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Nowości 2020 – PAŹDZIERNIK 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. American assassin = Amerykański zabójca / Vince Flynn ; z angielskiego przełożył 

Arkadiusz Nakoniecznik.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitch Rapp (postać fikcyjna) , Agenci CIA , Antyterroryzm , 

Zabójcy , Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Mitch Rapp prowadzi beztroskie życie młodego studenta, gdy spotyka go wielka tragedia. Pewnego grudniowego 

wieczoru w zamachu terrorystycznym nad Lockerbie ginie dwieście siedemdziesiąt osób, w tym dziewczyna 

Mitcha. Tysiące członków rodzin i przyjaciół ofiar pogrąża się w żałobie. Mitch Rapp również do nich należy, 

jednak zamiast rozpaczać, postanawia działać... i szuka zemsty. Po miesiącach intensywnego treningu trafia do 

CIA i wyjeżdża do Libanu na misję mającą na celu odbicie dwóch amerykańskich zakładników. Nie ma jednak 

pojęcia, że wróg jest świadomy jego istnienia i zastawił na niego pułapkę. Czy łowca stanie się ofiarą...?  

 

 

2. Anathema / Piotr Podgórski.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) , Dzieciństwo , Dziecko 

maltretowane , Klątwa , Mężczyzna , Polacy za granicą , Przebaczenie , Trauma , 

Trudne sytuacje życiowe , Bieszczady (góry) , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Każdy z nas nosi w sobie przekleństwo, które jest sumą naszych zranień i złych doświadczeń. Anathema 

towarzyszy każdemu z nas. Marek to dziecko niechciane i nieakceptowane przez rodziców. Historia jego 

dzieciństwa i dorastania z jednej strony jest gehenną, z drugiej – naznacza ją wielka miłość babci. Kiedy                      

w końcu udaje mu się spełnić marzenia i osiągnąć sukces w Stanach Zjednoczonych – właśnie wtedy pojawia się 

upiór z przeszłości: ten realny i ten wyimaginowany… Los nie pozostawia Markowi wyboru: musi wrócić do 

źródeł i stawić czoła osobistym demonom, aby te nie wyrządziły krzywdy jego córeczce. Czy ten powrót do 

ojczyzny zrzuci z Marka klątwę i pomoże mu ostatecznie uporać się z koszmarami z dzieciństwa, czy jednak 

zetknięcie twarzą w twarz z ponurą przeszłością okaże się zbyt trudne? Anathema to wielowymiarowa opowieść 

o samotności i miłości najbliższych, pełna lokalnych wierzeń i błyskotliwych refleksji o ludzkim życiu.  

Anathema to droga, którą każdy z nas przechodzi samotnie, bo w naszych konfrontacjach z lękami – nikt nie 

może nam pomóc. Ale powieść ta może cię wesprzeć w twojej wędrówce i w walce z tym, co dla ciebie złe lub 

straszne.  

 

 

3. Anna Jagiellonka / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

(Zmierzch Jagiellonów / Magdalena Niedźwiedzka ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596) , Zamoyski, 

Jan (1542-1605) , Zborowski, Piotr (?-1580) , Kobieta , Kultura dworska , Polityka , 

Władcy , Polska , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

Śmierć króla Zygmunta Augusta bezpowrotnie zmieniła życie jego siostry Anny Jagiellonki. Spokojna, oddana 

Bogu stara panna dostała się w wir wielkiej, bezwzględnej polityki, która uczyniła z niej kartę przetargową                   

w negocjacjach z kolejnymi pretendentami do polskiego tronu, z korony zaś - obiekt haniebnych targów. 

Infantką, jak nazywano Annę, targają dawno zapomniane emocje, gdy myśli o francuskim księciu Henryku 

Walezym. Kiedy u jej boku ma stanąć książę Siedmiogrodu Stefan Batory, ponownie powraca lęk: czy wzbudzi 

miłość mężczyzny, który ma być królem Polski i jej mężem? Czy w ogóle jeszcze tego pragnie? Głównymi 

bohaterami opisanych wydarzeń, obok tytułowej Anny Jagiellonki, są dwie wielkie postaci ówczesnego życia 

politycznego Rzeczypospolitej - Jan Sariusz Zamoyski oraz Piotr Zborowski.  

 

 

4. Arktyczny brzask / Jakub Pawełek.- Ustroń : WarBook, copyright 2018. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Organizacje polityczno-wojskowe , 

Wojna , Arktyka (region) , Powieść , Political fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Przymierze, sojusz ukuty w ogniu chińskiej inwazji na Rosję, przeżywa kryzys. Interesy poszczególnych krajów 

coraz częściej znajdują się na kursie kolizyjnym. Polacy po raz pierwszy zaczynają się zastanawiać, czy dziewięć 

lat temu podjęli dobrą decyzję. Rosja, fundament Przymierza, zaczyna się chwiać w posadach. Syberia staje się 

jałową pustynią, zdewastowaną przez wycofujących się Chińczyków. Jedyną nadzieją na stabilizację i przetrwa-

nie jest Północ, mroźna kraina nietknięta jeszcze ludzką ręką. Jednak nie tylko Rosja marzy o Arktyce... Między 

mocarstwami wyrasta wyrasta trzecia siła. Harmonia, jedna z największych korporacji na świecie, właśnie 

