R. 5. Wpłata 

powitalna i dopłaty roczne do PPK ; R. 6. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone 

są środki w PPK ; R. 7. Koszty zarządzania PPK ; R. 8. Nadzór na funkcjonowaniem PPK ; R. 9. Wyznaczona 

inwestycja finansowa ; R. 10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych ; R. 11. Portal PPK ; R. 12. 

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa ; R. 13. Podział środków w przypadku 

śmierci uczestnika PPK ; R. 14. Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych,                

w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi środkami ; R. 15. 

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany 

na wniosek uczestnika PPK ; R. 16. Przepisy karne ; R. 17. Zmiany w przepisach ; R. 18. Przepisy przejściowe              

i końcowe. 

 

 

182. Pracownicze plany kapitałowe : poradnik dla pracodawców / Magdalena 

Miąsek.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 

(Poradniki Kadrowe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) , Polska , Poradnik , 

Ustawa 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2020-11 

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego 

przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców 

nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania 

należnych wpłat do PPK, a także obowiązki informacyjne i związane z obsługą administracyjną programu. 

Poradnik w przystępny sposób pokazuje, jak krok po kroku zrealizować te zadania. 
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183. Praktyczna inżynieria wsteczna : metody, techniki i narzędzia / redakcja 

naukowa Mateusz Jurczyk i Gynvael Coldwind ; [autorzy] Tomasz Bukowski [i 11 

innych].- Wydanie 1. - 2 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Inżynieria odwrotna , Programy 

komputerowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2020-11 

 

Inżynieria wsteczna oprogramowania jest procesem dogłębnej analizy bibliotek, aplikacji i systemów, których 

kod źródłowy nie jest dostępny dla badacza. Umożliwia ona zarówno odtworzenie i pełne zrozumienie logiki 

konkretnego programu, jak i poszerzenie wiedzy na temat sposobu działania współczesnych procesorów, 

kompilatorów czy całych systemów operacyjnych. Umiejętność ta może zostać użyta do odkrywania i eksploi-

tacji luk bezpieczeństwa, analizy złośliwego oprogramowania, a nawet podejmowania bardziej świadomych 

decyzji programistycznych i łatwiejszego radzenia sobie z błędami we własnym kodzie. Książka jest kompilacją 

publikacji dwunastu polskich autorów z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień posługują się 

przedstawionymi technikami w pracy jako eksperci od bezpieczeństwa i analitycy. Wśród nich znajdziemy wielu 

specjalistów zatrudnionych w największych firmach informatycznych, laureatów nagrody Pwnie Award, 

rozpoznawalnych prelegentów uznanych konferencji i członków czołowych zespołów startujących w konkursach 

security Capture The Flag. Materiały zostały wybrane i zredagowane przez Gynvaela Coldwinda i Mateusza 

Jurczyka. 

 

 

184. Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin.- Wydanie 2. poprawione.- Kraków : Impuls, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawa ucznia , Polska , Monografia , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

R. 1. Prawne uregulowania instytucji praw ucznia ; R. 2. Przysługujące uczniom prawa i ich analiza: 1. Wstęp ; 

2. Prawo do nauki ; 3. Prawo do wzięcia udziału w konkursie ; 4. Prawo do uzyskania pomocy materialnej ; 5. 

Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny ; 6. Prawo do rozwijania zainteresowań ; 7. Prawo do 

bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy ; 8. Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku ; 

9. Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania ; 10. Prawo do prywatności ; 11. Prawo do czasu 

wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego) 12. Prawo wynikające z godności ludzkiej ; 13. Prawo do 

angażowania się w życie szkoły ; 14. Prawo do złożenia skargi ; R. 3. Wiedza uczniów o przysługujących im 

prawach oraz poczucie ich przestrzegania: 1. Stan badań ; 2. Metodologia badań własnych ; 3. Wyniki badań                   

i wnioski. 
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185. Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska.- Wydanie 2, 

[stan prawny 1 stycznia 2019 r.].- Warszawa : Difin, 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna ratunkowa , Ratownicy medyczni , Ratownictwo 

medyczne , Prawo medyczne , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

R. I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ; R. II. SYSTEM PAŃSTWOWEGO 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO; R. III. USTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RATOW-

NIKA MEDYCZNEGO; R. IV. FORMY WYKONYWANIA ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO 

ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; R. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

RATOWNIKA MEDYCZNEGO; R. VI. RATOWNICTWO MEDYCZNE JAKO ŚWIADCZENIE GWARA-

NTOWANE Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO; R. VII. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ 

MASOWYCH. 

 

 

186. Prawo handlowe w pigułce / opracowanie merytoryczne Joanna Ablewicz.- 

Stan prawny: 1 września 2019 r.- Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. 

(W Pigułce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo handlowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte 

najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy, w których 

znajdziesz 25 części omawiających m.in: - Ogólną charakterystykę spółek osobowych i kapitałowych, - Spółkę 

partnerską, - Spółkę jawną, - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, - Spółkę komandytową, - Spółkę 

komandytowo-akcyjną, - Łączenie, podział i przekształcanie spółek, - Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości, - Skutki ogłoszenia upadłości, - Listę wierzytelności, - Przepisy ogólne dotyczące postępowania 

restrukturyzacyjnego, - Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne.  Na końcu każdej z części znajduje się 

test wraz z odpowiedziami, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.  

 

 

187. Produkty nowej generacji : wybrane zagadnienia / pod redakcją Aleksandry 

Badory, Leszka Woźniaka.- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo produktu , Bezpieczeństwo żywności , 

Innowacje , Kosmetyki , Kwasy tłuszczowe omega-3 , Marketing , Napoje 

energetyzujące , Opakowania , Papieros , Prawo wspólnotowe europejskie , 

Suplementy diety , Wpływ na zdrowie , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-663/664 

Nowości:  2020-11 
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R. I. KOSMETYKI; R. II. NAPOJE ENERGETYZUJĄCE; R. III. PAPIEROSY KONWENCJONALNE                      

I NOWEJ GENERACJI; R. IV. BIOPRODUKTY ZIOŁOWE I ICH SUPLEMENTACJA; R. V. KWASY 

OMEGA I ICH SUPLEMENTACJA; R. VI. AKRYLOAMID I WWA W ŻYWNOŚCI. 

 

 

188. Przemoc : podręcznik przetrwania dla nastolatków : szkoła, internet, rówieśnicy 

/ Aija Mayrock ; [przekład Jowita Maksymowicz-Hamann].- Warszawa : 

Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzemoc , Odrzucenie rówieśnicze , Poczucie własnej 

wartości , Prawa ucznia , Przemoc w szkole , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2020-11 

 

 

Czy wiesz, że ponad połowa uczniów ma za sobą doświadczenie przemocy rówieśniczej? Strach przed eskalacją 

przemocowych zachowań powstrzymuje wiele osób od szukania pomocy. „Przemoc. Podręcznik przetrwania dla 

nastolatków” to pomocna dłoń osoby, która przeżyła to piekło i przetrwała. Książka zawiera porady dotyczące 

przetrwania, osobiste anegdoty i literacką twórczość autorki, która zachęca do kreatywnych działań podczas 

szukania rozwiązania problemów. Aija Mayrock doświadczyła prześladowania na własnej skórze. Zamiast 

pozwolić, żeby te doświadczenia ją złamały, skupiła swoją dobrą energię na pisaniu i wydała własnymi środkami 

poradnik dla wszystkich, którzy zmagają się z przemocą w szkole i poza nią. W poruszającej opowieści o swoich 

trudnych doświadczeniach dzieli się strategiami, które pomogły jej przetrwać i rozkwitnąć.  

 

 

189. Przemoc emocjonalna czyli O tym, co naprawdę nas boli: zniewaga, 

upokorzenie, pozbawianie miłości - jak możemy się przed tym bronić / Werner 

Bartens ; przełożył Witold Milczarek.- Słupsk ; Warszawa : Dobra Literatura, 2019. 

(Kontrasty i Kontrowersje) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc emocjonalna , Relacje międzyludzkie , Życie 

codzienne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-11 

 

Przemoc emocjonalna poniża, czyni człowieka bezbronnym i chorym. Pojawia się w każdym obszarze życia:              

w pracy, w szkole, w rodzinie, w związku. Często występuje mimochodem. To sprawia, że trudno jest się przed 

nią bronić. Werner Bartens, lekarz i autor bestsellerów, pokazuje, że mimo wszystko jest to możliwe. Pracownik 

wezwany przez swojego szefa do „stołu win”, dziecko karane brakiem miłości, kobieta, z której mąż żartuje 

wśród przyjaciół – wszyscy oni są ofiarami przemocy emocjonalnej, mającej bardzo często poważne skutki. 

Może ona wyrządzić w zdrowiu psychicznym i fizycznym szkody, których nigdy nie uda się naprawić.  Przemoc 

emocjonalna jest jednym z najbardziej lekceważonych problemów naszego społeczeństwa. Wszędzie można 

doznać poniżenia i pogardy, ale jesteśmy w stanie się przed nimi obronić. Jak? Opisano to w książce w sposób 

jasny i empatyczny, bazując na najnowszych wynikach badań.  
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190. Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów / Mieczysław K. Błaszczyk, 

Agata Goryluk-Salmonowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drobnoustroje przemysłowe , Fermentacja , Mikrobiologia 

przemysłowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-579 

Nowości:  2020-11 

 

 

Podręcznik Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów prezentuje zagadnienia związane z komercyjną 

eksploatacją bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych w produkcji przemysłowej. Autorzy przedstawiają różne 

typy hodowli mikroorganizmów w celu pozyskania biomasy i/lub metabolitów. Omawiają enzymy produkowane 

w skali przemysłowej przez mikroorganizmy, mikrobiologiczną produkcję napojów alkoholowych, rozpusz-

czalników, kwasów organicznych, aminokwasów, antybiotyków, witamin i prowitamin, pigmentów, a także 

polimerów. Podręcznik ten jest adresowany do studentów biologii, mikrobiologii, biotechnologii studiów 

uniwersyteckich, biotechnologii i bioinżynierii procesowej studiów politechnicznych oraz doktorantów i wykła-

dowców tego obszaru nauki.  

 

191. Przerażające choroby i zabójcze terapie czyli Historia medycyny, jakiej nie 

znałeś / Jonathan J. Moore ; [przekład Emilia Skowrońska].- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Epidemie , Leczenie , Medycyna , Strach , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-11 

 

 

Odcięte nogi, drobno posiekane kończyny, puszczanie krwi… Tak kiedyś wyglądała medycyna! W dawnych 

wiekach chorzy znajdowali się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Dziwaczne kuracje powodowały u nich jeszcze 

większe cierpienia niż same choroby i często okazywały się zupełnie nieskuteczne. Ówczesne metody leczenia 

były raczej efektowne niż efektywne. Stosowanie wywarów ze zmielonej czaszki, świeżej krwi młodzieńców czy 

śmierdzących odchodów to tylko niektóre z dawnych metod uśmierzania różnych dolegliwości. Dzisiaj na 

wspomnienie o nich włos się jeży na karku! Kiedyś każda recepta opierała się na szalonych przesądach                        

i bezsensownych domysłach. Przykłady? Wierzono, że koklusz można wyleczyć, pijąc wodę z czaszki biskupa, 

picie końskiego nasienia miało wpływać korzystnie na płodność kobiety, a lekarstwem na brodawki miało być 

dotknięcie płaszcza mężczyzny, który nigdy nie widział swojego ojca. Choroby były utrapieniem nie tylko dla 

pojedynczego człowieka, ale także dla całych społeczności. Wiele ze schorzeń zmieniło bieg historii. W jaki 

sposób tyfus pomógł pokonać Napoleona? Dlaczego podagra zapewniła Stanom Zjednoczonym niepodległość? 

Czy zaburzenia psychiczne Joanny d‟Arc przechyliły szalę zwycięstwa w wojnie z Anglią? Książka bez 

skrupułów opisuje najbardziej przerażające i bolesne choroby występujące na przestrzeni dziejów. Przedstawia 

również dziwaczne i zatrważające metody ich leczenia. To historia pełna wijących się pasożytów, pękających 

krost i gnijących kończyn. Tylko czytelnicy o mocnych nerwach i dobrym zdrowiu będą w stanie tę książkę 

przeczytać!  
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192. Przerwane biografie : relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940-

41 / wybrała Ewa Kołodziejska-Fuentes ; [posłowie prof. dr hab. Albin Głowacki].- 

Warszawa : Ośrodek Karta : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941) , 

Sybiracy , Zesłańcy , Polska , ZSRR , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5  

Nowości:  2020-11 

 

Antologia dzienników, listów i wspomnień, która na indywidualnych przykładach pozwala prześledzić zbiorowy 

los setek tysięcy osób wywiezionych przez Sowietów z Kresów Wschodnich. Książka opowiada o doświad-

czeniu tych ludzi od wybuchu wojny, przez sowietyzację Kresów, cztery fale deportacyjne (w lutym, kwietniu, 

czerwcu 1940 i maju–czerwcu 1941), przetrwanie w głębi ZSRR, wyjście z Armią Andersa, Armią Berlinga                  

i powroty – do rodzinnej wsi, „nowej” Polski… Wszystkie materiały w antologii: relacje z „nieludzkiej ziemi”, 

liczne zdjęcia i grafiki, pochodzą z tworzonego społecznie od końca lat 80. Archiwum Wschodniego, do którego 

przekazali je sami zesłańcy lub ich rodziny.  

 

 

193. Przestrzeń kwantowa : pętlowa grawitacja kwantowa i poszukiwanie struktury 

przestrzeni, czasu i Wszechświata / Jim Baggott ; przełożyli Bogumił Bieniok i Ewa 

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

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czasoprzestrzeń , Kosmologia , Mechanika kwantowa , 

Pętlowa grawitacja kwantowa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2020-11 

 

"Przestrzeń kwantowa" jest jedną z pierwszych w świecie książek opisujących kwantową teorię grawitacji. 

Twórcy nowej teorii - podobnie jak twórcy teorii strun - stawiają sobie za cel rozwiązanie najważniejszego 

problemu współczesnej fizyki: pogodzenie ogólnej teorii względności z mechaniką kwantową. Pętlowa grawi-

tacja kwantowa wydaje się obecnie lepszą kandydatką, ponieważ w teorii strun występują problemy, które 

sprawiają wrażenie przeszkód nie do pokonania.  

 

 

194. Prześcignąć swój czas / Maciej Petruczenko, Janusz Szewiński.- Warszawa : 

Ringier Axel Springer Polska, 2019. 

(Biblioteka Przegląd Sportowy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szewińska, Irena (1946-2018) , Lekkoatleci , Lekkoatletyka , 

Olimpijczycy (sportowcy) , Reprezentacja narodowa , Sportowcy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2020-11 

 

W światłach jupiterów, na najsłynniejszych arenach świata pojawiła się nagle i zupełnie niespodziewanie także 

dla niej samej, kiedy była nastoletnią uczennicą warszawskiego liceum im. Jarosława Dąbrowskiego. Pozostała 

wielką postacią światowego sportu do ostatnich swych dni. Kibice zapamiętali Irenę Szewińską głównie przez 

pryzmat jej olimpijskich medali, jej wielkość jednak znacznie wykraczała poza ramy samego sportu. O sporto-

wych wyczynach „Irenissimy”, ale też jej niezwykle skomplikowanym i intensywnym życiu opowiada dzien-
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nikarz „Przeglądu Sportowego” Maciej Petruczenko - człowiek, z którym znała się, także na stopie towarzyskiej, 

od młodzieńczych lat. Dlatego oprócz danych statystycznych jednoznacznie wskazujących, że Szewińska była 

jedną z największych postaci w historii współczesnego sportu, w książce jest także wiele informacji jakim była 

człowiekiem. O tym, że nigdy nie zdradzała przyjaciół, a największe przyjaźnie pielęgnowała przez całe życie.  

O tym, że była też obiektem politycznych ataków, często za sprawą ludzi z jej najbliższego kręgu. Autor 

odkrywa też kulisy jej kilku spektakularnych sportowych wpadek - powodem nie były nonszalancja czy zbyt 

duża pewność siebie, ale... słaby wzrok, co miało szczególne znaczenie podczas skoku w dal czy biegu 

sztafetowego...  

 

 

195. Psychiatrzy : sekrety polskich gabinetów / Ewa Pągowska .- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby psychiczne , Chorzy psychicznie , Psychiatria , 

Psychiatrzy , Szpitale psychiatryczne , Zaburzenia osobowości , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2020-11 

 

 

Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami polskich gabinetów i szpitali psychiatrycznych? Psychiatria przez lata 

była uznawana za czarną owcę medycyny i budziła wiele kontrowersji. Nawet dziś osoby cierpiące z powodu 

chorób psychicznych muszą się mierzyć z krzywdzącymi stereotypami. Ewa Pągowska szczerze i bez tabu 

rozmawia z psychiatrami o tym, jak wyglądają kulisy pracy w ich zawodzie i jaka jest naprawdę kondycja 

psychiczna Polaków. Podejmuje między innymi tematy związane z depresją, schizofrenią, a także leczeniem 

dzieci i młodzieży. Pyta o to, jakie konsekwencje dla naszego zdrowia mentalnego będzie mieć doświadczenie 

pandemii. Nie unika trudnych tematów jak zaburzenia psychopatów lub dewiacje seksualne. Sprawdza, ile 

prawdy jest w historiach dotyczących stosowania elektrowstrząsów, przerażających warunków panujących                  

w szpitalach czy faszerowania dzieci lekami bez zgody ich rodziców. Poznaj sekrety jednej z najbardziej 

tajemniczych specjalizacji medycznych.  

 

 

196. Psychologia wokół nas / Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska.- 

Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt społeczny , Kształcenie , Osoby w wieku starszym , 

Praca , Psychologia społeczna , Społeczeństwo konsumpcyjne , Starość , Szczęście , 

Uzależnieni , Uzależnienie (nałóg) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-11 

 

 

Czy jesteś szczęśliwy? Jeśli tak, to co Cię uszczęśliwia? Jeśli nie, to co może Cię uszczęśliwić? Czy potrafisz 

dawać szczęście innym? Zaskakujące jest to, jak niewiele ludzi potrafi udzielić odpowiedzi na te pytania niemal 

bez zastanowienia, jak gdyby były one iczywiste. Liczni natomiast potrzebują dłuższej chwili namysłu, bywa, że 

z czasem zmieniają zdanie, a wcześniejsze odpowidzi uważają za banalne i niedorzeczne. A ty jakiej udzielisz na 

nie odpowiedzi? Być może w ogóle jej nie masz... Droga do szczęścia nie jest wcale prosta, a współczesny świat 

chętnie buduje na niej coraz wymyślniejsze pułapki. Czy można je ominąć? Na pewno nie wszystkie, jednak 

znaczną część TAK. Z książki "Psychologia wokół nas" dowiesz się, jak to zrobić. Rozpoznasz zagrożenia 

wynikające z obecności modelu kształcenia i pracy, buntu młodości i strachu przed staroscią, konfliktów 

międzyludzkich, a także pułapek uzależnień i konsumpcjonizmu. Bądźgotowy na ich pokonanie, a szczęście                

z pewnością się do Ciebie szeroko uśmiechnie!  
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197. Pyszne obiady / Anna Starmach ; [fotografie i stylizacja potraw Agnieszka 

Piątkowska].- Kraków :  Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obiad , Książka kucharska , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2020-11 

 

 

Ania Starmach, jurorka MasterChefa i MasterChefa Juniora, prezentuje przepisy na doskonałe domowe obiady, 

łatwe do przygotowania dla każdego. Na początek gorące, aromatyczne zupy. Jako danie główne zrumieniona 

pierś z kaczki podana z pomarańczami, soczysty stek z masłem czosnkowym lub risotto z dojrzałymi zielonymi 

szparagami. I wreszcie idealny deser: delikatna tarta z owocami albo, jeśli mamy naprawdę wielką ochotę na 

łakocie, kawałek pysznego czekoladowego sernika. Obiad powinien być codzienną radością, okazją do cieszenia 

się smakami i zapachami. Tymi, które znamy z dzieciństwa, ale także nowymi, które pozytywnie zaskoczą ciebie 

i twoich bliskich. Pyszne obiady to zestaw doskonałych pomysłów kulinarnych, zarówno nowoczesnych, jak                

i tradycyjnych, które sprawdzą się przy każdej okazji.  