wchodzi do gry.  
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5. Babka z zakalcem / Alek Rogoziński.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Humor , Przedsiębiorstwo rodzinne , Sekrety 

rodzinne , Spadek , Urodziny , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Luiza Mirska od wielu lat jest szefową wielkiej firmy cukierniczej i gwiazdą telewizyjnych programów 

kulinarnych. Czuje jednak, że przyszedł czas, aby przekazać komuś swoje imperium. Problem w tym, że kiedy 

bierze pod lupę potencjalnych spadkobierców, przekonuje się, że każdy z jej bliskich ma na sumieniu jakieś 

przestępstwo. Gdy na rodzinnej imprezie z okazji sześćdziesiątych urodzin Luizy dochodzi do morderstwa, 

podejrzani stają się wszyscy. Bo też i każdy z gości miał powód i okazję, aby dodać swoje zabójcze "trzy grosze" 

do babeczki z lukrem… Przewrotna komedia kryminalna, w której wszystko może się wydarzyć. I wydarzy!  

 

 

6. Bajki robotów / Stanisław Lem ; posłowie Jerzy Jarzębski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roboty i manipulatory , Opowiadania i nowele , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zawiera opowiadania: Trzej elektrycerze ; Uranowe uszy ; Jak Erg Samowzbudnik bladawca pokonał ; Skarby 

króla Biskalara ; Dwa potwory; Biała śmierć ; Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli ; Bajka                 

o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła ; Doradcy króla Hydropsa ; Przyjaciel Automateusza ; Król 

Globares i mędrcy ; Bajka o królu Murdasie ; Jak ocalał świat ; Maszyna Trurla ; Wielkie lanie. "Bajki robotów" 

to zabawne skrzyżowanie literatury science fiction i tradycyjnej baśni. Ich wyjątkowość polega na tym, że 

baśniowe fabuły rozgrywają się w kosmicznej scenerii, bohaterami są istoty mechaniczne, natomisat rolę 

czarowników i wróżek pełnią uczeni konstruktorzy. W "kosmicznych baśniach" Stanisława Lema beztroska 

parodia i zabawa mieszają się z poważnymi problemami, od czytelnika zależy zaś, jakie wnioski zdoła 

wyciągnąć z lekcji, której udzielają mu bajkowe roboty.  

 

 

7. Barbara Radziwiłłówna / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2019. 

(Zmierzch Jagiellonów / Magdalena Niedźwiedzka ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barbara Radziwiłłówna (królowa Polski ; 1520-1551) , 

Bona (królowa Polski ; 1494-1557) , Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572) , 

Kobieta , Kultura dworska , Władcy , Polska , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

 Nowości:  2020-10 

 

Barbara Radziwiłłówna to kolejna po Bonie postać z autorskiego cyklu Magdaleny Niedźwiedzkiej "Zmierzch 
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Jagiellonów". Może nie tak wyrazista i charakterna jak Bona, ale za to wygadana i nieprzejmująca się 

konwenansami. Jej nieprzeciętna uroda miała ogromny wpływ na losy kraju; o mały włos wybuchłaby przez nią 

wojna domowa. Jak to często bywa z pięknymi kobietami, była oskarżana o złe prowadzenie się, a nawet czary. 

Książka o niej to również historia wielu interesujących postaci i koronowanych głów, łącznie z Boną, która 

szczerze nienawidziła Barbary i zabiegała o unieważnienie jej małżeństwa z Zygmuntem II Augustem. 

Radziwiłłówna jest fenomenem polskiej kultury. Mimo że żyła krótko, należy do grona najsławniejszych kobiet 

w historii Polski. Jej dzieje badało wielu uczonych, losy opiewali słynni poeci, a na płótnach uwieczniali ją 

wybitni artyści. Jawi się jako osoba buńczuczna, pewna siebie i swojego uroku, budzi ogromną sympatię.  

 

 

8. Berserk / Paweł Majka.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Szaleństwo , 

Sztuka przetrwania , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Już niedługo, za mniej więcej dwa do trzech lat, wszyscy ludzie na Ziemi wpadną w dziki szał, podczas którego 

zatracą pamięć o tym, kim byli. Nie ogarnie on wszystkich równocześnie. Opanowani gorączką zaczną rzucać się 

na siebie nawzajem. Szał będzie dziki, lecz nie bezrozumny. W ciągu tygodnia na Ziemi nie będzie zdrowych 

ludzi. A potem, równie niespodziewanie, jak się zaczęło, wszystko minie… Niektórzy mówią, że to Gaja, że 

Ziemia się nami zmęczyła. Jeszcze inni, że jakiś wirus wyrwał się z wojskowego laboratorium albo że wypuścili 

go terroryści. Zdaniem reszty człowiek przekroczył wreszcie próg cywilizacyjnego stresu i zwariował. Ty wiesz 

jedynie, iż przyszło ci żyć wśród zgliszczy. Niczego tak się nie boisz, jak tego, iż kiedyś przypomnisz sobie, co 

robiłeś, gdy na świat spadł szał zabijania. A nie, jest jeszcze coś, co przeraża cię bardziej. Że to powróci.  

 

 

9. Białe morze / Roy Jacobsen ; przekład Iwona Zimnicka.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2019. 

(Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ingrid Barrøy (postać fikcyjna) , Barrøyowie (rodzina 

fikcyjna) , II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta samotna , Rodzina , Rosjanie , 

Rozbitkowie , Wyspa , Norwegia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-10 

 

Życie mieszkańca wyspy to szukanie. (…) Oczy mieszkańca wyspy szukają bez względu na to, czym zajmują się 

głowa i ręce, niezaznające spokoju spojrzenie krąży po wyspach i morzu, zahacza o każdą najmniejszą zmianę, 

rejestruje najdrobniejsze znaki, dostrzega wiosnę jeszcze przed jej przyjściem i śnieg, zanim ten namaluje 

białymi pociągnięciami rowy i dołki, widzi śmierć zwierząt, zanim umrą, i upadek dzieci, zanim się przewrócą, 

widzi też niewidzialną rybę w morzu pod rojem białych skrzydeł; wzrok to bijące serce mieszkańca wyspy. 

Ingrid na wyspie Barroy żyje zupełnie sama. Ale nawet tu dosięga ją trauma wojny, gdy morze wyrzuca na brzeg 

kolejne ciała z zatopionego niemieckiego statku. Jej dojmującą samotność przerwie pojawienie się na wyspie 

ocalałego żołnierza, który jednak nie mówi po niemiecku… "Białe morze" to mistrzowsko napisana opowieść              

o wojnie, miłości i odkrywaniu własnej pamięci. Roy Jacobsen w charakterystycznym, oszczędnym stylu kreśli 

fascynujący portret niezwykle silnej kobiety.  
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10. Biskupom nie wolno milczeć : ostatnie felietony / Tadeusz Pieronek.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Polityka , 

Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zmienia się świat, zmienia się Polska. Zmieniają się ludzie i ich problemy. Zmienia się Kościół. Na zmiany 

trzeba reagować, trzeba się im przyjrzeć. Przemyśleć. Wyciągnąć wnioski. W felietonach pisanych do prasy 

codziennej ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, były sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, rektor 

Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1998-2004, nie ucieka od żadnego tematu. Pisze                      

o ludziach, polityce, Kościele a nawet… sporcie.  

 

 

11. Blizna / Przemysław Żarski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Kreft (postać fikcyjna) , Policjanci , Tajemnica , 

Trauma , Wybory życiowe , Sosnowiec (woj. śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Po każdej traumie zostaje blizna… W noworoczny poranek w sypiącym się pomieszczeniu gospodarczym zespół 

śledczych odnajduje zwłoki młodej kobiety. Dwadzieścia kilometrów dalej inna dziewczyna budzi się na tylnej 

kanapie rozbitego samochodu, należącego do Błażeja Urygi. W jaki sposób się tam znalazła i co łączy te sprawy? 

Dokąd prowadzą zbrodnie, które wkrótce wstrząsną całym miastem? Dwadzieścia pięć lat wcześniej komisarz 

Robert Kreft przekonał się, jak niewiele dzieli dzieciństwo od przedwczesnej dorosłości. Mimo upływu lat Kreft 

wciąż nie uporał się z samobójczą śmiercią matki. Teraz, gdy koszmar powraca po latach, komisarz znów musi 

zmierzyć się ze swoimi demonami. "Blizna" to opowieść o tym, że przeszłość kroczy za człowiekiem niczym 

cień, odciska się pieczęcią na skórze i wspomnieniach. To historia o złych wyborach, o rozmywaniu się winy, 

kar, czy ról ofiary i kata, ale także o dążeniu do prawdy, które sprawia ból, rujnuje życie, odziera ze złudzeń. I o 

ranach, które mimo upływu czasu nie chcą się zabliźnić.  

 

 

12. Błękitny dom nad jeziorem / Katarzyna Janus.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Relacja romantyczna , Spadek , Mazury , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Antonina niespodziewanie dziedziczy stary dom na Mazurach. Chce założyć w nim pensjonat. Spotyka Jakuba, 

mężczyznę mającego za sobą trudną przeszłość. Pewnej nocy ratuje go, samotnie żeglującego podczas 
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mazurskiego sztormu. Kuba pomaga Tosi remontować dom. Zawiązuje się między nimi nić sympatii, która 

powoli przeradza się w głębsze uczucie. Z czasem do pensjonatu wprowadzają się inne zagubione dusze. 

Samotna Zosia, która leczy rany po nieudanym związku oraz Paulina, ciężarna studentka. Kolejny raz okaże się, 

że los dla wszystkich przewiduje szczęśliwe zakończenia, trzeba tylko zdobyć się na odwagę, by podążyć 

nieznaną ścieżką.  

 

 

13. Bodaj Budka : ktoś cichy milczy w ciemności / Natałka Babina ; przełożyła Anna 

Korzeniowska-Bihuń.- Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Halucynacje , Kobieta , Pisarze , Mieszkańcy wsi , Zjawiska 

paranormalne , Zło , Białoruś , Powieść , Fantastyka , Thriller 

Sygnatura:  WG-białor. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Nikt tak jak Natałka Babina nie łączy sielskości białoruskiej wsi ze złem, które czai się w ukryciu ... Ktoś cichy 

milczy w ciemności… Strach wyjść z domu, strach w domu pozostać… Wśród lasów i mokradeł czai się zło, 

obce, nieznane… A może nie, może właśnie znane, może takie, które zawsze było obok i które sami 

sprowadziliśmy naszym codziennym zaniedbaniem, naszą bylejakością, tumiwisizmem… Otworzyliśmy przed 

nim wrota i z głębokim ukłonem zaprosiliśmy do siebie… W swej najnowszej książce Natałka Babina stawia 

okrutną diagnozę naszemu zakątkowi Europy. Przestrzega przed tym, co się może stać z ludźmi, którzy tracą 

własną tożsamość, przestają czuć wibrację i rytm swojej ziemi. "Bodaj Budka" to powieść, której akcja rozgrywa 

się trochę na wschód od nas, za pilnie strzeżoną granicą, ale na tyle blisko, że my też powinniśmy wytężyć 

wzrok i słuch…  

 