 

 

198. Queen Meryl : ważne role, wielkie czyny i legendarne życie Meryl Streep / Erin 

Carlson ; ilustracje Justin Teodoro ; z angielskiego przelożyła Dorota Konowrocka-

Sawa.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Streep, Meryl (1949- ) , Aktorzy amerykańscy , Film 

amerykański , Teatr amerykański , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Streep M.  

Nowości:  2020-11 

 

 

Urzekający i inspirujący portret legendarnej aktorki Meryl Streep. Królowa Meryl opowiada o pierwszych, 

odważnych rolach i swojej działalności na rzecz niezależności kobiet. Jest najbardziej znaną aktorką naszych 

czasów i pozostawiła niezatarty ślad w popkulturze. Jest kameleonem, który całkowicie zamienia się w każdą 

postać, którą gra. Nigdy nie sięga po podobne role. Zamiast tego wykorzystuje swoje wyrafinowanie, by kreować 

dynamiczne i skomplikowane postaci – Joanny Kramer, Karen Silkwood, Julii Child, Margaret Thatcher, 

Katharine Graham. Niegdyś niezgrabna, z burza kręconych włosów nastolatka w latach 60. i 70. zaangażowała 

się w ruch feministyczny. Kiedy skończyła 40 lat, wiek, w którym wiele aktorek znika ze sceny, Streep ruszyła 

na podbój kina, wybierając nieoczywiste role i zdobywając po drodze wiele nagród. Erin Carlson nie tylko 

dokumentuje jej niezwykłe osiągnięcia, wybory, przyjaźnie i spory, ale także to, w jaki sposób w każdej roli 

przemyca wartości, w które mocno wierzy. Książka jest przezabawnie ilustrowana przez artystę Justina Teodoro, 

wzbogacona listami i licznymi anegdotami, które uzupełniają portret tej niepowtarzalnej królowej kina.  

 

 

199. Romanowowie : krwawa dynastia / Hélène Carrère d'Encausse ; przełożył Piotr 

Rak.- Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Romanowowie (dynastia) , Rody , Władcy , Rosja , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2020-11 
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W roku 1913 ucieleśnieniem dynastii Romanowów jest rodzina carska, która podąża naprzód na czele długiego 

orszaku i której kłaniają się tłumy zebrane na skraju dróg i nad rzekami. To triumfująca para cesarska, cztery 

piękne księżniczki i-to jedyny cień na tym obrazie-dziewięcioletni chłopiec, blady, wątły, niesiony przez 

marynarza. To wszak carewicz Aleksy, dziedzic tronu, przyszłość dynastii. (fragment wstępu Autorki)  

 

 

200. Rynek turystyczny : struktura, procesy, tendencje / Aleksander Panasiuk.- 

Wydanie 2, zmienione i rozszerzone.- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Usługi turystyczne , Kraje Unii Europejskiej , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

R. I. TURYSTYKA W GOSPODARCE NARODOWEJ; R. II. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU 

TURYSTYCZNEGO; R. III. STRUKTURA RYNKU TURYSTYCZNEGO; R. IV. POPYT TURYSTYCZNY; 

R. V. PODAŻ TURYSTYCZNA; R. VI. POLITYKA TURYSTYCZNA; R. VII. PROCESY KSZTAŁTO-

WANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO; R. VIII. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE FUNKCJONOWANIA 

RYNKU TURYSTYCZNEGO. 

 

 

201. Sam o sobie / Norman Davies ; [fragmenty napisane przez Normana Daviesa po 

angielsku przetłumaczył Bartłomiej Pietrzyk].- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Davies, Norman (1939- ) , Historycy , Wielka Brytania , 

Autobiografia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Davies N. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Autobiografia wybitnego historyka. Kiedy się urodziłem, mama karmiła go za pomocą wiecznego pióra                        

z pompką. Nie wierzono, że przeżyje. Uwielbiał podróże i świeże powietrze. Po studiach na Oksfordzie chciał 

zostać... przewodnikiem górskim. Sport miał we krwi. Nie znosił wylegiwania się na plaży, za to uwielbiał 

samodzielnie prać koszule w wannie i prasować je, stojąc na balkonie z widokiem na Pacyfik. Wybitny historyk, 

autor przełomowego "Powstania '44" i przetłumaczonej na trzydzieści języków "Europy", wnikliwy obserwator 

rzeczywistości, po raz pierwszy opowiada tak osobistą historię: o rodzinie, dorastaniu w Bolton, karierze 

nauczyciela, związkach z Francją i Polską, spotkaniach z odmienną religią i tożsamością, samochodach, futbolu, 

trudnych decyzjach, odważnych celach. Wszystko w charakterystycznym, erudycyjnym Daviesowem stylu - 

pełnym anegdot i z szerokim tłem historycznym, a także z ostrym realizmem - bez grama idealizacji, za to ze 

szczyptą angielskiego humoru.  
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202. Schowani do wora : wspomnienia byłego wychowawcy więziennego / Andrzej 

Flügel.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flügel, Andrzej , Służba więzienna , PRL , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Lata 80., siermiężne czasy minionego ustroju. Młody mężczyzna, świeżo po studiach, przypadkiem trafia do 

pracy w areszcie śledczym. Rzeczywistość, z którą będzie musiał wkrótce się skonfrontować, nie napawa 

optymizmem. Z jednej strony - skostniały system Służby Więziennej, gdzie długie włosy i liberalne poglądy 

czynią z niego niemal kosmitę. Z drugiej - osadzeni, w gwarze więziennej zwani złodziejami, bez względu na 

powód ich zatrzymania. A że złodziej zawsze siedzi za niewinność, to wychowawcy z zasady nie ufa… Słowo 

„resocjalizacja” jeszcze nie nabrało swojego prawdziwego znaczenia, a nieżyciowe jak cały ówczesny ustrój 

przepisy i obopólna wrogość czynią codzienną pracę w Służbie Więziennej brutalną szkołą życia. „Schowani do 

wora” to wspomnienia byłego wychowawcy, bezkompromisowy i szczery zapis przeżyć za więziennym murem, 

który obnaża wszystkie absurdy systemu penitencjarnego czasów PRL-u.  

 

 

203. Sekretne życie introwertyków / Jennifer Granneman ; przekład Natalia Mętrak-

Ruda.- Łódź : Wydawnictwo JK, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fobia społeczna , Introwertycy , Inność , Nieśmiałość , 

Relacje międzyludzkie , Osobowość , Stereotyp , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Introwertyczka Jenn Granneman, założycielka „Introvert, Dear”, największej społeczności introwertyków na 

świecie, opisuje ludzi cichych, a przez to czasem niezrozumianych przez otoczenie. Przekonuje, że introwertyzm 

nie jest czymś, co ogranicza czy wyklucza, lecz po prostu sposobem postrzegania świata i przeżywania go. To 

właśnie dzięki niemu potrafisz słuchać, dostrzegasz to, czego nie widzą inni, twórczo myślisz i umiesz się 

skoncentrować na ważnych sprawach. To on sprawia, że zawierasz głębokie przyjaźnie i osiągasz spełnienie                

w związkach, a twoje życie wewnętrzne jest wyjątkowo bogate. Autorka, dzieląc się własnymi doświadczeniami, 

pokazuje naturę introwertyka we wszystkich sferach życia: od pracy, przez życie towarzyskie, po relacje miłosne 

i rodzinne. Bardzo wnikliwie analizuje potrzeby i sposób działania introwertyków, dając konkretne wskazówki, 

cenne zarówno dla introwertyków jak i bliskich im ekstrawertyków, tak aby ich wspólne życie stało się 

szczęśliwe i satysfakcjonujące. Introwertycy znajdą tu także relacje osób podobnych do nich, wypowiedzi 

ekspertów i praktyczne wskazówki, które pozwolą żyć dobrze w zgodzie ze sobą i utrzymywać pozytywne 

relacje z otoczeniem. Dzięki tej książce każdy introwertyk może stać się trochę mniej skrępowany, a trochę 

bardziej pewny siebie! Ekstrawertyk zaś zrozumie, że ciągłe zadawanie pytania „Czy na pewno wszystko                     

u ciebie w porządku?” nie jest konieczne.  
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204. Sęk w tym : stolarka dla początkujących / Kasia Sawko.- Warszawa : 

Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stolarstwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-67/68  

Nowości:  2020-11 

 

 

Podręcznik stolarski dla początkujących - efekt ponad tysiąca warsztatów, które Kasia Sawko wraz z mężem 

przeprowadzili w całej Polsce. Książka opowiada o życiu w stolarni Wióry lecą i o tym, jak zacząć swoją 

przygodę z drewnem, bez względu na płeć czy majsterkowe doświadczenia. Znajduje się w niej także 25 

instrukcji DIY, m.in. jak zrobić piaskownicę, stolik nocny, stół ogrodowy, podstawkę na laptopa - a wszystko to 

w łatwej i przystępnej formie! 

 

 

205. Siła kobiecości / Iwona Majewska-Opiełka.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samorealizacja , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Iwona Majewska-Opiełka porusza tu kwestie nurtujące kobiety od zarania dziejów. Pokazuje, że nie trzeba być 

radykalną feministką, by być jednocześnie silną i kobiecą. Podkreśla wartość dialogu damsko-męskiego i męsko-

damskiego, przy czym nie atakuje, ani nie oskarża żadnej ze stron; obiektywnie patrzy na ich argumenty. 

Rozkłada na czynniki pierwsze naturę kobiet i mężczyzn, ukazuje mechanizmy, które kierują nami na co dzień,   

a niekoniecznie działają na naszą korzyść. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako psycholog, doradca                      

w zakresie rozwoju osobowości i trener liderów podaje przykłady z życia wzięte i radzi, jak zachowywać się              

w trudnych sytuacjach. Dotyka każdej dziedziny życia kobiety: poczynając od wspomnień z dzieciństwa, relacji 

z matką i innymi kobietami, przez związki partnerskie, przyjaźnie, macierzyństwo, a kończąc na chęci rozwoju, 

kariery zawodowej i odnoszenia sukcesów. Tłumaczy, skąd biorą się w nas nie zawsze pozytywne nastawienia              

i zachowania, uświadamia, że rozwiązywanie problemu należy zacząć od siebie, i pokazuje, jak to zrobić.  

 

 

206. Siostry z powstania : nieznane historie kobiet walczących o Warszawę / Agata 

Puścikowska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Powstanie warszawskie (1944) , 

Zakonnice , Warszawa (woj. mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2020-11 

 

 

Agata Puścikowska opisuje nieznane dotąd dramatyczne historie zakonnic, które brały udział w powstaniu 

warszawskim. Niektóre z sióstr były sanitariuszkami, inne wspierały powstańców, leczyły cywili i żołnierzy, 

przygarniały tysiące dzieci – sierot wojennych, organizowały modlitwy i duchowo wspierały złamanych ludzi. 

Do tej pory o zaangażowaniu warszawskich klasztorów niewiele się mówiło, tymczasem skala pomocy niesionej 
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przez zakonnice skrwawionej Warszawie była ogromna i trudno ją przecenić. Książka zawiera portrety 

bohaterek, ale zarazem kobiet z krwi i kości. Niewątpliwie to również dzięki odwadze, zorganizowaniu, 

przedsiębiorczości i sprytowi sióstr powstańcy wytrwali aż 63 dni. Gdyby nie ofiarność i nadludzki wysiłek tych, 

które walczyły również karmiąc głodnych, piorąc bandaże chorym i otwierając klauzury przed bezdomnymi, 

cywilnych ofiar w powstaniu warszawskim byłoby o wiele więcej. Dzięki dotarciu do archiwów zgromadzeń 

zakonnych, nieznanych dokumentów, wspomnień oraz prywatnych dzienników, często wcześniej nie 

publikowanych, to również pozycja świetnie udokumentowana. Znajdują się w niej autentyczne opisy życia 

codziennego w schronach, walk o kawałek chleba i kubek wody dla rannych, poruszające losy mieszkańców 

wysiedlonych z miasta po upadku powstania.  

 

 

207. Smak wiecznej młodości : jak zachować młodość i witalność w każdym wieku / 

Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menopauza , Młodość , Zdrowe odżywianie , Żywność 

prozdrowotna , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2020-11 

 

 

Okres menopauzy jest dla kobiety czasem szczególnym. Ja i kobiety z mojego otoczenia jesteśmy dowodem na 

to, że odpowiednie odżywianie się i styl życia pomagają dobrze przejść ten okres. Możemy zadbać o siebie, aby 

łagodnie i z wdziękiem rozpocząć nowy, wspaniały i lepszy etap naszego życia! Nadchodzi czas ogromnej 

zmiany w twoim organizmie. Dotychczas opiekowałaś się innymi - teraz z czułością zatroszcz się o siebie. Nie 

możesz dłużej jeść tego, co do tej pory, a jednocześnie liczyć na to, że będziesz szczupła i zdrowa. Przepisy, 

które dla ciebie przygotowałam, pomogą ci zachować młodość, witalność i dobre samopoczucie w każdym 

wieku, także w czasie menopauzy. Ja zaczęłam wprowadzać zmiany na swoim talerzu w 2006 roku - wtedy 

jeszcze nie wiedziałam, że w taki sposób przygotowuję się do dobrego przejścia klimakterium. Zbierając 

materiały do książki Menopauza. Podróż do esencji kobiecości, przekonałam się, że jest na świecie wielu 

lekarzy, którzy doradzają kobietom zmianę diety, aby poczuły się lepiej - a efekty są niesamowite! Czas, byś 

podarowała sobie zdrowe odżywianie połączone z ruchem, spokojnym snem i pozytywnym myśleniem. Niech 

twoje ciało i umysł dzięki właściwej diecie stanie się zdrowsze, bardziej witalne i długowieczne!  

 

 

208. Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy / Mirosława Jaworowska.- 

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

W poszukiwaniu teoretycznego i metodologicznego modelu badań socjologicznych zagadnień bezpieczeństwa ; 

Kultura bezpieczeństwa jako fakt i proces społeczny ; Bezpieczeństwo egzystencjalne, ontologiczne i komuni-

kacyjne ; Codzienność zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego ; Bezpieczeństwo publiczne obywateli, prawa              

i następstwa pokoleń ; Bezpieczeństwo publiczne wspólnoty kulturowej ; Bezpieczeństwo polityczne 

sprawowania władzy. 
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209. Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i 

rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Natalia Przybysz-

Zaremba.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autyzm , Dziecko trudne , Dziecko z ADHD , Dziecko z 

FAS , Dziecko z trudnościami w uczeniu się , Dziecko z zespołem Aspergera , 

Niedostosowanie społeczne , Potraumatyczny wzrost , Specjalne potrzeby 

edukacyjne , Trauma , Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , 

Wsparcie edukacyjne , Zespół ADHD , Zaburzenia eksternalizacyjne , Zespół 

Aspergera , Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-376 

Nowości:  2020-11 

 

Monografia pod względem praktycznym stanowi cenny przewodnik do pracy z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, których z roku na rok przybywa coraz więcej. Dla wielu nauczycieli (szczególnie 

debiutujących w praktyce pedagogicznej) jest doskonałym vademecum łączącym wiedzę z praktyką, co tym 

samym znacznie ułatwi im przejście przez doświadczane zmagania w bezpośredniej pracy z uczniami objętymi 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto stanowi wartościowy materiał dla pedagogów, psychologów,               

a przede wszystkim nauczycieli, rodziców oraz studentów kierunku pedagogika. dr hab. Izabela Bieńkowska, 

prof. PŚ 

 

 

210. Spod kozetki : o pewnym psychiatrze i jego najdziwniejszych przypadkach / 

Gary Small, Gigi Vorgan ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Small, Gary W. (1951- ) , Psychiatrzy , Psychoterapeuci , 

Lekarze a pacjenci , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-11 

 

 

Prawdziwe historie potrafią zdumiewać bardziej niż fikcja. Psychiatra Gary Small przez trzydzieści lat wybitnej 

kariery psychiatrycznej widział już wszystko. Teraz po raz pierwszy otwiera drzwi swojego gabinetu, by 

podzielić się opowieściami o najbardziej tajemniczych, intrygujących i dziwacznych pacjentach, jakich spotkał. 

Opowiada o ścieżce swojej kariery, od zatłoczonych korytarzy bostońskiego pogotowia psychiatrycznego po 

luksusowe górskie rezydencje ekscentrycznych milionerów. Spod kozetki to historie – nierzadko zabawne, 

czasami tragiczne, ale zawsze interesujące –najbardziej frapujących przypadków: nagich kobiet stojących na 

głowie, mężczyzny przeświadczonego, że jego penis się kurczy, histerycznej ślepoty i psychotycznych ataków 

romantycznych fantazji czy mdlejących uczennic i prób autoamputacji. To wyjątkowa okazja do przyjrzenia się 

niezwykłym wyskokom naszego mózgu. To książka w duchu bestsellerowych publikacji Olivera Sacksa, takich 

jak Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem czy Przebudzenia. Obserwacje i doświadczenia 

Gary‟ego Smalla zaskakują i fascynują, a zagadki medyczne, które rozwiązuje autor, wprawiłyby w osłupienie 

nawet najbardziej błyskotliwe umysły pokroju doktora House‟a. Fascynująca i niepozbawiona humoru podróż             

w kapryśne zakamarki ludzkiego umysłu.  
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211. Spojrzenie w otchłań : neuropsychiatra i tajemnice ludzkich umysłów / Anthony 

David ; tłumaczenie Jacek Konieczny.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Mózg , Neurologia , Psychiatria , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wybitny neuropsychiatra usiłuje odkryć, co dzieje się w umysłach jego pacjentów. Patrick cudem przeżył 

zderzenie z ciężarówką. Chociaż jego ciało wróciło do zdrowia, to umysł nie nadążył. Teraz Patrick jest 

przekonany, że ktoś podmienił mu żonę, a on sam tak naprawdę jest… martwy. Co sprawiło, że niegdyś 

energiczny dziennikarz zamienił się w znerwicowanego paranoika? Emma od dłuższego czasu znajduje się                   

w stanie śpiączki. Chociaż żadne badanie nie potwierdza uszkodzeń mózgu, kobieta nie reaguje na bodźce. 

Czyżby to ona sama robiła wszystko, żeby nigdy się nie obudzić? Caitlín uważa, że ludzie zbyt dużo uwagi 

poświęcają jedzeniu i tracą czas, rozmyślając o kolejnych posiłkach. Jej to zupełnie nie interesuje – do tego 

stopnia, że zaczęła odczuwać jadłowstręt. Czy fakt, że pracuje nad doktoratem o zbrodniach faszystów, może 

mieć coś wspólnego z odrazą do jedzenia? Jak znaleźć przyczynę trapiących ich problemów? Czy winna jest 

trauma z przeszłości, zaburzenia chemicznej równowagi mózgu, czy może ukryty guz? Kiedy choremu pomoże 

rozmowa, a kiedy wskazane są elektrowstrząsy? Jak zmniejszyć liczbę samobójstw i co to ma wspólnego                    

z pojemnością opakowań paracetamolu? Gdzie przebiega granica, poza którą nie jesteśmy w stanie poznać 

sekretów ludzkiego umysłu?  