 

14. Bogowie pustyni / Michał Gołkowski ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Siedmioksiąg Grzechu / Michał Gołkowski ; [2]) 

(Polskie Fantasy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zahred (postać fikcyjna) , Bóstwa , Władza , Wojna , Powieść 

, Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

Jeden lud, jedna rada, jedna władza! Stary król nie żyje, zrzucony z tronu przez falę największego powstania 

ludowego, jakiego zaznała dolina Rzeki. Wygłodniali, zdesperowani ludzie na gwałt potrzebują nowego 

przywódcy. Tam, gdzie upada prawo, nowe zasady zawsze pisze najsilniejszy. Ktokolwiek nie chce rządzić, ten 

będzie rządzony. Kto nie potrafi powiedzieć, czego chce, usłyszy to od innych. Ościenne księstwa ostrzą sobie 

zęby na podbój, kapłani snują własne plany w mroku świątyń. A nad tym wszystkim unoszą się bogowie, 

obserwujący każdy ruch człowieka. Z piachów pustyni wyłania się bohater.  
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15. Bractwo Mandylionu / Wojciech Dutka.- Wydanie 2. uzupełnione i rozszerzone.- 

Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Templariusze , Rycerze , Wyprawa krzyżowa (1202-1204) , 

Relikwie , Wojny religijne , Anglia (Wielka Brytania) , Bizancjum (państwo dawne) 

, Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Geoffrey de Melville wyrusza na krucjatę. Czy stanie też do walki o własną duszę? Młody rycerz z hrabiow-

skiego rodu w wyniku intrygi macochy zostaje oddany pod opiekę biskupowi miasta Gloucester, który wysyła go 

z misją na dwór króla Anglii. Porwany przez wiatr historii bohater staje się świadkiem wielu mrocznych                       

i okrutnych wydarzeń: zabójstwa biskupa Becketa, zaciętych walk w Ziemi Świętej podczas trzeciej wyprawy 

krzyżowej, krucjaty przeciwko katarom, zdobycia Konstantynopola. Los stawia na jego drodze rycerza zakonu 

templariuszy, członka tajnego bractwa, które poszukuje mandylionu z Edessy, zaginionej relikwii czczonej                 

w Bizancjum.  

 

 

16. Budynek Q / David Baldacci ; przełożyła z angielskiego Beata Hrycak.- Poznań ; 

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

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Puller (postać fikcyjna) , Bazy wojskowe , Cierpienie , 

Matki i synowie , Osoby zaginione , Poczucie straty , Poszukiwania zaginionych , 

Wirginia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

Trzydzieści lat. Dwóch mężczyzn. Jeden szuka sprawiedliwości, drugi zemsty. W bazie wojskowej Fort Monroe 

w Wirginii zjawiają się równocześnie John Puller i Paul Rogers. Żaden z nich nie ma pojęcia o istnieniu tego 

drugiego, żaden nie wie, że dawno temu ich drogi już raz się w tym miejscu przecięły. Obaj przyjechali tu 

zamknąć sprawy, które zaważyły na ostatnich trzydziestu latach ich życia. Puller postanawia wreszcie wyjaśnić 

okoliczności tajemniczego zaginięcia matki, Rogers zamierza dopaść winnych swojego fizycznego i psychi-

cznego cierpienia. Obaj chcą się upomnieć o prawdę. Ale ta prawda ma swoją cenę.  

 

 

17. Burzliwe czasy / Mario Vargas Llosa ; przełożyła Marzena Chrobak.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arbenz Guzmán, Jacobo (1913-1971) , Castillo Armas, 

Carlos (1914-1957) , CIA , Reforma rolna , Specjaliści ds. public relations , Zamach 

stanu , Gwatemala , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-peruw. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Gwatemala, lata 50. Sam Zemmuray, baron owocowy, zatrudnia w swojej firmie kontrowersyjnego Edwarda 

Bernaysa - specjalistę PR. Nie ma pojęcia, że ten ruch doprowadzi do jednej z największych akcji CIA                          

w Ameryce Łacińskiej, a główną rolę odegra w niej Martita Borrero Parra, uwodzicielska i zmysłowa Miss 

Gwatemali. Czy namiętność i spryt pozwolą osiągnąć wszystko? Brawurowa historia kłamstwa tak dobrego, że 
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stało się prawdą. Burzliwe czasy, mistrzowskie niczym Święto Kozła, odsłaniają kulisy rozgrywki, która do dziś 

rezonuje w światowej polityce i stanowi materiał na genialny serial. A wszystko to wydarzyło się naprawdę.  

 

 

18. Cała prawda o miłości / Clare Pooley ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Prawda , Szczęście , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Historia pewnego zeszytu, który połączy sześciu nieznajomych ludzi i odmieni ich życie. „Wszyscy opowiadają 

kłamstwa na temat swojego życia. Co by się stało, gdybyś zamiast tego wyznał prawdę?” To pytanie Julian 

Jessop, samotny, ekscentryczny artysta, pisze na pierwszej stronie zielonego zeszytu, który zostawia w pobliskiej 

kawiarni. Jej właścicielka, Monica, dodaje do książki swoją własną historię i podrzucają do winiarni po drugiej 

stronie ulicy. Tak zeszyt trafia do kolejnych osób, które dzięki niemu nie tylko lepiej poznają siebie samych, lecz 

również spotkają się ze sobą w kawiarni Moniki, a nawet znajdą niespodziewaną miłość. Historie zabawnych                 

a jednocześnie bardzo realistycznych bohaterów Całej prawdy o miłości pokazują, że bycie szczerym wobec 

siebie potrafi zdziałać cuda i zmienić życie wielu ludzi na lepsze.  

 

 

19. Catherine / Nora Roberts ; przełożyła Alina Patkowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo HarperColins, copyright 2020. 

(Siostry Calhoun / Nora Roberts) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzeństwo , Majątek , Maine (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

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. Catherine najbardziej ze wszystkich sióstr sprzeciwia 

się sprzedaży Towers, choć koszty utrzymania rezydencji znacznie przekraczają możliwości panien Calhoun.                

A już za nic nie może dopuścić, by nabył ją magnat hotelowy Trenton St. James, który ich ukochany dom 

potraktowałby jako kolejny interes. Trenton to jednak nie tylko biznesmen, lecz także mężczyzna o romantycznej 

duszy...  

 

 

20. Chciałbym nigdy cię nie poznać / Wiktor Krajewski.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Dziadkowie i wnuki , Dzieciństwo , 

Miłość , Śmierć bliskiej osoby , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 
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Intymna opowieść o miłości dziecka do babci - o tym, co takie uczucie daje i zabiera. O dziecięcej wrażliwości 

wobec świata dorosłych. To historia relacji zostawiającej w nas ciche słowa, drobne gesty i sceny z codzienności, 

które niesiemy potem w sobie przez całe życie. Czas mija, a te ślady ma w sobie każdy z nas. Pamięć gubi tak 

wiele, lecz postać babci zostaje. Więc może lepiej było jej nigdy nie poznać?  

 

 

21. Chirurg / Michał Larek.- Gdańsk : Oficynka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dagmara Madej (postać fikcyjna) , Znieważenie zwłok , 

Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Martynka Hemerska obchodzi swoje dwunaste urodziny. W prezencie dostaje króliczka, o którym od lat marzyła. 

Zachwycona wychodzi narwać mu trawy. Z tego spaceru nigdy już nie wraca. Jej okaleczone i zbezczeszczone 

ciało zostaje znalezione niedaleko cmentarza na Naramowicach w Poznaniu. Porucznik Dagmara Madej, zwana 

Zbójem, oraz jej koledzy z komendy Freddy i Harry rozpoczynają śledztwo, które odsłania wstrząsającą prawdę.  

 

 

22. Ciche dni / Abbie Greaves ; przełożyła Magdalena Sommer.- Warszawa : Muza 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milczenie , Problemy małżeńskie , Próba samobójcza , 

Rozpacz , Śmierć dziecka , Śpiączka , Tajemnica , Oksford (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Pełna emocji opowieść o okrutnej sile milczenia i tragicznym w skutkach braku komunikacji. Wydawałoby się, 

że małżeństwo Maggie i Franka jest szczęśliwe i pełne miłości. Okazuje się jednak, że mąż i żona od pół roku 

nie zamienili ze sobą ani jednego słowa. Jedzą razem posiłki i śpią w jednym łóżku w coraz bardziej 

niezręcznym milczeniu. Co sprawiło, że Frank zamilkł i zamknął się w sobie? Ogłuszająca cisza staje się dla 

Maggie nie do zniesienia. Kiedy pewnego dnia Frank znajduje żonę nieprzytomną na podłodze w kuchni, grunt 

usuwa mu się spod nóg. Wie, że to jego milczenie popchnęło ją do próby samobójczej. Maggie trafia do szpitala, 

gdzie zostaje wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Nawet jeżeli odzyska przytomność, nigdy nie będzie 

już taka sama. Dopiero gdy sprawy przybierają dramatyczny obrót, Frank postanawia wyjawić tajemnicę 

swojego milczenia. Czy prawda uratuje Maggie? Czy uratuje ich małżeństwo? Powieść Abbie Graves pulsuje 

emocjonalnym napięciem, jest uderzająco prawdziwa, wzruszająca i rozdzierająco piękna. Autorka niemal na 

każdej stronie uświadamia nam, że ważne są najmniejsze nawet gesty i czułe słowa i że każde uczucie należy 

pielęgnować.  
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23. Ciemności Smalandii / Henrik Bromander ; tłumaczenie z języka szwedzkiego 

Katarzyna Syty.- Poznań : Centrala - Mądre komiksy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Rodzina , Społeczeństwo , Szwecja , Komiks 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Erik dorasta w szwedzkiej Smalandii, w miasteczku Nässjö, dawniej stanowiącym ważny kolejowy węzeł 

komunikacyjny a dziś powoli niszczejącym. Żeby wypełnić pustkę i zwalczyć marazm Erik rysuje autobiograf-

ficzne komiksy i publikuje je w swoim fanzinie pod tytułem Twarz. Pomiędzy pierwszym a ostatnim numerem  

w jego życiu zachodzą duże zmiany. Nastolatek wkracza w dorosłość, doświadczając przyjaźni, miłości, 

rozczarowań i przemocy.  