 

 

212. Stać się Leonardem : słabości i geniusz Leonarda da Vinci / Mike Lankford ; 

przełożył Michał Kłobukowski.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leonardo da Vinci (1452-1519) , Malarze włoscy , Renesans 

, Wynalazcy i odkrywcy , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Leonardo da Vinci 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Dlaczego Leonardo da Vinci nie ukończył tak wielu ze swoich dzieł? Dlaczego jako zadeklarowany pacyfista 

konstruował machiny wojenne dla rodziny Borgiów? Dlaczego przez kilkadziesiąt lat wszędzie zabierał ze sobą 

"Monę Lisę", jednak nigdy nie dokończył jej malować? Dlaczego pisał wspak i czy naprawdę toczył wojnę                    

z Michałem Aniołem? Mike Lankford przybliża Włochy z czasów renesansu: zapachy, smaki i dźwięki. Czasy 

wojen, plag i intryg dworskich, zaciekle konkurujących ze sobą artystów oraz taranów i morderczych 

skłonnościach i zamiłowaniu do sztuki. Przedstawia życie da Vinci jako powieść przygodową, fascynujące                    

i pełne niebezpieczeństw - ucieczki, przetrwanie wojny u boku przyjaciela, Machiavellego, walka o możliwość 

tworzenia i niełatwe decyzje, jakie się z tym wiązały. Także te za cenę samotności. Rozbija mity i buduje 

Leonarda od nowa. Tworzy dla współczesnych czytelników portret geniusza, który od wieków pozostaje równie 

tajemniczy jak największe z jej dzieł, będących wyrazem buntu i niewyczerpanym źródłem inspiracji.  

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

213. Standardy żywienia dojelitowego i pozajelitowego / red. Polskie Towarzystwo 

Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu ; przy współpr. z Polskim 

Towarzystwem Dietetyki, Sekcją Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Sekcją Żywienia Dojelitowego i 

Pozajelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Opieki 

Długoterminowej, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem 

Pielęgniarstwa Infuzyjnego ; aut. Stanisław Kłęk, Bruno Szczygieł, Alicja Górecka, 

Lilia Kimber-Dziwisz, Danuta Gajewska, Ewa Lange, Maria Budnik-Szymoniuk, 

Teresa Korta, Małgorzata Łyszkowska, Kinga Szczepanek, Piotr Paluszkiewicz, 

Maciej Słodkowski, Włodzimierz Cebulski, Zbigniew Kamocki, Mariola Lembas-

Sznabel, Monika Kupiec, Magdalena Sumlet.- Kraków : Krakowskie Wydawnictwo   

Scientifica, 2014. 

 

    Hasła przedmiotowe:  Leczenie żywieniowe , Żywienie dojelitowe , Żywienie         

pozajelitowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-11 

 

I. Cele powstania Standardów ; II. Definicje i określenia ; III. Wytyczne Rady Europy ; IV. Ocena stanu 

odżywienia ; V. Ocena zapotrzebowania na składniki odżywcze ; VI. Zespół Leczenia Żywieniowego ; VII. 

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w szpitalu ; VIII. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w opiece 

długoterminowej ; IX. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w opiece paliatywnej ; X. Żywienie dojelitowe                       

i pozajelitowe w domu pacjenta ; XI. Leczenie żywieniowe u dzieci ; XII. Leczenie żywieniowe w chirurgii ; 

XIII. Leczenie żywieniowe w intensywnej terapii ; XIV. Zasady wytwarzania centralnego dostępu żylnego ; XV. 

Zasady postępowania w dostępem do przewodu pokarmowego ; XVI. Zasady postępowania z obwodowym                  

i centralnym dostępem żylnym ; XVII. Przygotowanie mieszanin do żywienia pozajelitowego ; XVIII. 

Postępowanie w powikłaniach ; XIX. Podstawy prawne ; XX. Dokumentacja leczenia żywieniowego. 

 

 

214. Strona świata / Wojciech Jagielski ; [wybór i redakcja Ewelina Burda].- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalizacja , Modernizacja , Polityka międzynarodowa , 

Polityka wewnętrzna , Przywództwo , Społeczeństwo , Ustrój polityczny , Afryka , 

Bliski Wschód , Indie , Kaukaz (region) , Rosja , Antologia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-11 

 

 

Strefy chaosu i punkty zapalne. Kraje niespełnionych marzeń i wielkich obietnic. W polskich mediach niewiele 

się o nich mówi, ale to właśnie tam dokonuje się zmiana, która wpłynie na naszą europejską rzeczywistość. 

Reportaże Wojciecha Jagielskiego zmuszają do porzucenia bezpiecznych stereotypów. Autor, opowiadając                    

o Bliskim Wschodzie, Afryce, Indiach i krajach Kaukazu, łączy niezwykłą wiedzę, dogłębną znajomość miejsc            

i charakterystyczny dla siebie styl. Z opowieści zwykłych ludzi i biografii władców tworzy barwny i spójny 

obraz współczesnego świata. Pozwala nam poznać i zrozumieć miejsca, w których rozstrzyga się kształt 

przyszłości.  
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215. Strup : Hiszpania rozdrapuje rany / Katarzyna Kobylarczyk.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Przestępstwo 

wojenne , Hiszpania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-11 

 

 

Osiemdziesiąt lat po zakończeniu wojny domowej Hiszpania wciąż nie wie, co zrobić z ciałami ofiar. Musiało 

minąć ćwierć wieku od śmierci generała Francisco Franco, by rodziny odważyły się szukać swoich 

zamordowanych bliskich. Szukają ich nadal: w przydrożnych rowach, zasypanych studniach, na polach,                      

w płytkich zbiorowych grobach. W ciągu ostatnich kilkunastu lat hiszpańskie organizacje pozarządowe otwarły 

siedemset czterdzieści anonimowych mogił. Ekshumowały ponad dziewięć tysięcy ciał cywilów zamordowanych 

przez nacjonalistów. Nikt tak naprawdę nie wie, ile jeszcze jest takich grobów. Są we wszystkich regionach 

kraju, kości leżą w nich do dziś. "Strup" to opowieść o kraju, który w imię przyszłości miał zapomnieć o swoich 

upiorach, ale mu się to nie udało. O Fausto, który nie godzi się na to, by jego ojciec spoczywał obok swojego 

mordercy, o Emilio, który chciał tylko odnaleźć dziadka, a przypadkiem wywołał lawinę, i o Josetxo, bratanku 

Pierwszego, Który Oddał Życie. Katarzyna Kobylarczyk przemierza Hiszpanię szlakiem umarłych, Zamoro-

wanych, zaginionych. Męczenników i bohaterów. Ofiar i zbrodniarzy. Rodzin, które chcą szukać, i tych, które 

nie chcą rozdrapywać starych ran.  

 

 

216. Szkoła filmowa : rozmowy. 2 / Kinga Burzyńska ; [Jan Englert, Krystyna Janda, 

Robert Więckiewicz, Andrzej Chyra, Zbigniew Zamachowski, Magdalena Cielecka, 

Jacek Braciak, Katarzyna Figura, Wojciech Pszoniak, Jerzy Stuhr, Sonia 

Bohosiewicz, Adam Woronowicz, Agnieszka Grochowska, Marian Opania, Łukasz 

Simlat, Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Piotr Głowacki, Małgorzata 

Kożuchowska, Tomasz Karolak, Jowita Budnik, Andrzej Seweryn, Agnieszka 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorstwo , Aktorzy polscy , Film polski , Reżyserzy polscy , 

Szkolnictwo filmowe , Teatr polski , Wywiad dziennikarski 

     Sygnatura:  WG-791 

     Nowości:  2020-11 

 

"Szkoła filmowa II" to wielopokoleniowa opowieść o blaskach i cieniach aktorstwa. Są tu rozmowy z legendami 

polskiego kina i teatru, takimi jak Krystyna Janda, Wojciech Pszoniak, Jerzy Stuhr czy Jan Englert, a także                   

z aktorami, których droga rozpoczęła się stosunkowo niedawno i dla których ci pierwsi byli nauczycielami                    

i mistrzami. Moi bohaterowie różnią się wiekiem i doświadczeniem, reprezentują też odmienne - niekiedy 

skrajne - podejście do najistotniejszych kwestii dotyczących wykonywanego zawodu. Opowieść większości                   

z nich zaczyna się w momencie podjęcia decyzji o zostaniu aktorem. Dzięki determinacji, brawurze - a niekiedy 

wręcz bezczelności - zostają studentami wymarzonej szkoły teatralnej lub filmowej. Ale to przecież dopiero 

początek.  
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217. Szukaj pokoju i idź za nim / Jacques Philippe ; przełożył Jerzy Moderski.- Poznań 

: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Duchowość katolicka , Dobrostan psychiczny , 

Przezwyciężanie lęku , Rozwój duchowy , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Marzysz o głębokim pokoju serca. W każdych okolicznościach. Podążając za wskazówkami ks. Jacques‟a 

Philippe‟a, masz szansę się do tego pokoju przybliżyć. Rady praktyka brzmią przekonująco: nie zniechęcaj się; 

zadowól się małym postępem; miej cierpliwość dla siebie. Wówczas staniesz się bardziej podatny na działanie 

Ducha Świętego, a Pan będzie mógł zdziałać w tobie znacznie więcej niż ty sam własnym wysiłkiem!  

 

 

218. Śmiech ma po matce : tajemnice genów / Carl Zimmer ; przełożył Mateusz 

Fafiński.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioetyka , Choroby genetyczne , Dziedziczność , Genetyka , 

Inżynieria genetyczna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Z tej książki dowiesz się: Jak to się dzieje, że dziedziczymy florę bakteryjną? Dlaczego wciąż nosimy w sobie 

geny odpornościowe neandertalczyków? Jaką rolę w rozwoju genetyki odegrał groszek? Kiedy XX + XY = XY, 

a kiedy XX? Wszystkim nam się wydaje, że z dziedziczeniem jesteśmy na ty. Już wiele wieków temu ludzie 

dostrzegali podobieństwa dzieci do rodziców - podobny kolor oczu lub sposób zachowania w określonych 

sytuacjach. Nie zastanawiali się jednak, dlaczego tak się dzieje, i nie nazwaliby tego dziedziczeniem. 

Dziedziczenie oznacza dar lub klątwę. Definiuje to, jacy jesteśmy, na podstawie naszej biologicznej przeszłości. 

Daje nam również nieśmiertelność, przenosi bowiem naszą cząstkę w przyszłość. Carl Zimmer, jeden                          

z najbardziej uznanych amerykańskich naukowców, opowiada nam o historii dziedziczenia i genetyki od 

pierwszych chorób przenoszonych z pokolenia na pokolenie aż po czasy współczesne przyglądając się 

równocześnie swojej rodzinie. Wybiega również w przyszłość, zastanawiając się, w jakim stopniu etyczne jest 

modyfikowanie genów i pojedynczych komórek na wczesnym etapie rozwoju człowieka. Gdyby człowiek musiał 

przeczytać tylko jedną książkę o genetyce, powinien z pewnością sięgnąć po Śmiech ma po matce. Tajemnice 

genów Carla Zimmera.  

 

 

219. Śmiertelna choroba Hitlera i inne tajemnice nazistowskich przywódców / John 

K. Lattimer ; przekład Maciej Antosiewicz.- Wydanie 5.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler, Adolf (1889-1945) , Choroby ludzi , Nazizm , 

Procesy norymberskie (1945-1949) , Procesy przestępców wojennych , Przestępcy 

wojenni , Niemcy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(430) 

Nowości:  2020-11 
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Dlaczego Hitler zaatakował związek radziecki już w 1941 roku? Powodem mogła być jego nieuleczalna choroba. 

Prawdopodobnie w 1940 roku dowiedział się, że pozostało mu kilka lat życia. Dlatego wydał rozkaz uderzenia 

na Rosję, chociaż Niemcy walczyły jeszcze na innych frontach. W następnych latach skrzętnie ukrywana 

choroba Hitlera stała się przyczyną nie tylko jego słynnych ataków niekontrolowanej furii, ale także serii 

katastrofalnych decyzji, które doprowadziły do upadku Trzeciej Rzeszy. W roku 1945 doktor John K. Lattimer, 

oficer służby medycznej armii Stanów Zjednoczonych, sprawował opiekę lekarską nad nazistowskimi 

przywódcami sądzonymi przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Własne obserwacje                 

i dostęp do nieznanych ekspertyz medycznych pozwoliły mu wysunąć zaskakujące tezy na temat zdrowia 

wodzów Trzeciej Rzeszy. W tej książce po raz pierwszy ujawnił także sensacyjne rozmowy z dwudziestoma 

dwoma hitlerowskimi dygnitarzami. To, co Göring, Hess, Ribbentrop, Kaltenbrunner opowiedzieli mu prywatnie 

w swoich celach, odsłania mało znane szczegóły z ich życia.  

 

 

220. Tajemnice marszałka Śmigłego-Rydza : bohater, tchórz czy zdrajca / Sławomir 

Koper, Tymoteusz Pawłowski.- Warszawa : Harde Wydawnictwo - Time, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941) , I Brygada (Legiony 

Polskie ; 1914-1917) , Polska Organizacja Wojskowa , Wojsko Polskie (1918-1939) , 

I wojna światowa (1914-1918) , II wojna światowa (1939-1945) , Generałowie , 

Kampania wrześniowa (1939) , Sanacja (obóz polityczny) , Wojna polsko-

bolszewicka (1919-1920) , Galicja (kraina historyczna) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-355 

           Nowości:  2020-11 

 

Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza. Wiele lat czekałem na tę książkę! Na naszym rynku wreszcie pojawiła 

się popularnonaukowa biografia Edwarda Śmigłego-Rydza - jednej z najważniejszych i jednocześni najbardziej 

znienawidzonych postaci w historii Polski. Książka nie została napisana na kolanach, ale i nie powiela czarnej 

legendy. Jest po prostu obiektywna i uczciwa. Pokazuje zarówno cienie, jak i blaski marszałka. A najważniejsze 

- jest świetnie napisana! To mocny kandydat na historyczną książkę roku. Piotr Zychowicz, publicysta 

historyczny i dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika "Historia Do Rzeczy" 

 

 

221. Tajemnicze życie oceanów / Robert Hofrichter ; przełożył Bartosz Nowacki.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologia , Morza , Zwierzęta morskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-574 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Morze jest niewyczerpanym źródłem opowieści! Jedna bardziej fascynująca od drugiej! 1 337 323 000 kilo-

metrów sześciennych – tyle wody zawierają oceany tego świata. Gigantyczne akweny, fascynujące nie tylko 

artystów i poetów, lecz przede wszystkim oceanografów i biologów. Robert Hofrichter jest jednym z nich.  

Opisuje osobliwe koncepcje życia i osobliwe praktyki seksualne w oceanie, przedstawia przyjazne rekiny                      

i naćpane delfiny. Dowiadujemy się więcej o monstrualnych falach i tajemniczych potworach głębin, a także                  

o czarującej sieci życia w mokrym kosmosie otaczającym Ziemię. Zapraszamy w niezwykłą podróż! Zanurkuj             

z nami do tajemniczego podwodnego świata!  
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222. Tajna operacja : Reagan, CIA i zimnowojenny konflikt w Polsce / Seth G. Jones 

; z języka angielskiego przełożył Jan Dzierzgowski.- Katowice : Post Factum - 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , NSZZ "Solidarność" , Polityka wewnętrzna , Wywiad 

amerykański , Zimna wojna , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wspieranie opozycji w komunistycznej Polsce było jednym z nadrzędnych celów prezydentury Ronalda Regana. 

Bardzo ważnym elementem tej pokojowej walki był tajny program CIA o kryptonimie QRHELPFUL. Skala 

pomocy dla Polski była ogromna: w latach 80. XX wieku Amerykanie przeznaczali środki na sprzęt poligra-

ficzny i drukarski, na podziemne radiostacje oraz na pomoc dla rodzin internowanych lub uwięzionych, które 

znalazły się beż środków do życia. CIA hojnie wspierała również polskie media i instytucje kultury poza 

granicami kraju, m.in. Instytut Literacki Jerzego Giedroycia. W "Tajnej operacji" Seth G. Jonesa przedstawia 

mnóstwo fascynujących szczegółów dotyczących sposobów przemytu gotówki i sprzętu, czy współpracy 

szpiegowskiej. Dodatkowym smaczkiem są opisy (często humorystyczne) tajnych narad specjalnego sztabu 

prezydenta Reagana.  

 

 

223. Taniec na gruzach / Nina Novak w rozmowie z Wiktorem Krajewskim.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Novak, Nina (1923- ) , Balet , Polacy za granicą , Tancerze 

baletowi polscy , Taniec klasyczny , Szkoły baletowe , Więźniowie obozów , Caracas 

(Wenezuela) , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Wenezuela , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-792.2/.8  

Nowości:  2020-11 

 

 

Nina Novak - najwybitniejsza polska primabalerina, która podbiła Amerykę. W Polsce znana tylko nielicznym 

miłośnikom baletu, zrobiła na świecie oszałamiającą karierę. Tańczyła na Broadwayu obok najlepszych tancerzy 

Hollywood. Zmieniła myślenie Amerykanów o balecie. Obecnie ma 97 lat i nadal kilka godzin dziennie 

poświęca ćwiczeniom, które pozwalają jej utrzymać formę i uczyć młode baletnice w swojej szkole w Wene-

zueli. Ta rozmowa to przenikliwy portret Polki, o której najgłośniej, po latach milczenia, powinno być w Polsce. 

Jako sześciolatka odkryła swoją pasję do baletu. W wieku ośmiu lat zdała do szkoły baletowej i postanowiła 

poświęcić wszystko dla baletu. Została wybrana przez Bronisławę Niżyńską, żeby odbyć tournée po Londynie               

i Paryżu. W trakcie II wojny światowej trafiła do obozu pracy, gdzie czekała ją śmierć z wycieńczenia. Z obozu 

pomogła jej wyjść Loda Halama, która - urzeczona jej przedwojennymi występami - postanowiła ocalić genialne 

dziecko baletu. Ale Nina zostawiła tam najbliższych i mentalnie nigdy obozu nie opuściła. Dopiero od kilku lat 

próbuje o tym doświadczeniu opowiedzieć. Jak wygląda życie najwybitniejszej polskiej baletnicy? Ile 

poświęciła, żeby odnieść taki sukces? Co balet zmienił w jej życiu? Dlaczego przez lata nie potrafiła opowiadać 

o czasie wojny? I skąd bierze w sobie upór? Opowieść o niezwykłej kobiecie, jej pasji i miłości, która daje siłę.  
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224. Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0 : 246 / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; 

[autorzy] Krzysztof W. Baran [i 17 pozostałych].- Stan prawny na 20 lipca 2020 r.- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. 

(Komentarze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Koronawirusy , Prawo pracy , Prawo 

urzędnicze , Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy) , Polska , Komentarz do 

ustawy 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2020-11 

 

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie,   

w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona 

rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz - uchwalonych 19 czerwca br. - 

Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym. Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób 

wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim przepisy prawne 

objęły takie obszary jak: - możliwość zmiany warunków zatrudnienia, - zatrudnianie cudzoziemców, - 

zatrudnianie urzędników, - określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii, - przyznawanie świadczeń 

osobom, które utraciły zatrudnienie. Osią regulacji stały się jednak postanowienia dotyczące wsparcia 

pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, 

który, uderzając w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.  