 

 

24. Ciemność / Ragnar Jónasson ; przekład Andrzej Jankowski, Małgorzata 

Stefaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Hulda / Ragnar Jónasson ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hulda Hermannsdóttir (postać fikcyjna) , Kobieta , Policjanci , 

Samobójstwo , Islandia , Reykjavík (Islandia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-isl. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Na brzeg odległego fiordu morze wyrzuciło ciało młodej Rosjanki. Przyjechała do Islandii szukać ubezpieczeń-

stwa, a znalazła grób w wodzie. Pobieżne dochodzenie ustaliło, że to samobójstwo... Komisarz Hulda 

Hermannsdóttir z policji w Reykjaviku zostaje niespodziewanie wysłana na wcześniejszą emeryturę. Może 

przeprowadzić jeszcze ostatnie śledztwo w nierozwiązanej sprawie, którą sama wybierze. Hulda wybiera sprawę 

młodej Rosjanki. Ma powody podejrzewać, że dziewczyna nie odebrała sobie życia… Szybko przekonuje się, że 

nie może ufać nikomu. Policja usiłuje wyhamować śledztwo. Hulda ma tylko kilka dni, żeby rozwiązać ponurą 

tajemnicę - bez względu na to, ile zasad będzie musiała złamać. Nawet za cenę popełnienia straszliwego błędu.            

I śmiertelnego ryzyka...  

 

 

25. Cios kończący / Mariusz Czubaj.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rudolf Heinz (postać fikcyjna) , Policjanci , Profilowanie 

kryminalne , Seryjni zabójcy , Śląsk , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Rudolf Heinz od dwóch lat nie pracuje już w policji. O życiu zawodowym właściwe zapomniał, a i w prywatnym 

nie układa mu się najlepiej. Niespodziewanie jednak zostaje poproszony o pomoc w sprawie brutalnego 

zabójstwa na Śląsku. Były komisarz bez reszty angażuje się w nieoficjalne śledztwo. Okazuje się, że łączy się 

ono z serią tajemniczych zaginięć i zabójstw. Pewnego wieczoru znika także sam Heinz…  
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26. Córeczki / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Psychopaci , Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , 

Zemsta , Częstochowa (woj. śląskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Ewa jest niedoszłą policjantką, która prowadzi butik w centrum Częstochowy. Pola zrezygnowała ze studiów 

medycznych i ledwie wiąże koniec z końcem, udzielając lekcji pole dance. Dzieli je prawie wszystko: wiek, 

osobowość, plany na przyszłość. Łączy zamaskowany morderca zwany Strachem na Wróble, który w odstępie 

dziesięciu lat sprowadził koszmar na ich rodziny. Kiedy Ewa przypadkiem wpada na trop prowadzący do 

Stracha, nie waha się prosić Poli o pomoc. Wspólnie postanawiają odnaleźć bezwzględnego psychopatę, którego 

tożsamość pozostaje zagadką od ponad dwudziestu lat. Rozpoczyna się drobiazgowe i pełne zwrotów akcji 

śledztwo, które zmieni niejedno ludzkie życie. A to dopiero początek... 

 

 

27. Córeczki tatusia / Danielle Steel ; tłumaczenie Anna Krochmal.- Kraków : 

Między Słowami, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Śmierć 

rodzica , Wybory życiowe , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Trzy siostry, trzy różne losy i tajemnice z przeszłości, które wstrząsną ich światem. Po śmierci żony JT zabiera 

swoje ukochane córeczki do Kalifornii. Choć nie ma pieniędzy, dzięki ciężkiej pracy i wierze w lepszą 

przyszłość buduje największe ranczo w stanie. Czas mija, a na sielskiej farmie trzy dziewczynki dorastają i stają 

się kobietami. Każda z nich wybiera inne życie: Caroline zakłada rodzinę i spełnia się jako pisarka. Ulubienica 

ojca, Gemma, wyjeżdża do Hollywood i robi oszałamiającą karierę telewizyjnej gwiazdy. Najstarsza Kate 

poświęca się pracy na farmie, choć nigdy nie doczeka się słowa podziękowania. Śmierć JT pozostawia wyrwę              

w sercach jego córek. I przynosi niespodziewaną prawdę o tajemnicach, które przez lata skrywał mężczyzna. 

Sekrety, które wychodzą na jaw, wstrząsają światem kobiet. W obliczu prawdy będą musiały wzmocnić 

siostrzane więzi. Czy znajdą na to siłę? I co się stanie, gdy odkryją, kim naprawdę są?  