 

 

225. Technologie cyfrowe w biznesie : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja / 

redakcja naukowa Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorstwo , Systemy informatyczne , Zarządzanie 

zasobami ludzkimi (HRM) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2020-11 

 

 

Systemy informatyczne jako fundament przedsiębiorstwa 4.0 / Ryszard Romaniuk ; Zarządzanie w warunkach 

rewolucji cyfrowej / Tomasz Czapla ; Przedsiębiorstwo 4.0 - konsekwencje dla rynku pracy i implikacje                     

w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska ; Marketing wobec 

wyzwań technologii cyfrowych / Dominika Kaczorowska-Spychalska ; Inteligentna logistyka i inteligentny 

łańcuch dostaw / Maciej Szymczak ; Wpływ technologii cyfrowych na system informacyjny rachunkowości 

przedsiębiorstw 4.0 / Irena Sobańska, Jan Michalak ; Business intelligence z perspektywy rozwoju inteligentnych 

przedsiębiorstw / Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula  ; Źródła sukcesu przedsiębiorstwa w erze techno-

logii cyfrowych w aspekcie wybranych teorii ekonomicznych / Robert Kozielski. 

 

226. Telemedycyna i e-zdrowie : prawo i informatyka / redakcja Irena Lipowicz, 

Grażyna Szpor, Marek Świerczyński.- Stan prawny na 1 lutego 2019 r.- Warszawa : 

Wolters Kluwer Polska, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo teleinformatyczne , E-zdrowie , Etyka 

zawodowa , Identyfikacja automatyczna , Ochrona danych osobowych , 

Odpowiedzialność cywilna , Telemedycyna , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-11 
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Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych 

związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw 

pacjenta oraz odpowiedzialności. 

 

 

227. To nie deszcz, to ludzie / Halina Birenbaum w rozmowie z Moniką Tutak-Goll.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Birenbaum, Halina (1929- ) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Holokaust , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Ocaleni z Holokaustu , 

Rodzina , Żydzi , Izrael , Polska , Wywiad rzeka 

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

Nowości:  2020-11 

 

 

Miłość i pamięć ocalone z holocaustu. Zawsze patrzy przed siebie: „Przeszłość żyje obok mnie, ale ja nie żyję 

przeszłością”. Jeśli kocha, to całą sobą: „Ja nie wierzyłam, gdy mówili, że Boga trzeba kochać więcej niż 

wszystkich. Myślałam zawsze: ja moją mamę kocham więcej niż Boga, więcej niż wszystko”. Miała trzynaście 

lat, gdy straciła ukochaną matkę na Majdanku, gdzie zostały wywiezione z warszawskiego getta. Była też 

więźniarką Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück oraz Neustadt-Glewe. Przywraca pamięć o tych, których nie 

pamiętałby już nikt. Odważnie mówi o sprawach, o których zazwyczaj się milczy. Jeden z najmocniejszych od 

lat głosów z głębi Shoah, niezwykle poruszające świadectwo siły życia, kobiecości i pamięci. W głębokiej                    

i osobistej rozmowie z Moniką Tutak-Goll Halina Birenbaum wspomina swoje dzieciństwo w Warszawie, 

dojrzewanie w getcie, zamordowanie rodziców, pierwszą miłość w Auschwitz, a także odzyskaną wolność, drogę 

do Izraela oraz budowanie na nowo państwa i rodziny. Ta przejmująca herstoria – książka pisana z perspektywy 

kobiecej – to opowieść o sprzecznościach i podobieństwach: o Polsce i Izraelu, o łączeniu macierzyństwa                       

z pisaniem, o wpływie Zagłady na relacje z innymi, o zazdrości i miłości, o lęku przed stratą, o wyzwoleniu                

z poczucia winy wobec dzieci. A nade wszystko to manifest chęci życia i pojednania – nie tylko między krajami, 

ale także między ludźmi i rodzinami.  

 

 

228. Trener życia : life balance / Mariola Bojarska-Ferenc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Image , Kobieta , Samorealizacja , Sukces , Work-life 

balance (WLB) , Zdrowy styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kobiety! Mamy w sobie siłę Tarzana! Pracujemy na wielu etatach: prowadzimy biznesy, zarządzamy firmami, 

jesteśmy żonami, matkami, kochankami, przyjaciółkami, dbamy o dom… Okazuje się, że możemy absolutnie 

wszystko! Książka dla kobiet nowoczesnych, które mają apetyt na sukces, ale równocześnie nie zamierzają 

rezygnować ze swojego czasu dla rodziny, przyjaciół i rozwoju osobistego. Dla tych kobiet, które chcą być 

mocne, ale i modne, seksowne, otwarte na życie i chcą walczyć o swoje marzenia. Ta książka doda kobietom 

siły, zachęci do przełamywania stereotypów, pójścia pod prąd, nabrania pewności siebie i pokaże, jak porażki 

przekuwać w sukces. Autorka uważa, że z niczego w życiu nie trzeba rezygnować, pod warunkiem że 

odnajdziemy swój własny work-life balance. Przytacza na to przykłady z własnego życia i przekonuje, że dzięki 

przełamywaniu wewnętrznych barier i dobremu planowaniu można spełnić się zarówno jako kobieta biznesu, jak 

i matka, żona czy przyjaciółka. Podpowiada, jak troszczyć się o ciało, duszę i dbać o wizerunek, żeby być 

zdrową, zadowoloną z siebie i szczęśliwą.  
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229. Trening mózgu : 50 zadań wzmacniających równowagę lewej i prawej półkuli / 

Charles Phillips ; [tłumaczenie Joanna Sugiero].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2018. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mózg , Myślenie , Pamięć , Spostrzeganie , Trening umysłu , 

Gry i zabawy umysłowe 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-11 

 

Z lewej na prawą i z prawej na lewą - odbijaj myślowe piłeczki! W tarapatach, czyli jak Twój mózg poradzi 

sobie z testem na dzień dobry Kręgi w zbożu i szlak pioruna, czyli 50 fantastycznych, zabawnych łamigłówek 

Letnie popołudnie, czyli działanie lewej i prawej półkuli po solidnej porcji ćwiczeń Czy wiesz, która półkula 

Twojego mózgu ma więcej do powiedzenia? Osoby kreatywne, często kierujące się intuicją, zazwyczaj polegają 

głównie na prawej półkuli, natomiast logiczni, analityczni myśliciele wykorzystują lewą. Niezależnie od tego, do 

której grupy się zaliczasz, czas zacząć trenować także tę drugą półkulę - a wyniki nie każą długo na siebie 

czekać. Ta książka stanowi kontynuację Treningu mózgu. 50 zadań wzmacniających lewą i prawą półkulę. 

Zawiera kolejne pół setki łamigłówek, które pomogą Ci osiągnąć równowagę myślenia i ujarzmić moc Twojego 

umysłu. Będziesz dokować czarny statek, rozwiązywać zagadkę włamania do Lilianny i głowić się nad 

guzikowym problemem Tomka. Na podstawie cząstkowych wyników kolejnych zadań samodzielnie określisz 

swoją ścieżkę przez łamigłówki, aby osiągnąć jak największy balans w myśleniu. Testy umysłowe na początku             

i na końcu książki pomogą Ci ocenić ogólne postępy.  

 

 

230. Trudna miłość : mama i ja / Regina Brett ; przełożyła Olga Siara.- Kraków : 

Insignis Media, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brett, Regina (1956- ) , Matki i córki , Pisarze amerykańscy , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.111(73)(091)  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Wzruszająca opowieść Reginy Brett o miłości do swojej mamy, która nie potrafi kochać własnej córki. 

Przejmujące wspomnienia pisarki z dzieciństwa, ale i z dorosłości, kiedy podjęła próbę prawdziwego poznania               

i pokochania chorej na alzhaimera matki. W mocnych, a zarazem uzdrawiających słowach Regina Brett 

portretuje relację rodzić-dziecko. Sięga zarówno do pięknych, jak i trudnych chwil, kreśląc niezapomnianą 

historię bólu, przebaczenia, a wreszcie - wszechogarniającej miłości. Swoją książkę dedykuje wszystkim 

czytelnikom, zwracając się do nich z przesłaniem, aby zawsze starali się kochać tkwiące w nich dziecko.  

 

 

231. Tyrmand : pisarz o białych oczach / Marcel Woźniak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyrmand, Leopold (1920-1985) , Pisarze polscy , Polacy za 

granicą , PRL , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Tyrmand L.  

Nowości:  2020-11 
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Podróż śladami Leopolda Tyrmanda i ludzi, których wyobraźnią zawładnął, to scenariusz hollywoodzkiego 

filmu. Warszawskie zaułki, kalifornijskie bezdroża, nowojorski zgiełk i moskiewskie mrozy. Reporterska 

opowieść o legendzie Warszawy i autorze Złego to historia znikania i powrotów. Gdy NKWD przystawia mu 

pistolet do głowy, Tyrmand w ostatniej chwili ucieka od zsyłki na Sybir. Gdy czeka go komora gazowa, zmienia 

tożsamość z polskiego Żyda na Francuza i jedzie do nazistowskich Niemiec. W Polsce jego książki znikają                   

z księgarń w godzinę. Marek Hłasko nazywa go geniuszem, Witold Gombrowicz – spadkobiercą romantycznej 

tradycji, a Tadeusz Konwicki i Maria Dąbrowska połknęli Złego w jedną noc. Biografia Tyrmanda, to opowieść 

o optymizmie i wierze w szczęście, gdy nie ma się żadnych szans. O Złym, który okazuje się Dobrym, oraz                  

o całej szajce Złego. Jest w niej rzeźbiarka, który lepi Tyrmanda z gliny. Jest dziennikarz, którego od Tyrmanda 

dzieli śnieżyca. Jest siwy autostopowicz, Zbyszek Herbert, agenci CIA, Sławomir Mrożek i człowiek gotowy 

pisać o Tyrmandzie arię operową. Jak potoczą się ich losy? Znikające dokumenty, zagubiony grób, tabliczka na 

oceanicznej wyspie, skarpetki, jazz, mroczna Warszawa i tajemnicze zdjęcie sprzed wojny. I jeden Tyrmand – 

pisarz o białych oczach.  

 

 

232. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna 

Święcicka.- Wydanie 4.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zespołem Aspergera , Zespół Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-376 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Ogólna charakterystyka dziecka z zespołem Aspargera ; Zaburzenia komunikacji dziecka z zespołem Aspargera ; 

Zaburzenia społeczne dziecka z zespołem Aspargera ; Stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania 

dziecka z zespołem Aspargera: Gospodarka żetonowa - system punktowy jako forma kierowania zachowaniem 

dziecka dotkniętego ZA ; Formy pomocy, terapia i wskazania do kształcenia specjalnego dla dziecka z zespołem 

Aspargera: Trening umiejętności społecznych ; Terapia integracji sensorycznej (SI), czyli problemy z odbiorem 

oraz przetwarzaniem bodźxów zmysłowych ; Terapia mowy ; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

; Hipo- i dogoterapia. 

 

 

233. Umowa o dożywocie w prawie polskim / Zbigniew Woźniak.- Stan prawny na 7 

marca 2019 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 

(Biblioteka Notariusza) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dożywocie (umowa) , Prawo cywilne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść                         

i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich                          

w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa 

dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym. 
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234. Urodziłem się pewnego błękitnego dnia : pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z 

zespołem Aspergera / Daniel Tammet ; przełożyła Małgorzata Mysiorska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tammet, Daniel (1979- ) , Osoby z zespołem Aspergera , 

Synestezja , Zespół Aspergera , Umysł , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-11 

 

 

Daniel Tammet urodził się 31 stycznia 1979 roku. W środę. Dla zwykłego śmiertelnika nie jest to szczególnie 

ważna informacja, ale Daniel cierpi na zespół Aspergerera i zaburzenie zwane synestezją, które sprawiają, że 

liczby wywołują w nim szczególne skojarzenia i emocje. Widzi ich kolory, kształty i faktury, które w jego 

umyśle układają się w przedziwne, harmonijne krajobrazy. Dlatego data jego urodzin jest niebieska, a cyfry, 

które ją tworzą, kształtem przypominają gładkie otoczaki. Daniel potrafi dokonywać obliczeń, których wynik 

możemy sprawdzić jedynie za pomocą komputera. Liczby są od najmłodszych lat jego najwierniejszymi 

przyjaciółmi. Dostrzega ich odmienne charaktery i osobowości. Najbardziej lubi cyfrę cztery, podobnie jak on 

"cichą i nieśmiałą". Daniel Tammet nie jest jednak oderwany od rzeczywistości. Opowiada o swoim niełatwym 

dzieciństwie i dorastaniu, a także problemach, z którymi styka się na co dzień jako dorosły człowiek. Urodziłem 

się pewnego błękitnego dnia daje czytelnikowi klucz do niezwykłego umysłu człowieka dotkniętego autyzmem              

i szansę spojrzenia na świat jego oczami.  

 

 

235. Uwikłane w historię : bohaterki i zdrajczynie: dziewczyny, które igrały z życiem 

i historią: Kossak, Sendlerowa, Wasilewska, Skarbek i inne... / Jarosław Molenda.- 

Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kossak, Zofia (1889-1968) , Skarbek-Giżycka, Krystyna 

(1908-1952) , Brystiger, Julia (1902-1975) , Szymańska, Halina Maria (1906-1989) , 

Horodecka, Izabella (1908-2010) , Conti Di Mauro, Irena (1939-2009) , Wasilewska, 

Wanda (1905-1964) , Szwarc, Halina (1923-2002) , Sendlerowa, Irena (1910-2008) , 

Mańkowska, Klementyna (1910-2003) , Kobieta , Polska , Biografia 

      Sygnatura:  WG-94(438) 

      Nowości:  2020-11 

 

Która arystokratka została agentką? Czy „Krwawą Lunę” dręczyły wyrzuty sumienia? Dlaczego Irena Gelblum 

zmieniła nazwisko? Co, oprócz zainicjowania w Polsce Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zawdzięczamy Halinie 

Szwarc? Najnowsza książka z serii biografii historycznych wydawnictwa Lira przedstawia sylwetki dziesięciu 

Polek, którym przyszło igrać z własnym życiem i historią. Bohaterki? Zdrajczynie? A może ofiary czasów,                  

w jakich przyszło im żyć?  

 

 

236. Uwolnić Melanię : nieautoryzowana biografia Pierwszej Damy / Kate Bennett ; 

przekład Marek Fedyszak.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Melania (1970- ) , Modelki i modele , Pierwsze 

damy , Słowenia , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Trump M.  

Nowości:  2020-11 
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Melania jest jak enigma. Dorastała w komunistycznym kraju, który nauczył ją walczyć o siebie i swoją rodzinę. 

Była zawodową modelką uwodzącą swoim urokiem. Teraz pozostaje w cieniu swego bogatego i potężnego 

męża. To pierwsza dama Ameryki, której klasą dorównywała tylko Jackie Kennedy. Obecnie jej miejsce u boku 

męża stopniowo zajmuje przybrana córka Ivanka. Kate Bennett, dziennikarka CNN, jako jedyna w całym 

korpusie prasowym Białego Domu ma bezpośredni dostęp do amerykańskiej pierwszej damy i rodziny 

Trumpów. Relacjonuje wszystko, co dotyczy Melanii. Nikt tak jak ona nie jest w stanie spojrzeć z bliska na życie 

żony Donalda Trumpa w Białym Domu. Nikt inny nie zdobył zaufania wąskiego i lojalnego wewnętrznego kręgu 

Melanii, którego członkowie po raz pierwszy decydują się opowiedzieć, kim naprawdę jest bohaterka tej książki.  

 

 

237. W 80 podróży dookoła świata / Marcin Wolski.- Kraków: Biały Kruk, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolski, Marcin (1947- ) , Podróże , Świat , Relacja z 

podróży 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

O takich niezwykłych podróżach opowiada ta książka. Marcin Wolski prowadzi swoich czytelników po 

najróżniejszych zakamarkach globu. Autor zapewnia, że Ziemia czeka, by ją odkryć. Czasem nie możemy 

wyruszyć osobiście, ale zawsze pozostaje śledzenie relacji wytrawnego wędrowca! 

 

 

238. W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, 

stresem i lękiem / Louise Hayes, Anna Bailey, Joseph Ciarrochi ; przekład: Agnieszka 

Cioch ; [redakcja merytoryczna Hubert Czupała].- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Radzenie sobie ze stresem , Stres , Techniki 

samopomocy , Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

Nowości:  2020-11 

 

Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat stanowi doskonałe połączenie wyników 

najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od zaraz. W pułapce 

myśli dla nastolatków to publikacja, która stanowi dopełnienie bestsellera W pułapce myśli. To wyczerpujący 

poradnik, który został skierowany do młodych ludzi. Wyróżnia go lekki i bezpośredni język, a zawarte w nim 

przykłady, wskazówki i ćwiczenia odpowiadają problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają młodzi ludzie.                

W pułapce myśli dla nastolatków rozwija (najważniejsze) umiejętności potrzebne do radzenia sobie z trudnymi, 

czasem wręcz przytłaczającymi emocjami: stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, gniewem czy lękiem. 

Książka daje młodym ludziom jasny przekaz, że nie są w swoich uczuciach osamotnieni, a porady w niej zawarte 

pomagają przejść ten trudny etap życia z podniesioną głową. Terapia akceptacji i zaangażowania, na której 

założeniach opiera się ta książka, uczy, jak zamiast koncentrować się na niepowodzeniach, problemach okresu 

dorastania czy codziennych zmaganiach, być bardziej uważnym, rozpoznawać swoje myśli i uczucia, 

akceptować siebie i swoje emocje oraz rozwiązywać problemy. To lektura obowiązkowa nie tylko dla 

młodzieży, ale i rodziców, nauczycieli oraz terapeutów pracujących z tą grupą wiekową. Dzięki książce młodzi 

ludzie: przezwyciężą trudne emocje związane z okresem dorastania nauczą się wykorzystywać siłę uważności             

w codziennych sytuacjach przestaną szukać w sobie wad i zaczną rozwiązywać swoje problemy zyskają pewność 

siebie i poczucie własnej wartości odnajdą wartości, które pomogą stworzyć życie, jakiego pragną.  
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239. Wczesne życie / Małgorzata Nocuń.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Bez Fikcji o...) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Intensywna terapia dzieci , Lekarze , Macierzyństwo , Położne 

, Poród przedwczesny , Szpitale , Wcześniak , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

W Polsce co dziesiąty noworodek przychodzi na świat przedwcześnie. Dzięki postępowi neonatologii 

przeżywają dzieci, których jeszcze dekadę temu nie można było uratować – urodzone w dwudziestym drugim 

czy dwudziestym czwartym tygodniu ciąży (próg przeżycia). Jeśli – dzięki rehabilitacji – rozwijają się 

prawidłowo, mówi się o cudzie. Jeśli ciężko chorują, ich życie zamienia się w uporczywą terapię. Nikt w chwili 

narodzin nie wie, jak będzie. To, czego doświadczają matki wcześniaków, można porównać ze stresem 

bojowym. Są słabe, bezsilne, pełne poczucia winy, dręczone wątpliwościami. Muszą szybko zapomnieć o sobie, 

by pomóc dziecku, które zaczyna najcięższą walkę – o życie. Na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka 

wcześniaki spędzają nieraz wiele tygodni, a nawet miesięcy. Najgorsze są poranki i wieczory. Poranki – bo 

trzeba wejść na oddział i dowiedzieć się, czy przez noc nie stało się nic złego. Wieczory – bo zostawia się 

dziecko. Rodzicom każdego dnia towarzyszą niepewność i poczucie zagrożenia. Jedno i drugie może już nigdy 

ich nie opuścić.  