 

 

28. Córka / Michelle Frances ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Samotne matki , Śledztwo i dochodzenie , 

Śmierć bliskiej osoby , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Wypadek drogowy , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Kate nigdy nie planowała zostać nastoletnią matką. Ale kiedy okazało się, że los wybrał za nią i nie można nic na 
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to poradzić, postanowiła, że swojej córce będzie okazywała miłość, jakiej sama nigdy nie zaznała. Życie 

samotnej matki nie było łatwe, ale wszystkie problemy zawsze tylko zbliżały Kate i Becky. Kiedy Becky dorosła 

i zaczęła stawiać pierwsze kroki jako dociekliwa dziennikarka, Kate wprost pękała z dumy. I właśnie wtedy, 

kiedy nie mogłaby być szczęśliwsza, doszło do tragedii, która na zawsze odmieni jej życie. Rozpaczliwie 

pragnąc zrozumieć, co przydarzyło się córce, Kate podąży tropem historii, nad którą pracowała Becky. Czy to 

możliwe, że fatalny zbieg okoliczności nie był wypadkiem?  

 

 

29. Córka Izebel / Wilkie Collins ; przekład Magdalena Hume.- Warszawa : 

Wydawnictwo MG, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Matki i córki , Postawy , Frankfurt 

nad Menem (Niemcy) , Powieść obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Do czego zdolna jest matka dla swojego dziecka? Madame Fontaine, wdowa po wybitnym chemiku, ma w sobie 

wystarczająco determinacji i przebiegłości, żeby doprowadzić do skutku plany matrymonialne młodej Minny                

i każdemu, kto ośmieli się stanąć na jej drodze grożą niebezpieczne konsekwencje. Lecz czy nie natrafiła 

przypadkiem na godnego siebie przeciwnika w osobie niejakiego Słomianego Jacka, byłego pensjonariusza 

zakładu dla obłąkanych? Dopiero w domu pogrzebowym okaże się, kto zatryumfuje – i kto ujdzie z życiem. To 

trzymające w napięciu studium ciemnej strony ludzkiej natury umiejscowione na tle dziewiętnastowiecznego 

Frankfurtu opowiada historię dwóch wdów – z których jedna to zamożna filantropka oddana sprawie liberalnych 

reform zapoczątkowanych przez jej męża, a druga to zmagająca się z ubóstwem matka całkowicie oddana 

sprawie zapewnienia pomyślnej przyszłości swojej córce. 

 

 

30. Córka pedofila / Ewa Pirce.- Poznań : Wieża Czarnoksiężnika - Wydajemy 

Książki Krystyna Płowiec-Niewolna, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Nastolatki , Pedofilia , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Są wydarzenia, które poruszają do głębi. Są ludzie, obok których nie jesteś w stanie przejść obojętnie. Są 

opowieści, co - raz opowiedziane - już na zawsze z Tobą pozostają. Są doświadczenia zmieniające nas na całe 

życie... Taka właśnie jest historia Lexi - nastolatki, jaką możesz znać, dziewczyny innej niż wszystkie.  

 

31. Córka piekarza / Sarah McCoy ; z angielskiego przełożyła Elżbieta Kowalewska.- 

Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Niemcy (naród) , Piekarze , Teksas (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 
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"Córka piekarza" to międzynarodowy bestseller Sarah McCoy, autorki "Maryli z Zielonego Wzgórza". "Powieść 

wzruszająca, piękna niczym klejnot… Połyka się ją jednym cudownym haustem." TATIANA DE ROSNAY, 

autorka "Klucza Sarah" W 1945 r. Elsie Schmidt jest naiwną nastolatką, marzącą o swym pierwszym łyku 

szampana czy pierwszym pocałunku. Ona i jej rodzina chronieni są przed najstraszniejszymi nieszczęściami, 

jakie dzieją się w ich kraju, przez wysoko postawionego oficera nazistowskiego, który chce się z nią ożenić. 

Kiedy w wigilię Bożego Narodzenia na progu jej domu pojawia się mały żydowski uciekinier, Elsie wie, że 

wpuszczenie go do domu stanowi dla niej wielkie niebezpieczeństwo. Sześćdziesiąt lat później, w El Paso                   

w stanie Teksas, Reba Adams zbiera materiał do optymistycznego felietonu świątecznego dla lokalnego 

czasopisma. Zasiada do wywiadu z właścicielką niemieckiej piekarni "U Elsie";, spodziewając się, że 

przebiegnie on łatwo. Lecz w rezultacie Reba wraca do piekarni wiele razy, gdyż zapragnęła poznać dokładnie 

całą opowiadaną jej historię. Historia ta ożywia w niej wspomnienia własnej dramatycznej przeszłości. Zaś Elsie 

pytania Reby przypominają bolesne wydarzenie tamtego posępnego, ostatniego roku II wojny światowej. Życie 

obu kobiet splata się i obie są zmuszone do zmierzenia się z nieprzyjemnymi prawdami z przeszłości oraz muszą 

w sobie znaleźć odwagę, by wybaczyć. Rzadko spotykana książka, w której współczesna akcja jest tak samo 

fascynująca, jak zawarta w niej opowieść z czasów wojny… El Paso w Teksasie i Garmisch w Niemczech 

tworzą razem niespodziewaną harmonię smaków.  