 

 

240. Wielki foch : o (nie)dojrzałości kobiet / Anna Maria Pudełko, Aneta Liberacka, 

rozmawia Ilona Kisiel.- Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzałość emocjonalna , Duchowość katolicka , Kobiecość , 

Relacje międzyludzkie , Rola społeczna , Samopostrzeganie , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Książka znakomita, wyczekiwana, intrygująca i bardzo potrzebna. Świetny duet autorski niezwykłych kobiet                

s. Anny Marii Pudełko AP (Rodzina Świętego Pawła) i Anety Liberackiej, szefowej portalu Stacja7 w arcy-

ciekawej rozmowie na temat kobiecości: jak ją zrozumieć, przyjąć i zacząć się nią cieszyć. Prowokujące pytania 

zadaje redaktor Edycji Świętego Pawła Ilona Kisiel. Po prostu koniecznie trzeba przeczytać.  

 

 

241. Wiosna Kościoła, która nie nadeszła / Athanasius Schneider w rozmowie z 

Pawłem Lisickim.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schneider, Athanasius (1961- ) , Kościół katolicki , 

Duchowieństwo katolickie , Kryzys wiary , Celibat , Katolicyzm , Mniejszości 

seksualne , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-11 

 

 

Dlaczego Kościół katolicki jest pogrążony w tak głębokim kryzysie? Jaka będzie nasza wiara po okresie 

zamkniętych kościołów? Czy uda nam się ocalić to, co w Kościele najświętsze? Wyjątkowa rozmowa Pawła 
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Lisickiego z biskupem Athanasiusem Schneiderem, niemieckim kapłanem od lat posługującym w Kazachstanie, 

pokazuje oblicze Kościoła, o którym często zapominamy. Rozmówcy stawiają odważne pytania i formułują 

trafne diagnozy chorób, które dotknęły Kościół. Zastanawiają się między innymi nad tym, z jakiego powodu 

biskupi nie reagują stanowczo na ruch LGBT+ i czy istnieje jeszcze w ogóle chrześcijańska Europa? Dlaczego 

abdykacja Benedykta XVI może być dla Kościoła tragiczna w skutkach? I czy iskra odnowy rzeczywiście 

wyjdzie z Polski? Głos biskupa Schneidera to odwaga głoszenia i wskazywania, czym dla katolika jest powrót do 

źródeł.  

 

 

242. Wirtualna rzeczywistość : doznanie na żądanie / Jeremy Bailenson ; 

[tłumaczenie Krzysztof Krzyżanowski].- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość wirtualna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Wirtualna rzeczywistość jest pod względem psychologicznym dużo potężniejszym narzędziem niż jakikolwiek 

inny środek przekazu. Być może już niedługo rozpowszechnienie VR doprowadzi do niezwykłej transformacji 

naszej egzystencji. Wirtualna rzeczywistość może dać dostęp do wrażeń, które trudno zapewnić albo są po prostu 

niemożliwe do przeżycia w prawdziwym świecie. Pozwala nam też zobaczyć otaczającą nas rzeczywistość                   

z nowej perspektywy. Bezsprzecznie jest to jedna z największych szans naszej cywilizacji. Czy jednak jako 

społeczeństwo jesteśmy gotowi na zmiany, które VR przyniesie w miarę swojego rozwoju i upowszechnienia? 

Dzięki tej książce łatwiej zrozumiesz niezwykłą moc wirtualnej rzeczywistości. Znajdziesz tu fachowe 

wskazówki dotyczące korzystania z tego nowego narzędzia i opis zastosowań tej technologii. Dowiesz się, jak 

bardzo może wzbogacić nasze życie oraz że dzięki niej staniemy się skłonniejsi do lepszego traktowania innych    

i swojego środowiska. A ponieważ korzystanie z VR wiąże się z bardzo konkretnymi zagrożeniami, z których 

wielu sobie nawet nie uświadamiamy, przeanalizujesz zaskakująco wnikliwy przegląd zagrożeń i potencjału 

wirtualnej rzeczywistości, dowiesz się także, co jest najważniejsze podczas tworzenia materiałów VR. W efekcie 

zdobędziesz dobre rozeznanie w tym, co najprawdopodobniej czeka nas w bardzo niedalekiej przyszłości. W tej 

książce między innymi: Jak działa VR i do czego może posłużyć ; Wpływ wirtualnej rzeczywistości na zdrowie ; 

Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości przez dzieci VR a więzi społeczne, rozwój empatii i ekologia ; Kilka 

cennych uwag o tworzeniu cyfrowej rzeczywistości ; VR. W jaki sposób odmieni Twoje życie?  

 

 

243. Wirus resetuje świat / Jędrzej Bielecki.- Warszawa : Świat Książki 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo publiczne , COVID-19 , Epidemie , 

Gospodarka światowa , Polityka międzynarodowa , Zarządzanie kryzysowe , Zmiana 

społeczna , Świat , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2020-11 

 

 

Otoczony coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami, człowiek uległ złudzeniu, że jest panem swojego losu, 

w pełni kontroluje własną egzystencję. Pandemia brutalnie przywołała go do porządku. Wobec rozwoju choroby 

bezsilni okazali się potężni, zdawałoby się, przywódcy świata. Emmanuel Macron, jak 100 lat wcześniej car 

Mikołaj II z Rasputinem, uwierzył w genialną moc ekscentrycznego profesora chorób zakaźnych z Marsylii 

Didier Raoulta. Xi Jinping próbował wiadomość o wybuchu epidemii zamieść pod dywan, Donald Trump sam 
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sobie zaaplikował kurację hydroksychlorochiny – leku, który mógł go nawet zabić, Boris Johnson uznał, że 

najlepiej, aby jak najwięcej osób zaraziło się możliwie szybko nowym wirusem a prezydent Brazylii Jair 

Bolsonaro przekonywał, że blokada życia społecznego i gospodarczego to pomysł diabła.  

 

 

244. Władcy Polski : historia na nowo opowiedziana / Mirosław Maciorowski, Beata 

Maciejewska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora - Wydawnictwo Książkowe, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historycy , Polityka wewnętrzna , Polityka zagraniczna , 

Władcy , Życie codzienne , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2020-11 

 

 

W 50 wywiadach o ludziach, którzy siedzieli na polskim tronie opowiadają wybitni historycy. To dzieje naszego 

kraju opowiedziane w taki sposób w jaki nikt jeszcze ich nie opowiedział.  Anglicy i Francuzi uczynili ze swoich 

królów towar eksportowy, książki o królowej-dziewicy Elżbiecie czy krwawej Margot czytają miliony. Nasi 

monarchowie, zasuszeni w obrazach Matejki, wydają się nudni i prowincjonalni, wegetują w rezerwacie 

szkolnych podręczników. A przecież historia Polski jest równie pasjonująca i dramatyczna, jak Anglii czy 

Francji. Nie brak w niej bezwzględnej rywalizacji o władzę, są zdrady i sojusze, wielkie postacie i nikczemnicy, 

gry dyplomatyczne i dworskie intrygi, walka na śmierć i życie. Jest bogata warstwa obyczajowa, w której 

zachodnie wpływy zderzają się z sarmackim przepychem i wschodnim rozpasaniem. Są rodzinne tajemnice, 

zdrady i romanse. „Władcy” to okazja, żeby przyjrzeć się bliżej ludziom wyniesionym na szczyty władzy; 

przekonać się, jak podejmowali decyzje; kiedy naszymi dziejami rządził przypadek, a kiedy udało się osiodłać 

kobyłę historii.  Ale jak najatrakcyjniej o nich opowiedzieć? Złotego środka nie ma, lecz próbować trzeba. Ta 

książka to właśnie taka próba. Wiedza zawodowych badaczy spotkała się w niej z dociekliwością 

doświadczonych dziennikarzy. Przyniosło to rewelacyjny efekt: historia wyszła poza suche ramy podręcznikowej 

opowieści, a jednocześnie zeszła z cokołu naukowego opracowania. Stała się przystępna.  

 

 

245. Wprowadzenie do algorytmów / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, 

Ronald L. Rivest, Clifford Stein ; z języka angielskiego tłumaczyli Krzysztof Diks, 

Adam Malinowski, Daria Roszkowska, Wojciech Rytter.- Wydanie 7. (1 w PWN) - 

11 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2020-11 

 

 

Podstawy ; Sortowanie i statystyki pozycyjne ; Struktury danych ; Zaawansowane metody konstruowania                   

i analizowania algorytmów ; Złożone struktury danych ; Algorytmy grafowe ; Wybrane zagadnienia ; Dodatek: 

Podstawy matematyczne. Prezentowana książka to nowe wydanie najlepszego na świecie podręcznika                          

z dziedziny algorytmów i struktur danych, nazywanego BIBLIĄ ALGORYTMÓW - teraz w ofercie PWN! To 

kolejne, VII wydanie trzeciego wydania amerykańskiego znakomitego podręcznika z dziedziny algorytmów               

i struktur danych. W obecnym wydaniu został ulepszony cały tekst książki. Zmiany obejmują dodanie nowych 

rozdziałów, poprawienie pseudokodu i wprowadzenie aktywniejszego stylu prezentacji. Omówiono w niej 

metody matematyczne stosowane do analizy algorytmów, sortowanie i statystyki pozycyjne, struktury danych, 

podstawowe metody projektowania efektywnych algorytmów. Dużo miejsca poświęcono złożonym strukturom 

danych i podstawowym algorytmom grafowym. Poszczególne części książki to materiał dydaktyczny do wielu 

przedmiotów informatycznych (takich jak np. matematyka dyskretna, kombinatoryka, algorytmy i struktury 
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danych, teoria grafów, metody programowania) wykładanych na uczelniach wyższych. Podręcznik stanowi 

zamkniętą całość. Zawiera dużo zadań i problemów do rozwiązania (o różnym stopniu trudności). Pozycja jest 

przeznaczona dla studentów kierunków informatycznych, pracowników naukowych, jak również wszystkich 

tych, którzy chcą zajmować się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych.  

 

 

246. Wprowadzenie do logiki dla prawników / Oktawian Nawrot.- Wydanie 5.- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logika formalna , Metodologia , Semantyka logiczna , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-16 

Nowości:  2020-11 

 

 

Język jako system znaków ; Nazwy ; Definicje ; Podział logiczny ; Klasyczny rachunek zdań i jego język ; 

Tautologie klasycznego rachunku zdań ; System dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zdań ; Sylogistyka ; 

Rozumowanie ; Relacje ; Wypowiedzi modalne ; Elementy logiki erotetycznej ; Przed egzaminem. 

Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład 

logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz 

ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika. 

Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich kwestii jak: - interpretacja 

tekstów prawnych, - wnioskowania prawnicze, - problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych, - logika 

erotetyczna.  

 

 

247. Wprowadzenie do teorii obliczeń / Michael Sipser ; [przekład Marek 

Włodarz].- Wydanie 3. (1 w WN PWN).- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automaty , Teoria automatów , Teoria obliczalności , Teoria 

obliczeń , Złożoność obliczeniowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2020-11 

 

 

Automaty i języki ; Teoria obliczalności ; Teoria złożoności. Wprowadzenie do teorii obliczeń to najpopular-

niejszy podręcznik do teorii obliczeń. Dotyczy podstaw informatyki, a w szczególności możliwości oblicze-

niowych współczesnych komputerów. Książka składa się z trzech części. Pierwsza jest poświęcona automatom             

i językom formalnym. Omówiono w niej niedeterminizm, równoważność automatów deterministycznych                       

i niedeterministycznych, wyrażenia regularne, kryteria nieregularności języków, a także języki bezkontekstowe. 

Druga część dotyczy teorii obliczalności. Opisano w niej ograniczenia współczesnych komputerów, wyjaśniono 

pojęcia rozstrzygalności i nierozstrzygalności. Trzecia część jest poświęcona teorii złożoności. Przedstawiono              

w niej podstawowe klasy złożoności obliczeniowej, klasę problemów NP-zupełnych, a także klasyfikację 

problemów ze względu na możliwość automatycznego ich rozwiązywania przy ograniczonych zasobach. Trzecia 

edycja zawiera zupełnie nowy podrozdział poświęcony deterministycznym językom bezkontekstowym. Została 

też wzbogacona o nowe ćwiczenia, problemy i przykłady. Książka skierowana do studentów informatyki na 

wszystkich wyższych uczelniach. 
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248. Wstań : albo będziesz święty, albo będziesz nikim / Piotr Pawlukiewicz ; 

redakcja Adam Gutkowski ; ilustracje Dorota Mayer-Gawron.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak ; [Nowy Sącz] : Wydawnictwo RTCK, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doskonałość chrześcijańska , Duchowość katolicka , 

Nawrócenie , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-11 

 

 

Myślisz, że bycie świętym nie jest trendy, bo świętość to przecież jedynie nuda i klepanie w kółko różańców? 

Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. Świętość to szalona gorliwość w wybieraniu najlepszego życia! To 

bezczelne stawanie w ostrym świetle, zamiast ciągłego chowania się w półmroku. To odwaga, której Ci przecież 

nie brakuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi o radzeniu sobie z kryzysami, powstawaniu z upadków i słabości 

na Twojej drodze do świętości, która jest już naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wstań i wyrusz razem z nim, bądź 

radykalny! Chciej być święty, by żyć na 100%!  

 

 

249. Wszystkie kolory Peru / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo Bila, 

2018. 

(Podróże Małe i Duże) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Peru , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Czy historię Peru można zapisać kolorami? Przenieśmy się do złotej krainy Inków. Z dala widać już czarne 

chmury konkwisty, a zaraz potem kraj ogarnia fala krwawego terroru. Po latach następuje pozorny spokój i szara 

rzeczywistość. Turyści podziwiają kolorowe poncha i podążają za tęczą ukrytą w górach.  

 

 

250. Wściekła pogoda : jak mszczą się zmiany klimatu, kiedy są ignorowane / 

Friederike Otto, we współpracy z Benjaminem von Brackelem ; tłumaczenie Anna 

Krochmal i Rober Kędzierski.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anomalie pogodowe , Klimat , Pogoda , Meteorologia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-551.5 

Nowości:  2020-11 

 

 

Czasy się zmieniły. Fale upałów, powodzie i susze odbierają ludziom domy, miejsca pracy i życie. Na naszych 

oczach południowa Europa staje się czterdziestostopniową suchą sauną, dramatyczne powodzie występują dwa 

razy częściej niż kilkanaście lat temu, a silne trąby powietrzne pojawiają się tam, gdzie nigdy wcześniej ich nie 

było. Zbyt długo zachowywaliśmy się tak, jakby o pogodzie decydowali bogowie. Frederike Otto, ceniona 

niemiecka fizyczka, opierając się na innowacyjnych badaniach, analizuje ekstremalne zjawiska pogodowe. 

Tłumaczy, co tak naprawdę dzieje się za twoimi oknami. Dzięki tej książce będziesz mógł zmierzyć się z fake 

newsami i klimatycznymi sceptykami. Zyskasz wiedzę o tym, za które zmiany klimatu odpowiadamy my sami,  

a do których i tak by doszło. A przede wszystkim dowiesz się, jak zemści się natura, jeśli ją zlekceważymy.  
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251. Wynaleźć siebie : sekretne życie mózgu nastolatka / Sarah-Jayne Blakemore ; 

[przekład Jowita Maksymowicz-Hamann].- Warszawa : Mamania - Grupa 

Wydawnicza Relacja, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Mózg , Nastolatki , Neurobiologia , Rozwój 

emocjonalny , Rozwój psychofizyczny młodzieży , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

Nagroda Towarzystwa Królewskiego w Londynie dla najlepszej książki naukowej 2018 roku! Dlaczego                       

z prostego w obsłudze dziecka wyrasta wymagający nastolatek? Dlaczego tak ciężko zwlec go rano z łóżka? 

Dlaczego tak często podejmuje ryzykowne zachowania? Przyjęło się żartować, że nastolatki to bezmózgie 

stworzenia. Nie myślą racjonalnie, nie potrafią ocenić ryzyka, wszystko jest dla nich czarno-białe. Rodzice 

zaciskają zęby i powtarzają: „Wyrośnie z tego”. Co sprawia, że okres dorastania jest tak wrażliwy? Inaczej 

mówiąc - co kryje mózg nastolatka? Wielokrotnie nagradzana profesor neuronauk Sarah-Jayne Blakemore 

wyjaśnia, co dzieje się w mózgu dorastających dzieci. Wieloletnia praca jej zespołu badawczego pokazała, że 

okres dorastania jest czasem niezwykłej wrażliwości rozwojowej, ale jednocześnie wyjątkowej kreatywności, 

która powinna zostać dogłębnie poznana i doceniona. Bo chociaż czasem nastolatek sprawia wrażenie, jakby 

szukał dziury w całym, on musi po prostu… wynaleźć siebie. Sarah-Jayne Blakemore: profesor w Institute of 

Cognitive Neuroscience londyńskiego University College, prowadzi badania nad rozwojem mózgu w okresie 

dorastania oraz poznaniem społecznym w autyzmie. Laureatka Royal Society Insight Investment Science Book 

Prize. We wcześniejszych latach tę nagrodę zdobyli m.in. Stephen Hawking i Bill Bryson. 

 

 

252. Wypalenie : jak wyrwać się z błędnego koła stresu / Emily Nagoski, Amelia 

Nagoski ; przełożyła Agata Ostrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radzenie sobie ze stresem , Stres , Wypalenie zawodowe , 

Zmęczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-11 

 

 

Przełomowy poradnik, z którego dowiesz się, dlaczego kobiety doświadczają wypalenia inaczej niż mężczyźni,   

a także poznasz prosty, oparty na wiedzy naukowej plan, który pozwoli ci zminimalizować stres, radzić sobie              

z emocjami i czerpać więcej radości z życia.  

 

 

253. Wysoko wrażliwe dziecko : jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w 

przytłaczającym świecie? / Elaine Aron ; przekład Anna Sawicka Chrapkowicz.- 

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Wrażliwość , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2020-11 

 

 

Wysoko wrażliwe dzieci stanowią od piętnastu do dwudziestu procent wszystkich dzieci. Urodziły się z bardzo 
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czułym i szybko reagującym układem nerwowym, co niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne 

konsekwencje. Takie dzieci cechują się kreatywnością, intuicją, zaskakującą mądrością i empatią, ale 

jednocześnie niezwykle łatwo je przytłoczyć nadmiarem bodźców, nagłymi zmianami, krytyką bądź nieszczę-

ściami innych. W zależności od temperamentu niektóre wysoko wrażliwe dzieci są aktywne, emocjonalne                    

i wymagające, inne zaś są spokojne i skryte oraz nie sprawiają większych problemów wychowawczych. 

Wszystkie jednak muszą być wychowywane ze zrozumieniem, aby mogły poznać swoją wyjątkowość i nauczyć 

się czerpać z niej korzyści w dorosłym życiu. Niestety błędy wychowawcze dorosłych - wynikające                               

z niezrozumienia i niewiedzy - łatwo mogą doprowadzić do wielu poważnych i negatywnych skutków, z którymi 

dziecku będzie niezwykle trudno sobie poradzić. Z takimi sytuacjami bardzo często spotykała się w swojej pracy 

Elaine Aron i dlatego - jako wybitna specjalistka i pionierka tej dziedziny - napisała praktyczny poradnik, który 

pomoże rodzicom, nauczycielom i opiekunom: zrozumieć wysoko wrażliwe dziecko i jego potrzeby ; poradzić 

sobie z wyzwaniami związanymi z wychowywaniem takiego dziecka ; wprowadzić w życie cztery podstawowe 

zasady mądrego i skutecznego rodzicielstwa ; pomóc wysoko wrażliwemu dziecku funkcjonować w mało 

wrażliwym, a bardzo przytłaczającym świecie ; zadbać o to, by nauka i kontakty z rówieśnikami sprawiały 

dziecku radość, a nie stanowiły źródło stresu ; przystosować dziecko do zmian i radzenia sobie z nadmiernym 

pobudzeniem ; uświadomić dziecku, że wysoka wrażliwość jest darem, a nie ograniczeniem ; wychować dziecko 

na szczęśliwego, zdrowego i silnego - wysoko wrażliwego - dorosłego.  

 

 

254. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? : historia Kaliny Jędrusik i Stanisława 

Dygata / Remigiusz Grzela.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jędrusik, Kalina (1934-1991) , Dygat, Stanisław (1914-

1978) , Aktorzy polscy , Pisarze polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Jędrusik K. 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kalina Jędrusik. Stanisław Dygat. Uwodziciele. Hipnotyzerzy. Królowie życia. Byli dla siebie stworzeni. I byli 

dla siebie przekleństwem. Kalina przez całe życie była wpatrzona w ojca libertyna, który żył w trójkącie z żoną             

i jej siostrą. Stanisław pod względem obyczajów bardzo go przypominał. Uznany, charyzmatyczny i sporo od 

niej starszy pisarz zauważył ją na ulicy, gdy był jeszcze mężem innej. Długo szedł tyłem, by nie stracić jej z oczu 

– bo w początkującej nieśmiałej aktorce o wielkich i smutnych oczach zobaczył materiał na wielką gwiazdę                  

i pierwszą seksbombę polskiego kina. Dygat wiódł podwójne życie, nie licząc się z nikim. Jędrusik przedstawiał 

jako swoją żonę, choć był jeszcze mężem Władysławy Nawrockiej. Kiedy Kalina poroniła, w tajemnicy przed 

nią pogrzebał dziecko. Godził się na jej romanse, a ona opiekowała się nim po zawałach. Eksponowała swoją 

seksualność jak sztandar. Prowokowała władze swą wolnością. Gdy Gomułka zobaczył jej słynny barbórkowy 

występ, jej omdlewające spojrzenie i krzyżyk na jej piersi, roztrzaskał telewizor. W kręgach artystycznych                       

i towarzyskich Kalina i Stanisław byli tak wpływowi, że gdyby żyli dzisiaj i mieli konta w mediach 

społecznościowych, jednym wpisem mogliby wspomóc lub złamać czyjąś karierę. Remigiusz Grzela obala mit             

o tym, że błyskotliwy pisarz stworzył kobietę wampa. Tworzy jednocześnie wielowymiarową opowieść                       

o pięknej, ale i niszczycielskiej miłości. Przygląda się karierom obojga, ich związkom, brzemiennym w skutkach 

decyzjom i wyborom. Zastanawia się, dlaczego nie poznano się na talencie Kaliny i z jakich powodów pisarz tak 

wybitny i aktualny jak Dygat przebywa obecnie w literackim czyśćcu.  
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255. Z niejednej półki : wywiady / Michał Nogaś ; [ilustracje Joanna Rusinek].- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atwood, Margaret (1939- ) , Auster, Paul (1947- ) , 

Aleksijewicz, Swiatłana (1948- ) , Adichie, Chimamanda Ngozi (1977- ) , Broom, 

Sarah M. (1979- ) , Cunningham, Michael (1952- ) , Cercas, Javier (1962- ) , Eribon, 

Didier (1953- ) , Foer, Jonathan Safran (1977- ) , Garton Ash, Timothy (1955- ) , 

Gospodinov, Georgi Georgiev (1968- ) , Hertmans, Stefan (1951- ) , Knausgård, Karl 

Ove (1968- ) , Krall, Hanna (1937- ) , Kucinski, Bernardo (1937- ) , Louis, Édouard 

(1995- ) , Marías, Javier (1951- ) , Masłowska, Dorota (1983- ) , Munro, Alice (1931- 

) , Myśliwski, Wiesław (1932- ) , Nesbø, Jo (1960- ) , Pamuk, Orhan (1952- ) , Pilch, Jerzy 

(1952-2020) , Piñeiro, Claudia (1960- ) , Pleijel, Agneta (1940- ) , Proulx, Annie (1935- ) , 

Rejmer, Małgorzata (1985- ) , Smith, Zadie (1975- ) , Strout, Elizabeth (1956- ) , Szczygieł, 

Mariusz (1966- ) , Świetlicki, Marcin (1961- ) , Tokarczuk, Olga (1962- ) , Vargas Llosa, 

Alvaro (1966- ) , Wassmo, Herbjørg (1942- ) , Ward, Jesmyn (1977- ) , Wicha, Marcin 

(1972- ) , Zaremba, Maciej (1951- ) , Literatura , Pisarze , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-82(091)  

Nowości:  2020-11 

 

Michał Nogaś od wielu lat rozmawia z pisarkami i pisarzami o ich najnowszych książkach, pyta o inspiracje                  

i źródła, z których czerpią. Zachęca do rozmów o polityce i współczesności. „Z niejednej półki” to zbiór 

najciekawszych wywiadów z najważniejszymi autorami z całego świata oraz reportaż z pewnego śledztwa. Alice 

Munro po otrzymaniu Nagrody Nobla wycofała się z życia publicznego i nie udziela wywiadów. Autorka 

kultowych opowiadań mieszka w niewielkim, ale uroczym mieście nad jeziorem Ontario. Michał Nogaś 

specjalnie dla Państwa postanowił podążyć tropem pisarki. Gdy już tracił nadzieję na spotkanie z Noblistką, 

spotkał ją po prostu w kawiarni. Jak się dalej potoczyła ta historia? W książce znajdą się również nigdy 

niepublikowane wywiady z Olgą Tokarczuk czy Dorotą Masłowską, nowe rozmowy z Mariuszem Szczygłem, 

który zdradza jakie książki ratują mu życie, pierwszy wspólny wywiad Agnety Pleijel i Macieja Zaremby 

Bielawskiego, opowieść Małgorzaty Rejmer o albańskich kobietach i rozmowę z Jerzym Pilchem o tym, jak 

napisać dobry felieton. „Z niejednej półki” to również wstrząsające wywiady z brazylijskimi pisarzami - 

Michelem Laubem i Bernardo Kucinskim oraz rozmowy z trzema laureatami Literackiej Nagrody Nobla - Olgą 

Tokarczuk, Swietłaną Aleksjijewicz i Orhanem Pamukiem, a także czołówką światowych twórców i twórczyń, 

m.in.: Margaret Atwood, Paulem Austerem, Chimamanda Ngozi Adichie, Siri Hustvedt, Javierem Marasem, 

Karlem Ove Knausgardem czy Elizabeth Strout.  

 

 

256. Zanim wyjedziesz w Bieszczady : przystanek jezioro / Kazimierz Nóżka, 

Marcin Scelina, Maciej Kozłowski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etnografia , Leśnicy , Środowisko przyrodnicze , Turystyka , 

Bieszczady (góry) , Jezioro Solińskie (zbiornik wodny) , Nadleśnictwo Baligród 

(obszar) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bieszczady 

Nowości:  2020-11 

 

Autorzy bestsellerowych „Zanim wyjedziesz w Bieszczady" wyłaniają się z lasu kopcących retort, aby 

przystanąć nad Jeziorem Solińskim. To tu rozpoczynają nową opowieść. Dla jednych Jezioro Solińskie jest 

symbolem eksperymentów hydrologicznych. Dla innych to bieszczadzkie Krupówki, strefa komercyjna, którą 

należy omijać szerokim łukiem. Ale Soliński Zbiornik Wodny stworzył też strefę wolności, dając początek 

artystycznej wspólnocie, która wyrosła na jego brzegach w latach 90. Ta wspólnota nie pozbyła się swych 

ideałów. W ich centrum pozostała przyroda. Autorzy książki docierają do mieszkańców najdzikszych rejonów 
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Jeziora Solińskiego. Poznajemy historie jego powstania, losy zalanych wsi i ostatnich unickich cerkwi oraz 

anegdoty o życiu spędzonym nad wodą. Czytamy o walkach mieszkańców z UPA, bratobójczych wyprawach, 

przeprawianiu się przez rzekę na szczudłach, o żaglówce, na której w latach 80. wypoczywali muzycy 

przygrywający PRL-owskim notablom podczas dansingów na legendarnym Jaworze. Wreszcie głos otrzymują 

zwierzęta i rośliny: wilki, które podobnie jak pustelnicy upodobały sobie dzikie rejony Soliny, oraz bobry, które 

zmysłem ekologicznym przewyższyły budowniczych betonowej zapory na Sanie. Zanim wyjedziesz w Biesz-

czady, mijasz jezioro. Czas na przystanek.  

 

 

257. Zapomniane słowa z PRL-u i nie tylko / Franciszek Czekierda.- Olszanica : 

Wydawnictwo Bosz, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język polski , Leksykografia , PRL , Słownik 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Dokonanie Franciszka Czekierdy ma ogromną wartość poznawczą, historyczną i dokumentacyjną. Autor 

zaprasza nas do odwiedzenia krainy słów, zwrotów i wyrażeń, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były                         

w powszechnym użyciu, a dziś są już tylko odblaskiem minionej przeszłości, dla najmłodszych zaś pokoleń 

Polaków - światem zupełnie nieznanym. Poszczególnym hasłom książki, odnoszącym się do realiów dawnych lat 

- takim jak dynamówki, koszula non-iron, traktory, pionierki, bibuła, obsadka, stalówka, tarcza, kandahary, piłka 

sznurkowa, docent marcowy, kino objazdowe, kaowiec, buksiak, kołchoźnik, napełnienie wkładów do 

długopisów, saturator uliczny, kontynent, dostawy obowiązkowe, budka z piwem, musztardówka, badylarz, 

bananowa młodzież, bodźce ekonomiczne, konik, oranżada w proszku, bratnia pomoc, opornik, styropian, 

autostop czy białe plamy (a to tylko procentowy ułamek całości opracowania) - towarzyszą wyczerpujące 

komentarze autora, świadczące o jego wiedzy historycznej, stylistycznej sprawności i poczuciu humoru. 

Wszystko to sprawia, że "Zapomniane słowa z PRL-u i nie tylko" powinny stać prawdziwą historyczną                          

i językową sztafetą pokoleń. W tym widzę ich największą wartość. Jan Miodek 

 

 

258. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / redakcja naukowa Wanda 

Wójtowicz ; [autorzy] Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Paweł Smoleń, Marek 

Tyrakowski, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, Wanda Wójtowicz.- 9. wydanie, 

stan prawny na 31 sierpnia 2020 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo finansów publicznych , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-11 

 

Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego / W. Wójtowicz ; Podstawowe zagadnienia ustawy                         

o finansach publicznych ; Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa / W. Wójtowicz ; 

Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego / M. Tyrakowski ; Elementy 

teorii podatku / W. Wójtowicz ;  Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe / A. Gorgol ;  Podatki 

państwowe ; Podatki samorządowe ; Opłaty / M. Tyrakowski ; Podstawy prawa celnego / A. Kuś ; Podstawy 

publicznego prawa bankowego / K. Wojewoda-Buraczyńska ; Podstawy prawa dewizowego / W. Wójtowicz ; 

Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych. 
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259. Zbyt wiele i nigdy dość : jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego 

człowieka na świecie / Mary L. Trump ; przełożył Janusz Ochab.- Watszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Donald (1946- ) , Trumpowie (rodzina) , Trump, 

Mary L. (1965- ) , Psychologia rodziny , Ojcowie i synowie , Rodzina , Dojrzewanie 

, Politycy , Ludzie bogaci , Psychologia , Choroby psychiczne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Trump M. 

           Nowości:  2020-11 

 

Mary L. Trump swoje dzieciństwa spędziła w ogromnym domu dziadków w sercu nowojorskiej dzielnicy 

Queens. Tu dorastał też Donald Trump i jego bracia. Ich dojrzewanie - jak opisuje bratanica prezydenta                         

i utytułowana psycholożka kliniczna - było ciągiem traum, niszczących relacji, oraz tragicznych doświadczeń 

odrzucenia oraz przemocy, do których dochodziło za zamkniętymi drzwiami rezydencji. Ponure wydarzenia                

w domu Trumpów Mary opisuje z zaskakującą dawką dowcipu i czarnego humoru. Jednocześnie z bezlitosną 

szczegółowością analizuje m.in. poturbowaną i bolesną relację Freda Trumpa z jego dwoma najstarszymi 

synami, Fredem Jr. oraz Donaldem, sposób, w jaki Donald budował pozycję w swoim klanie oraz to, w jak 

okrutny sposób ten ukochany syn i dziedzic odrzucił ojca, który zachorował na chorobę Alzheimera. Liczni 

eksperci, armia psychologów oraz dziennikarzy próbowała wyjaśnić niebezpieczne, ale też groteskowe 

zachowania Donalda Trumpa. To jednak Mary L. Trump ma kompetencję oraz unikalną wiedzę na temat własnej 

rodzinny, które są kluczem do stworzenia prawdziwie wielowymiarowego i mrocznego portretu najniebez-

pieczniejszego człowieka na ziemi. Jako jedyna jest też w stanie opowiedzieć niezwykłą, przerażającą rodzinną 

sagę Trumpów. Nie tylko z powodu unikalnej wiedzy, ale także dlatego, że tylko jej Donald wyznał prawdę                 

o jednej z najpotężniejszych, ale też najbardziej dysfunkcyjnych rodzin na świecie.  

 

 

260. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood ; przekład Anna 

Sawicka-Chrapkowicz.- Wydanie 4.- Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa 

Wydawnicza Harmonia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z zespołem Aspergera , Psychoterapia , Zespół 

Aspergera , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2020-11 

 

 

1. Czym jest zespół Aspergera? 2. Diagnoza. 3. Myślenie społeczne i przyjaźń. 4. Dokuczanie i prześladowanie. 

5. Teoria umysłu. 6. Rozumienie i wyrażanie emocji. 7. Specyficzne zainteresowania. 8. Język. 9. Umiejętności 

poznawcze. 10. Ruch i koordynacja. 11. Wrażliwość sensoryczna. 12. Życie po szkole: studia i praca zawodowa. 

13. Trwałe związki. 14. Psychoterapia. 

 

 

261. Znieczulenie pacjentów zbyt chorych, żeby ich znieczulać / redaktor 

współpracujący Benjamin A. Kohl, Stanley H. Rosenbaum ; redaktor konsultant Lee 

A. Fleisher ; [tłumaczenie z języka angielskigo Marek Suchorzewski ; autorzy Ross 

Blank i inni].- Wydanie 1. polskie / redaktor Maria Wujtewicz.- Wrocław : Elsevier 

Urban & Partner, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anestezjologia , Chirurgia , Chorzy krytycznie , 

Postępowanie okołooperacyjne , Znieczulenie , Podręcznik 
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Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2020-11 

 

Problemy anastezjologiczne u chorych ze stwierdzoną niewydolnością naczyń mózgowych ; Pacjent septyczny 

na sali operacyjnej ; Znieczulenie chorych wymagających zaawansowanych technik wspomagania oddechu ; 

Problemy anastezjologiczne u chorych z niewydolnością nerek ; Znieczulenie chorego z ostrym zespołem 

wieńcowym ; Postępowanie anastezjologiczne u pacjentów z zaawansowaną chorobą zastawek serca 

operowanych z powodów niekardiochirurgicznych ; Postępowanie śródoperacyjne u chorych z tamponadą serca ; 

Problemy anestezjologiczne u chorych po urazach, wymagających interwencji chirurgicznej: Pacjent zbyt chory, 

żeby go znieczulić ; Pacjenci pod wpływem substancji toksycznych ; Jak postępować w okresie około-

operacyjnym z chorymi z zaburzeniami endokrynnymi? ; Znieczulenie chorego ze zwężeniem tchawicy. 

 

 

262. Zoologia. T. 1, Bezkręgowce. Cz. 1, Nibytkankowce-pseudojamowce / 

redakcja naukowa Czesław Błaszak ; [autorzy Andrzej Baliński i inni].- Wydanie 

2. zmienione - 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezkręgowce , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Pierwszy z trzech tomów wyjątkowego i nowoczesnego podręcznika zoologii systematycznej, opisującego 

różnorodność świata zwierząt. Treść podana jest w porządku systematycznym opartym na filogenezie,                         

z uwzględnieniem najnowszych badań molekularnych. Ze względu na ogrom materiału tom 1 został podzielony 

na 2 części. Część 1 obejmuje wielokomórkowe organizmy zwierzęce, od najprymitywniejszych nibytkan-

kowców do pseudojamowców. Część 2 zawiera typy bezkręgowych wtórnojamowców (oprócz stawonogów).  

 

 

263. Zoologia. T. 1, Bezkręgowce. Cz. 2, Wtórnojamowce (bez stawonogów) / 

redakcja naukowa Czesław Błaszak ; [autorzy Andrzej Baliński i inni].- Wydanie 

2. zmienione - 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezkręgowce , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Druga część tomu pierwszego obejmuje wszystkie typy bezkręgowych wtórnojamowców, z wyjątkiem 

stawonogów. Omówione zostały wszystkie należące tutaj taksony świata zwierząt z dominującą grupą, jaką są 

niewątpliwie mięczaki obejmujące ponad 130 000 gatunków.  
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264. Zoologia. T. 2, Stawonogi. Cz. 1, Szczękoczułkopodobne, skorupiaki /  

redakcja naukowa Czesław Błaszak ; [autorzy Błaszak Czesław i inni].- Wydanie 1. 

zmienione - 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezkręgowce , Stawonogi , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Drugi z trzech tomów wyjątkowego i nowoczesnego podręcznika zoologii systematycznej opisującego 

różnorodność stawonogów będących najliczniejszym i najbardziej zróżnicowanym zarówno morfologicznie, jak             

i ekologicznie typem świata zwierzęcego. Dotychczas znanych jest ponad milion gatunków, a ciągle opisuje się 

nowe. Stawonogi odgrywają ważną rolę w gospodarce człowieka, będąc szkodnikami roślin oraz wektorami 

wielu chorób, przenosząc drobnoustroje, pierwotniaki czy wiele pasożytniczych robaków. Trudno sobie 

wyobrazić gospodarkę człowieka bez uwzględnienia pozytywnej bądź negatywnej roli stawonogów. Książka 

zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju, a także rozmieszczeniu stawonogów na kuli 

ziemskiej. Treść podana jest w porządku systematycznym, opartym na filogenezie, z uwzględnieniem 

najnowszych badań molekularnych. Szeroki zakres opracowania, cała jego konstrukcja oraz uwzględnienie 

najnowszych danych dają w efekcie dzieło na najlepszym światowym poziomie. Jest to podstawowy podręcznik 

dla studentów biologii, biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska, weterynarii, zootechniki, leśnictwa, 

rybactwa. Ta nowoczesna publikacja zainspiruje również doktorantów, pracowników naukowych uniwersytetów 

i placówek PAN do pogłębiania wiedzy zoologicznej. Po książkę tę sięgną nie tylko profesjonaliści, ale wszyscy 

pragnący poszerzyć wiadomości o zwierzętach.  

 

 

265. Zoologia. T. 2, Stawonogi. Cz. 2, Tchawkodyszne / redakcja naukowa Czesław 

Błaszak.- Wydanie 1. - 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezkręgowce , Stawonogi , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Druga część tomu drugiego wyjątkowego i nowoczesnego podręcznika zoologii systematycznej opisującego 

różnorodność stawonogów będących najliczniejszym i najbardziej zróżnicowanym zarówno morfologicznie, jak  

i ekologicznie typem świata zwierzęcego; część ta obejmuje podtyp: tchawkodysznych, a więc wije i sześciu-

nogi, czyli owady w szerokim tego słowa znaczeniu. Mimo że książka ta dotyczy stawonogów tchawko-

dysznych, jest jednocześnie największą polską entomologią.  

 

 

266. Zoologia. T. 3, cz. 1, Szkarłupnie - płazy / redakcja naukowa Czesław 

Błaszak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezkręgowce , Płazy , Szkarłupnie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2020-11 

 

 



188 
 

Pierwsza część tomu trzeciego podręcznika zoologii systematycznej obejmuje zwierzęta wtórouste - od 

szkarłupni do płazów. Zawiera dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz o rozmieszczeniu takich 

typów jak: szczecioszczękie, szkarłupnie, półstrunowce, bezczaszkowce, ryby oraz pierwsze kręgowce lądowe - 

płazy. Treść jest podana w porządku systematycznym opartym na filogenezie, z uwzględnieniem najnowszych 

badań molekularnych.  

 

 

267. Zoologia. T. 3, cz. 3, Ssaki / redakcja naukowa Czesław Błaszak ; [autorzy 

Błaszak Czesław i inni]- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ssaki , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

 

Trzecia część tomu trzeciego podręcznika zoologii systematycznej obejmuje ssaki. Jest to najnowsza polska 

teriologia. Zawiera szeroko omówioną morfologię, anatomię, rozmnażanie, a także przybliża dane z ekologii, 

etologii, biologii rozwoju i rozmieszczenia ssaków na kuli ziemskiej. Szeroki zakres opracowania, cała jego 

konstrukcja i uwzględnienie najnowszych wiadomości dają w efekcie naukowe kompendium wiedzy zoolo-

gicznej na najlepszym, światowym poziomie. Jest to podstawowy podręcznik dla studentów biologii, 

biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska, leśnictwa i weterynarii. Publikacja będzie również inspiracją dla 

doktorantów, pracowników naukowych uniwersytetów i placówek PAN do pogłębienia wiedzy zoologicznej. Po 

książkę tę sięgną nie tylko profesjonaliści, ale wszyscy pragnący poszerzyć wiadomości o ssakach.  

 

 

268. Zostań architektem oprogramowania : zaprojektuj swoją karierę! / Michael 

Keeling ; [przekład Mariusz Rogulski, Magdalena Rogulska].- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura oprogramowania , Programowanie 

(informatyka) , Programy komputerowe , Projektowanie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2020-11 

 

 

WPROWADZENIE DO ARCHITEKTURY OPROGRAMOWANIA; PODSTAWY PROJEKTOWANIA 

ARCHITEKTURY; SKRZYNKA NARZĘDZIOWA ARCHITEKTA. 

 

 

269. Zrozumieć programowanie / Gynvael Coldwind ; z przedmową Mateusza 

Jurczyka.- Wydanie 1. - 5 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Format danych , Języki programowania , Programowanie 

(informatyka) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2020-11 
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Książka jest techniczno - popularyzacyjną pozycją traktującą o programowaniu oraz tematach pokrewnych, i jest 

napisana z myślą o początkujących oraz średnio-zaawansowanych programistach, a także osobach, które dopiero 

chcą rozpocząć przygodę z programowaniem. Celem publikacji jest przedstawienie ciekawych elementów 

programowania oraz ekosystemu programistycznego, a także przedstawienie sposobów radzenia sobie                          

z podstawowymi problemami, oraz wyjaśnienia w przystępny sposób pewnych elementów, z którymi często 

osoby początkujące oraz średnio-zaawansowane mają trudności.  

 

 

270. Żony gejów : o tym, czego nikomu się nie zdradza / Maria Mamczur.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Homoseksualizm , Małżeństwo , Polska , Reportaż 

problemowy 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Po piętnastu latach związku Anna odkryła w telefonie męża SMS-y od młodych kochanków. Ryszard wie, jak 

bardzo skrzywdził Łucję, ale przez lata robił wszystko, żeby zapomnieć, kim jest. Żona geja od dwudziestu 

pięciu lat – nie chce rozwodu. W sypialni było okropnie, ale w salonie i w kuchni świetnie.  Różne scenariusze – 

podobne emocje. Żal. Wstyd. Niepewność. Cierpienie. Gniew. Odczuwane skrycie przez żony i mężów, 

obezwładniające i niszczące poczucie własnej wartości.  

 

 

271. Życie w średniowiecznym mieście / Frances Gies, Joseph Gies ; przekład Jakub 

Janik.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta , Mieszczaństwo , Średniowiecze , Życie codzienne , 

Francja , Troyes (Francja) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Zanurz się w świecie średniowiecznego miasta i poznaj jego życie od podszewki. Razem z dwojgiem historyków 

zwiedzisz teatr, kościół i szkołę, Zrobisz zakupy na rynku i pójdziesz do lekarza. Zawitasz w domu mieszczanina 

i poznasz jego żonę. Zastaniesz zaproszony na ślub i pogrzeb. Co ludzie robili w budynku pod szyldem                          

z jednorożcem? Jak lekarze traktowali swoich pacjentów? Czym się zajmowali średniowieczni studenci? Jak 

działały sądy? Czemu małżonkowie trzymali bieliznę pod poduszką? Frances i Joseph Giesowie znowu 

udowadniają, że średniowiecze to fascynująca epoka!  
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Audiobook 
 

 

 

 

 

1. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa : Chiny, USA i przyszłość świata / 

Kai-Fu Lee ; tłumaczył Krzysztof Hejwowski.- Poznań : Media Rodzina, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postęp techniczny , Sztuczna inteligencja , Technologia , 

Chiny , Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1449/004  

Nowości:  2020-11 

 

Czy maszyny rzeczywiście niedługo zastąpią ludzi? Jaki to będzie miało wpływ na nasze życie i kto najbardziej 

na tym skorzysta? Kai-Fu Lee, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI), opisuje fascynującą rywalizację 

pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie nowych technologii - oraz wpływ tego współ-

zawodnictwa na resztę świata. Autor zwraca też uwagę, że ogromne zmiany i rozwój technologii oznaczają nie 

tylko stały postęp i dobrobyt ludzkości, ale również dylematy etyczne czy zagrożenia miejsc pracy, a co za tym 

idzie - pogłębienie nierówności społecznych.  

 
 
 
 

 

 

Film 

 

 
1. Barcelona / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Barcelona (Hiszpania) , Film dokumentalny , 

Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1624/D 

Nowości:  2020-11 

Stolica Katalonii jest jednym z najpiękniejszych miast europejskich. Słynie z ładnej 
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pogody, dobrego transportu, mnóstwa zieleni oraz parków pełnych fontann i posągów. Na gości czeka katalońska 

kuchnia. Urzekają nas ogromny port, centra sportowe i dobrze utrzymane zabytki dwóch tysięcy lat. Ruchliwa, 

otoczona pałacami Rambla, Dzielnica Gotycka, domy Gaudiego, katedra Sagrada Familia i pomnik Kolumba to 

tylko niektóre z niezliczonych atrakcji miasta.  

 

 

2. Bruksela / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Bruksela (Belgia) , Film dokumentalny , Film 

edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1625/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Bruksela, będąc Centrum Unii Europejskiej, jest nie tylko stolicą Belgii, ale i całej Europy. Średniowieczne 

centrum i plac decydują o atmosferze całego miasta. Pałac Królewski otaczają wspaniałe, barokowe budynki, 

będące niegdyś siedzibami słynnych cechów. Budynek Ratusza jest wyjątkowo piękny. Nieopodal stoi 

Menneken Pils, jeden z symboli Brukseli. W eleganckich pasażach i na ulicach można znaleźć takie belgijskie 

specjalności, jak koronka, praliny czy piwo. Głównymi zabytkami miasta są budynki Parlamentu i Ratusza, ale 

nie należy też zapominać o muzeach pokazujących dzieła artystów z Niderlandów. Nieopodal łuku triumfalnego 

stoi słynne Atomium, symbol Wystawy Światowej z 1958 roku. Możemy wybrać się w niezapomnianą podróż 

do wioski Bokrijk, na wybrzeże w Ostendzie, w miejsce bitwy pod Waterloo, oraz do Antwerpii i Gandawy.                

A na zakończenie do pełnej budynków z czerwonej cegły Brugii, prawdziwego raju dla turystów...  

 

 

3. Chiny : Pekin / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2012. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Pekin (Chiny) , Film dokumentalny , Film 

edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1626/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Chiny to jedna z najstarszych cywilizacji świata. Stolica Pekin jest nowoczesnym miastem z jedenastoma 

milionami mieszkańców, drapaczami chmur, drogami szybkiego ruchu i centrami handlowymi. Zaś jego zabytki 

są oazą ciszy. Plac Tien'anmen jest największym i najbardziej znanym placem na świecie. Cesarski pałac okala 

Zakazane Miasto, do którego zwykli ludzie nie mieli wstępu. W przepięknym Pałacu Letnim i Świątyni Nieba 

czekają na zwiedzających starożytne dzieła sztuki. W Pekinie nie można pominąć buddyjskich świątyń i ZOO,  

w którym żyją pandy. Nie zapominajmy także o chińskiej kuchni, jednej z najlepszych. Z Pekinu możemy się 

udać do Xi'an, gdzie czeka słynna terakotowa armia. A 50 kilometrów od stolicy stoją grobowce dynastii Ming, 

niedaleko jest także Wielki Mur...  
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4. Dubaj / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2013. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Film 

dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1627/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie są perłą Zatoki Perskiej. Abu Dabi i Dubaj to ośrodki turystyczne i handlowe, 

które rozwijają się w zawrotnym tempie. W miastach dominują biurowce, luksusowe hotele i centra handlowe. 

Wśród wieżowców z betonu, stali i szkła znajdują się stare domy, bazary, meczety, gwarne targi i barwne porty. 

Muzea w starych fortach dbają o zachowanie tradycyjnego arabskiego rękodzieła i rozpowszechnianie folkloru. 

Zasady handlu bezcłowego sprawiają, że ceny są niskie, a sklepy oferują olbrzymi wybór strojów znanych 

marek, jak też gadżety techniczne, naturalne perły i wschodnie dywany. Złoty bazar w Dubaju może sam w sobie 

być celem podróży. Elegancki hotel Burdż al Arab w kształcie żagla wydętego wiatrem to dopiero zwiastun 

futurystycznego budownictwa - wysp w kształcie palm i podwodnego hotelu. Metropolie graniczą z pustynią, na 

której można podziwiać wydmy, oazy, namioty beduinów i karawany wielbłądów.  

 

 

5. Francja : Korsyka / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2012. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Korsyka (Francja ; wyspa) , Film dokumentalny 

, Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1628/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Korsyka jest powszechnie znana jako miejsce narodzin Napoleona. W Ajaccio wszystko przypomina podróżnym 

o cesarzu: jego dom, kopuła świątyni, w której został ochrzczony, muzeum i pomniki. Wyspa jest pełna 

wysokich gór i przejrzystych zatok, ale największych wrażeń dostarczają małe miasteczka, jak Calvi, Corte czy 

Sartene i ich charakterystyczny korsykański styl. Ponad ślicznymi i różnorodnymi plażami wznoszą się wieże 

zbudowane w czasach, gdy Korsyka znajdowała się pod panowaniem Republiki Genui. Miasta przywołują na 

myśl średniowieczną Francję, a wspaniałe góry – Alpy. Koniecznie trzeba zobaczyć zatokę Porto, słynące                       

z rękodzieła małe wioski i Patrimonio ze słynnymi winnicami. Można wybrać się w niezapomnianą podróż 

statkiem po zatoce Bonifacio i po górskich jaskiniach otaczających miasto. W większych miastach w każdy 

weekend znajdziemy jakiś targ uliczny, nie wolno nam zapomnieć, że Korsyka uraczy nas najlepszą francuską                

i lokalną kuchnią.  

 
 

6. Grecja / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Grecja , Film dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1629/D 

Nowości:  2020-11 
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Grecja to kolebka europejskiej cywilizacji, miejsce narodzin demokracji i bogatej kultury. Na półwyspie 

Chalkidiki odwiedzimy Saloniki, plaże Katerini i Paralii. Od strony morza zerkniemy na tajemniczą Republikę 

Góry Atos, a w pobliżu Olimpu zwiedzimy Meteory - grupę klasztorów zbudowanych na szczytach stromych 

skał. W Atenach przespacerujemy się po starożytnym Akropolu i Agorze, a także po współczesnym wschodnim 

targowisku. Wyspy na morzu Egejskim i Jońskim powitają nas gajami oliwnymi, pomarańczowymi sadami, 

bielonymi domami i kościółkami, a ruiny przybliżą czasy starożytnej Grecji, Bizancjum, piratów i zakonów 

rycerskich. Nadmorskie tawerny uwiodą nas niezwykłymi smakami greckiej kuchni.  

 

 

7. Grecja : Chalkidiki / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2015. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Chalcydycki, Półwysep (Grecja) , Film 

dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1630/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Półwysep Chalcydycki to urokliwe, niepowtarzalne krajobrazy antycznej krainy. Poza nieprzebranym 

bogactwem kulturowym, mitologicznym i historycznym słynie on z przepięknych zatok, rozległych gór                             

i głębokich dolin. Niebo nad półwyspem jest zawsze pogodne, a wody morskie mienią się odcieniami błękitu                

w promieniach słońca. Jak głosi legenda, strony te zamieszkują bogowie. Co jeszcze może zaoferować 

zwiedzającym ta magiczna kraina? Zobaczcie sami!  

 

 

8. Grecja : Kofru / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2014. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Korfu (Grecja ; wyspa) , Film dokumentalny , 

Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1631/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Korfu bardzo się różni od innych wysp greckich. Typowy szary skalny krajobraz zastępuje tu bujna roślinność, 

sosny, sady oliwne i cytrynowe. Tutaj Odyseusz poznał Nauzykaę, królowa Elżbieta zbudowała pałac, a Gerald 

Durrell zakochał się w przyrodzie. Większą część stolicy wznieśli Francuzi w czasach rządów Napoleona, stąd 

duch śródziemnomorski jak na francuskiej Riwierze. W pobliżu stolicy znajduje się symbol wyspy - zbudowany 

"na wodzie" klasztor Vlacherna. Korfu jest wyspą szczególnie piękną. Kassiopi to urocza wioska rybacka, 

Paleokastritsa słynie z jaskiń, wreszcie Kanał Miłości w Sidari, utworzony przez tajemnicze klify...  

 

9. Grecja : Kreta / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2013. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Kreta (Grecja ; wyspa) , Film dokumentalny , 

Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1632/D 

Nowości:  2020-11 
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Największa grecka wyspa czeka na turystów i oferuje różnorodne krajobrazy: wysokie góry, przepiękne zatoki              

i śliczne miasta. Znajdziemy tu białe domy, tawerny i ciche klasztory ukryte w gajach oliwnych i pomarań-

czowych. Ci, którzy lubią zabytki, muszą obejrzeć Knossos niedaleko Heraklionu. Tutaj leży też słynna jaskinia 

Matala, wąwóz Samaria, jedno z najdzikszych miejsc Europy, a Preveli i Vai czekają na miłośników morza. 

Miasta takie jak Ajos Nikolaos, Rethymnon i Chania są piękne nawet jak na greckie standardy...  

 

 

10. Indonezja / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2016. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Indonezja , Film dokumentalny , Film 

edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1633/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Indonezja to jeden z największych wyspiarskich krajów świata. Ze względu na swoją ogromną różnorodność jest 

najchętniej odwiedzanym państwem azjatyckim. Leży pomiędzy Oceanem Indyjskim i Oceanem Spokojnym, 

dzięki czemu tworzy naturalny pomost między Azją i Australią. Należą do niej największe wyspy pod względem 

powierzchni na świecie, m.in. Nowa Gwinea; stanowiąca część archipelagu Malajskiego, Borneo, Sumatra, 

Celebes i Jawa należące do archipelagu Wielkich Wysp Sundajskich, Bali i Lombok, należące do archipelagu 

Małych Wysp Sundajskich, czy też niezwykle popularna ze względu na zamieszkujące ją stworzenia Wyspa 

Komodo. Stolica, Dżakarta, leżąca na Jawie jest niewątpliwie najchętniej odwiedzanym miastem w kraju. 

Muzeum Narodowe, Muzeum Morskie, Muzeum Wayang czy Zoo Ragunan to najchętniej odwiedzane miejsca 

przez przyjeżdżających tutaj turystów. Nie sposób wyliczyć wszystkich atrakcji, które oferuje ten wielki kraj. 

Większość związana jest z walorami przyrody, z barwną i niezwykle różnorodną kulturą oraz religią 

Indonezyjczyków, którzy posługują się aż 600 dialektami.  

 

 

11. Iran / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2016. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Iran , Film dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1634/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Iran - dawna Persja - to największy kraj Bliskiego Wschodu. Wysokie, ośnieżone szczyty, rozległe pustynie, 

zielone oazy, turkusowe kopuły meczetów oraz kulturalne i architektoniczne perły, wpisane na listę światowego 

dziedzictwa Unesco, sprawiają, że jest to pożądany kierunek nawet dla rządnych przygód turystów.  Luksusowe 

pałace szachów, Muzeum Archeologii i Muzeum Dywanów to obowiązkowe punkty na mapie Teheranu. Jazd                

i Kerman słyną z meczetów i bazarów, Naqsh-e Rostam ze skalnych grobowców, a Persepolis z pozostałości 

pałaców i zamków z czasów imperium perskiego. Sziraz i Isfahan to z kolei najpiękniejsze, świetnie usytuowane 

i tętniące życiem miasta kraju.  
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12. Kenia : Wybrzeże / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2012. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Kenia , Film dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1635/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kenia: radość odpoczynku w nadmorskim kurorcie, niezwykłe pomniki przyrody, emocje safari. Cień palm, 

szmaragdowozielona woda Oceanu Indyjskiego, biały piasek plaży. Wypad do Mombasy, największego portu 

wschodniej Afryki, by zobaczyć Bramę Słoniowych Kłów lub Fort Jezusa. A co myślicie o safari w Tsawo? To 

najprawdziwsza włóczęga po afrykańskim buszu. Pewność spotkania słoni, lwów, żyraf i... delfinów. Albo cuda 

XIII-wiecznego miasta Gedi? Wyprawa statkiem na koralowe laguny do podwodnych rezerwatów natury i czar 

wojennych tańców Masajów a wieczór - przy kolacji w koralowej grocie...  

 

 

13. Kuba / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2017. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Kuba , Film dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1636/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Kuba jest perłą Morza Karaibskiego. Kolonialna przeszłość jest ciągle obecna w Hawanie i innych miastach 

Kuby. Amerykańskie samochody z lat 50-tych kontrastują z autobusami i konnymi powozami. Miasto Trinidad 

słynie z pałaców zbudowanych przez baronów przemysłu cukrowego, a Santa Clara to miejsce ściśle związane                  

z legendą rewolucji, Che Guevarą. Na wyspie Guama możemy zobaczyć, jak żyli Indianie i zwiedzić rezerwat 

krokodyli. Varadero kojarzy się turystom z białymi, piaszczystymi plażami, zielonymi palmami i luksusowymi 

hotelami. W słynnej Tropicanie dźwięki kubańskiej muzyki umilą nam wieczór, a w ulubionych barach Ernesta 

Hemingwaya możemy spróbować koktajli z legendarnego kubańskiego rumu i zaciągnąć się dymem z Kubań-

skiego cygara.  

 

 

14. Majorka / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Majorka (Hiszpania ; wyspa) , Film 

dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1637/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Majorka, perła Balearów, to kraina jak z pocztówki. Niezliczone maleńkie zatoczki, długie piaszczyste plaże, 

piniowe zagajniki, palmowe aleje, kolorowe rybackie łodzie i białe jachty, zawsze błękitne niebo i lato trwające 

od marca do października. Stare wioski rybackie, barwne targowiska, tramwaj wożący turystów wzdłuż brzegu, 
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średniowieczne klasztory i olbrzymie podziemne jezioro - to tylko część atrakcji, jakie oferuje ta wyspa. Nie 

wolno zapomnieć o licznych zabytkach architektury, doskonałych tawernach serwujących oryginalne dania 

kuchni hiszpańskiej, bogatym życiu nocnym i różnorodnych sportach wodnych, jakie można tu uprawiać...  

 

 

15. Malta / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2017. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Malta , Film dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1638/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Malta, chociaż jest dosyć małą wyspą, położoną pośrodku Morza Śródziemnego między Sycylią a Afryką, 

oferuje podróżnym wiele naturalnego piękna i pomników historycznych. Są tam megalityczne świątynie 

przypominające Stonehenge, potężne fortece, romantyczne miasta i zapierające dech w piersiach barokowe                    

i renesansowe pałace. Większość osad na Malcie została zbudowana przez rycerzy Świętego Jana z Jerozolimy, 

dlatego miasta są tak bardzo do siebie podobne. Spośród naturalnych pomników przyrody wyróżnia się Błękitna 

Grota i Ażurowe Okno w Gozo. Doki pełne są kolorowych łodzi. Umiarkowany klimat i krystalicznie czysta 

woda czynią Maltę miejscem, gdzie warto wybrać się na wakacje... 

 

 

16. Niemcy : Bawaria / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2017. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy) , Film 

dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1639/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

Bawaria to największy kraj związkowy Niemiec. Typową atmosferę nadają mu miasteczka i wsie. Drewniane 

szkielety domów, dachy kryte czerwoną dachówką, stare szyldy, mury miejskie, kościoły i kaplice, wąskie 

uliczki i nadbrzeża rzek, duże połacie zieleni i kwiatów oto cudowna kraina radości i spokoju. W Monachium 

organizuje się doroczne święto Oktoberfest. Wzrok przyciągają miasta ze starą zabudową, takie jak Norymberga, 

Regensburg czy Augsburg, ale również romantyczne zamki jak Neuschwanstein. Wśród zielonych lasów 

sosnowych leżą piękne jeziora, jak choćby Knigssee i Chiemsee, a w dali widać okryte śniegiem szczyty takie 

jak Zugspitze. Bawaria wyraźnie różni się od pozostałych niemieckich krajów związkowych. Jest bogatsza                    

i bardziej przyjazna, panuje tu przyjemniejsza atmosfera niż w pozostałych landach.  

 

17. Paryż / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Paryż (Francja) , Film dokumentalny , Film 

edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1640/D 

Nowości:  2020-11 
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Paryż to miasto światła, miasto miłości i stolica mody. Brzegi Sekwany, Mount Martr, Dzielnica Łacińska 

opowiadają o artystach Dumas, Zoli i Wiktorze Hugo, który ukazywał miasto w niezapomnianych dziełach 

literackich, oraz o malarzach, którzy robili to samo na płótnie. W księżycowe nocy i mgliste jesienne poranki 

pojawiają się cienie Modiglianiego, Renoita, Toulouse-Lautreca. Każdy zakątek znany jest z francuskich filmów 

i niemal czekamy aż na ulicy pojawią się Jean Gabin i Belmondo. Ulice i place przypominają o Królu Słońce, 

Człowieku w Żelaznej Masce i Napoleonie. W kafejkach śpiewa się stare piosenki naśladując głos Edith Piaf                 

i Yves Montanda. Nie przerwanie kręcą się skrzydła Moulin Rouge, podczas gdy w galeriach Luwru tajemniczo 

uśmiecha się Mona Lisa. Na Pont Neuf spotykają się kochankowie, wokół Łuku Triumfalnego nigdy nie zwalnia 

ruch a żelazna konstrukcja Wieży Eiffla góruje nad Notre Dame i Sacre Coeur.  

 

 

18. Peru / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2015. 

(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Peru , Film dokumentalny , Film edukacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1641/D 

Nowości:  2020-11 

 

 

 

Dawno zaginione pradawne miasta Ameryki Łacińskiej nadal istnieją w ludowej wyobraźni. Za jej sprawą 

możemy w Peru cofnąć się do królestwa Inków, czasów Boga Słońca i okrutnej hiszpańskiej konkwisty. 

Możemy powędrować przedwiecznym tysiącletnim szlakiem Inków, zstąpić do Świętej Doliny i zachwycić się 

zadziwiającymi ruinami Machu Picchu. Możemy spotkać Indian z ludu Keczua lub Uro, kupić ich dawne stroje               

i posłuchać ich śpiewu i muzyki. Lecąc samolotem możemy pokusić się o rozszyfrowanie tajemnicy rysunków 

Nazca. Możemy pojechać pociągiem na płaskowyż Altiplano, przepłynąć wzdłuż rajskiego półwyspu Paracas, 

zobaczyć zabytki Limy i Cuzco i za przykładem Thora Heyerdahla wsiąść na statek na jeziorze Titicaca.  

 

 

19. Portugalia : Algarve / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 
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Na pięciu i pół tysiącach metrów kwadratowych, na południu niegdyś dumnego imperium leży Algarve. Przez 

cały rok jest skąpane w słońcu. Ze szczytów gór twierdze Maurów spoglądają na otaczający je krajobraz. Wąskie 

uliczki starego miasta prowadzą do wspaniałych świątyń. Budynki ozdobione są pięknymi kafelkami 

pomalowanym w mauryjskie wzory. Pomniki Magellana i Vasco De Gama przyciągają podróżników i badaczy. 

Kraj pełen jest wiosek rybackich, palm, winnic, gajów oliwnych i pomarańczowych drzew. Praia da Rocha i inne 

piaszczyste plaże są otoczone klifami, kamiennymi łukami i lagunami. Na wzgórzu Moniche przemieszczamy się 

wzdłuż sosen i dębów. Z latarni morskiej Saint Vincent widać niezmierzony Ocean Atlantycki, który w czasach 

średniowiecznych uważany był za koniec świata.  
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20. Republika Południowej Afryki / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass 

Film Entertainment Group, copyright 2012. 

(Podróże Marzeń) 
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Republika Południowej Afryki z jej różnorodnością i dziewiczą przyrodą zwana jest często "Krainą tęczy". Busz 

pełen życia, kuszące kąpielą plaże, podniebne góry, malownicze jeziora i bogate w historię miasta - wszystko to 

stanowi o atrakcyjności kraju. Najdalej na południe wysunięty kraniec Afryki: Przylądek Dobrej Nadziei - 

opowiada o słynnych żeglarzach; wiktoriańskie miasto Kapsztad - o osiedleniu się Burów i o angielskich 

kolonistach. Obszary chronione, ogrody botaniczne i najsłynniejsze winnice Afryki to atuty Przylądka Peninsula. 

W rezerwacie przyrody Pilanesberg lwy, słonie, żyrafy i leopardy można podziwiać w ich naturalnym otoczeniu. 

Słoneczne Miasto - Sun City ma w swej ofercie hotele, kasyno, aquapark, pola golfowe i park tematyczny. 

Skansen Lesedi prezentuje kulturę i tradycje Zulusów i innych plemion. Z Południowej Afryki można podjąć 

wyprawę do grzmiących kaskad wodospadów Wiktorii, gdzie niezmiennie lśni na niebie kolorowa, wesoła tęcza.  

 

 

21. Riwiera Turecka / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2010. 

(Podróże Marzeń) 
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Riwiera Turecka na wybrzeżu Morza Śródziemnego gościnnie wita turystów słońcem i rozległymi plażami. 

Pośród krętych dróg, ciepłych jezior, dzikich wodospadów oraz pomarańczowych i oliwnych gajów możemy też 

trafić na zabytki z epoki antyku i średniowiecza. Meczety i minarety, seldżuckie forty, greckie i rzymskie miasta, 

starożytne teatry, grobowce wydrążone w skale, stare domy, bizantyjskie świątynie, malownicze rybackie wioski 

i bazary - wszystko to składa się na czarodziejską atmosferę tego miejsca. Wspaniały klimat pozwala na 

wypoczynek, nurkowanie i sporty wodne. Znakomite hotele, wyborna kuchnia i ogromna liczba innych rozrywek 

dopełniają obrazu Tureckiej Riwiery jako idealnego celu wakacyjnego wyjazdu.  

 

 

22. Słowacja / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2015. 

(Podróże Marzeń) 
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Lato na Słowacji może być równie ekscytujące i pełne atrakcji, jak zimowe szaleństwo na stokach Tatr. 
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Odwiedzający mogą wybrać się na urokliwy spacer ulicami wielu historycznych miast. Architektura oraz 

atmosfera takich miejsc jak Bratysława, Komarno, Bardejov czy Presov zapewnią zwiedzającym wiele 

niezapomnianych wspomnień. Piękno słowackiej natury warto zobaczyć o każdej porze roku. Amatorzy pieszych 

wycieczek powinni wybrać się do malowniczego Parku Narodowego – Słowacki Raj, a miłośnikom spokojnych 

spacerów proponujemy podróż po podziemnych korytarzach jaskini Domica znajdującej się w Słowackim 

Krasie. Tym, którzy kochają góry polecamy wizytę w Tatrach nie tylko zimą, ale i latem. Wędrówka na 

Łomnicę, szczyt o wysokości 2634 m n.p.m., pozwala rzeczywiście poczuć się z "głową w chmurach".  

 

 

23. Tajlandia : Phuket, Phang Nga, Phi Phi / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : 

Cass Film Entertainment Group, copyright 2014. 

(Podróże Marzeń) 
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Tajlandia, nazywana niegdyś Syjamem to prawdziwy raj dla turystów. Pełen nietuzinkowych elementów 

przyrody i zabytków kultury, który oprócz sprzyjającego klimatu słynie z niezwykle serdecznych i życzliwych 

mieszkańców. Phuket, prowincja i zarazem największa wyspa w Tajlandii to jedno z najmodniejszych ostatnio 

kierunków turystycznych. Piaszczyste plaże otoczone palmami, których liście uginają się od ilości kokosów                 

i gorąca woda morska to tylko niektóre z tutejszych atrakcji. W okolicy szmaragdowych wód Morza 

Andamańskiego znajdują się wodne osady malajskie, tropikalne wyspy Phi Phi oraz jeden z najbardziej znanych 

na całym świecie park narodowy.  

 

 

24. Teneryfa / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 
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Teneryfa - największa z Wysp Kanaryjskich, otoczonych zewsząd błękitnym oceanem, skąpana w słońcu przez 

cały rok. Nad plażami "Wyspy Wiecznej Wiosny" góruje wysoki na niemal 3800 metrów nieczynny wulkan 

Teide. Poznajmy pola bananowe, luksusowe hotele, piaski Playa de las Americas, znaną świątynię Candelaria               

i Loro Park - najpiękniejszy park zoologiczny Hiszpanii. Dajmy się oczarować atmosferze hotelu Lago 

Martianez i bujnym ogrodom botanicznym. Rzućmy okiem na tysiącletnią Dracenę z Icod, na drewniane balkony 

Santa Cruz i Puerto de la Cruz, pływające w morzu delfiny i monumentalne skały Los Gigantes...  
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25. Tokio / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

copyright 2012. 

(Podróże Marzeń) 
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W tokijskiej aglomeracji żyje 30 milionów ludzi. Tradycja łączy się tu z nowoczesnością. Ze szczytu Tokyo 

Tower widać tylko wieżowce z betonu i szkła, wielopoziomowe skrzyżowania i kolejowe estakady. Ale wśród 

neonów wciąż można spotkać ciągnięte przez ludzi riksze i stukające drewnianymi sandałami gejsze. Smukłe 

pagody, ogrody i ciche shintoistyczne chramy przypominają czasy siogunów. Cyfrowe aparaty leżą na 

sklepowych półkach obok samurajskich mieczy. W restauracjach je się pałeczkami sushi, sukiyaki i tempurę, 

siedząc na matach tatami. Można oglądać dzieła mistrzów ikebany i origami oraz obrazy na ryżowym papierze. 

Turyści podziwiają cuda starożytnego Kioto, posąg Wielkiego Buddy w Kamakurze i gorące źródła bijące u stóp 

świętej Góry Fuji, gdy u jej podnóża rozkwitają wiśnie.  

 

 

26. Toskania / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 

Group, copyright 2019. 

(Podróże Marzeń) 
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Ten region środkowych Włoch znany jest jako Słoneczna Toskania. Niezliczona ilość książek i filmów ukazuje 

jej krajobrazy i piękne miasta. Znajdziemy tam stare wiejskie domy kryjące się między wzgórzami, winnice, gaje 

sosnowe, ogrody oliwne gdzie kupić można dobre wino, oliwę z oliwek, miód i doskonały ser. Toskania to 

miejsce narodzin Leonarda, Michała Anioła, Petrarki i Pucciniego i wielu innych znanych artystów. 

Średniowieczne miasta Florencja, Siena, Piza, Arezzo, Cortona wszystkie są odbiciem ducha renesansu. Pałace, 

place, posągi, muzea sprawiają, że najsłynniejszy region Włoch jest ośrodkiem sztuki.  

 

 

27. Turcja : Stambuł / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2011. 

(Podróże Marzeń) 
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Stambuł to spadkobierca Cesarstwa Bizantyńskiego. Miasto, znane dawniej jako Konstantynopol, leży na dwóch 

kontynentach, podzielone cieśniną Bosfor. Azjatycką część zajmuje spokojna bogata dzielnica mieszkalna, a po 

europejskiej stronie tętni życie gospodarcze. Tu też znajduje się starożytne centrum pełne zabytków. Pałac 
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Topkapi, Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Twierdzę Siedmiu Wież i gwarny Grand Bazaar chcą zobaczyć wszyscy 

turyści. Zmęczonych zwiedzaniem ukoi filiżanka tureckiej kawy i widok na morze Marmara.  

 

 

28. USA : Nowy Jork / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2013. 

(Podróże Marzeń) 
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Nowy Jork, zwany przez miejscowych Wielkim Jabłkiem to największe miasto Stanów Zjednoczonych. 

Najbardziej znanymi widokami Nowego Jorku są Statua Wolności, a także słynne drapacze chmur, takie jak 

Empire State Building, Rockeffeler Center i, zniszczone w zamachach, budynki World Trade Center, których 

wszystkim tak brakuje. Na ulicach taksówkarze polują na klientów. Płucami miasta jest Central Park, raj dla 

miłośników joggingu i właścicieli psów. Wall Street to światowe centrum finansowe. Broadway spełnia tą samą 

rolę w świecie sztuki. Słynne teatry, muzea, kawiarnie i kluby Greenwich Village oraz odnowione doki czekają 

na zwiedzających.  

 

 

29. USA : Stany Zjednoczone Ameryki / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : 

Cass Film Entertainment Group, copyright 2012. 

(Podróże Marzeń) 
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Stany Zjednoczone oferują zwiedzającym niezliczone widoki, od Białego Domu i Kapitolu w Waszyngtonie, 

poprzez drapacze chmur w Nowym Jorku, budynki w Chicago i gliniane budowle w Santa Fe. Zachód, dobrze 

znany z filmów, czeka na gości z drewnianymi fortami, niekończącą się prerią, Indiańskimi wioskami i pueblo. 

Natura syci turystów widokiem wodospadu Niagara, niesamowitych czerwonych skał Doliny Śmierci, podczas 

gdy miasto hazardu, Las Vegas, oraz miasto filmowców, Los Angeles pokazują przyjezdnym zupełnie inną twarz 

Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdżajcie! 

 

 

30. Wenecja / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film Entertainment 
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(Podróże Marzeń) 
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Wenecja, "miasto lagun", stała się stolica romansu, marzeniem nowożeńców i celem odwiedzin milionów 

turystów pragnących zobaczyć katedrę św. Marka, zegar św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień i wieżę 

dzwonnicy Campanile. Miasto pod skrzydłem lwa jest stolicą archittektury bizantyńskiej, gotyckiej i renesan-

sowej. Blisko sto pałaców na brzegach Canale Grande przypomina żywą wystawę. Z gondoli możemy się 

przyjrzeć kościołowi Santa Maria Della Salute i mostowi Rialto, a spacerując wąskimi uliczkami odnajdziemy 

miejsce narodzin Marco Polo, świątynię Zanipolo i pomnik Colleoniego. Popłyńmy na wyspę lagun, Lido, do 

znanego z pięknego szkła Murano i do kolorowego Burano.  

 

 

31. Węgry : Jezioro Balaton / [Shepherd Entertainment].- Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, copyright 2013. 

(Podróże Marzeń) 
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Jezioro Balaton należy do największych europejskich jezior płytkich, nadających się do kąpieli. Latem 

temperatura jego wody osiąga 28–29 stopni. To nie tylko raj dla pływaków, żeglarzy jachtowych i surferów, ale 

także rybaków. Południowe wybrzeże długiego na 77 kilometrów jeziora, otoczone jest wzgórzami Somogy. 

Tymczasem północne wybrzeże graniczy z winnicami leżącymi na wygasłych wulkanach, zwanych Wyżyną 

Balatońską, które sięgają Lasów Bakońskich. Krajobraz zachwyca turystów niebywałym urokiem i odmien-

nością. Przeszłość odzwierciedla się w ruinach zamków i fortów, świątyń, klasztorów, posiadłościach 

szlacheckich rodzin, domach starych chłopów, piwnicach na wino o słomianych dachach, starych mostach                    

i młynach wodnych. 
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(Podróże Marzeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Wyspa , Grecja , Film dokumentalny , Film 
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Wyspy greckie - klejnoty Morza Egejskiego. Historia i charakter: Rzymianie i Bizantyjczycy, amatorzy słońca                

i nurkowie, łagodne zatoki, morze o barwie nieba i niebo o barwie morza, oraz złoty piasek. Stare miasta, 

klasztory postawione na skałach, mozaiki lśniące złotem, zapach pomarańczowych sadów, srebrzyste drzewka 

oliwne, tawerny i kafejki, wiatraki i białe, idylliczne wioski, zatłoczone zatoczki... 12 najpiękniejszych i najczęś-

ciej odwiedzanych wysp w jednym filmie!  
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Wyspy wiecznej wiosny charakteryzują się ogromną różnorodnością. Można tu znaleźć wszystko, od bujnych, 

zielonych, górskich lasów po piaszczyste pustynie. Na plaże Teneryfy pada cień wysokiej na 3600 m góry Teide. 

Można tu zwiedzić najpiękniejsze ZOO Hiszpanii, a pod "Skałą Olbrzymów" zaprzyjaźnić się z żyjącymi                      

w morzu delfinami. Na Gran Canarii czeka nas wycieczka do krainy kolorowych skał, blisko 2000-metrowego 

Pico de las Nieves. W stolicy możemy pospacerować pośród kolonialnych budynków z drewnianymi balkonami   

i zobaczyć dom, w którym mieszkał Kolumb. W pobliżu Maspalomas zobaczymy prawdziwą piaszczystą 

pustynię. W wioskach Fuerteventury przyjrzymy się miejscowej architekturze i wybierzemy się na przejażdżkę 

na wielbłądzie. Wyspa jest rajem dla surferów, wędkarzy i płetwonurków. Na Lanzarote będziemy podziwiać 

potęgę natury: w parku narodowym Timanfaya czekają na nas gejzery, wciąż aktywne wulkany i monumentalne 

dzieło Manrique, Jameos del Aqua, kompleks wież obserwacyjnych, restauracji i basenów wbudowanych                     

w jaskinie...  

 

 
 