 

 

32. Cymanowski chłód / Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Hotele , Rodzina , Ślub i wesele , Tajemnica , Zima 

, Kaszuby , Powieść obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Mistrzowskie połączenie powieści obyczajowej i thrillera intryguje nieprzewidywalną fabułą i porywa 

brawurowymi zwrotami akcji w kontynuacji bestsellerowej powieści "Cymanowski Młyn"! Końcówka 2018 

roku. Pensjonat prowadzony przez Jerzego Zawiślaka i jego wybrankę przygotowuje się do zimowego sezonu, 

który powinien dać trochę wytchnienia i pozwolić na spokojne przygotowanie ich ślubu. Okoliczne lasy 

zastygają w mroźnym letargu, jezioro skuwa lód, ziemia jest skryta pod śnieżnym całunem. Ale chłód panuje 

tylko na zewnątrz. Niektórzy mieszkańcy i goście pensjonatu „Cymanowski Młyn” skrywają sekrety, które miały 

nigdy nie wyjść na jaw, a które z każdą chwilą są coraz bliżej odkrycia… Kim tak naprawdę jest Anna? Kogo 

obawia się Kostuch? Czy Formellowie dotrzymają złożonej przez Jakuba obietnicy? I w jaki sposób dziecku 

Moniki i Macieja może zagrozić tajemnica starego naszyjnika z szafirem?  

 

 

33. Czas leczy rany / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko pozamałżeńskie , Matki i córki , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Sekrety rodzinne , Zdrada małżeńska , Podlasie (kraina 

historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Helena, właścicielka niewielkiej cukierni, stara się wzorowo wypełniać obowiązki matki i żony. Nie wszystko               

w jej rodzinie jest idealne, ale sił dodają jej nadchodzące lato i zbliżające się wakacje. Mimo upałów wszyscy 

cieszą się z długich wieczorów spędzanych na Podlasiu. Nie mogą doczekać się cichych rozmów prowadzonych 
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w zaciszu działkowej werandy. To lato ma na nowo scalić oddalających się od siebie domowników. Zamiast tego 

jednak sielankę przerywa pojawienie się pięknej Małgorzaty, córki Leszka, o której istnieniu nie wiedział. 

Dziewczyna burzy budowany z mozołem spokój rodziny. Tajemnice z przeszłości powoli i stopniowo wychodzą 

na światło dzienne. Czy można wybaczyć zdradę? Czy czas zawsze leczy rany?  

 

 

34. Czerń / Małgorzata Oliwia Sobczak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2020. 

(Kolory zła / Małgorzata Oliwia Sobczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prokurator Bilski (postać fikcyjna) , Dzieci , Poszukiwania 

zaginionych , Prokuratorzy , Kartuzy (woj. pomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Prokurator Leopold Bilski po sprawie Skalpela zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach. Nie 

najlepiej znosi tę degradację. Tymczasem Ania Górska błyskotliwie zdaje egzaminy i rozpoczyna pracę jako 

asesor prokuratorski. Pierwszą poważną sprawą, którą musi się zająć, jest zaginięcie trzynastoletniej 

dziewczynki. Jeden z tropów prowadzi do Kartuz, gdzie… znika kolejne dziecko. Czy można zacząć od nowa? 

Jakie upiory kryją się w przeszłości I przede wszystkim: kim jest Potwór z Kartuz? Okazuje się, że malownicze 

kaszubskie miasteczko skrywa niejedną wstrząsającą tajemnicę.  

 

 

35. Debeściara / Ewa Pirce.- Poznań : Wieża Czarnoksiężnika - Wydajemy Książki 

Krystyna Płowiec-Niewolna, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Niepowodzenie , Praca , Relacja romantyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Monika nie ma szczęścia w życiu… Kot złośliwie wchodzi jej pod nogi, prysznic zacięcie atakuje zimną lub 

gorącą wodą, praca nie chce jej znaleźć, a wredne współlokatorki tylko dolewają oliwy do ognia. Niech je szlag! 

Albo lepiej: niech im tipsy odpadną! Jednak pewnego dnia los stawia na jej drodze nieziemsko przystojnego 

mężczyznę, który ku zaskoczeniu wszystkich okazuje dziewczynie swoje zainteresowanie. Wkrótce potem 

Monika trafia na wprost idealną pracę, do której nie ma za grosz kwalifikacji, choć jakimś cudem zostaje 

przyjęta. Lecz czy ta dobra passa szybko się nie skończy? Zwłaszcza kiedy pracodawcy odkryją, że jej CV 

niewiele ma wspólnego z nią samą, a nowy amant przekona się, że życie nowopoznanej to pasmo porażek… 

Dziewczyna staje na rzęsach, aby zachować twarz, mimo iż wpadka goni wpadkę, a wiatr wieje jej w dekolt. Ale 

przecież z każdej krępującej sytuacji można wyjść obronną ręką (albo ponętną piersią, jeśli mowa o częściach 

ciała), znaleźć wytłumaczenie, nawet jeśli trzeba nagiąć prawdę… Ale tylko ociupinkę! Jednak czy to wystarczy, 

aby wyjść na prostą w świecie, który najwyraźniej sprzysiągł się przeciwko niej i na każdym kroku jej o tym 

przypomina? Dobrze chociaż, że ma nieodparty urok osobisty (nie zaprzeczajcie!) i nie należy do tych, które 

chętnie nadstawiają drugi pośladek… 
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36. Dendryty / Kallia Papadaki ; z języka greckiego przełożyła Ewa T. Szyler.- 

Warszawa : Wyszukane - Wydawnictwo Ezop, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecy , Imigranci , Życie codzienne , Camden (Stany 

Zjednoczone, New Jersey) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-grec.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

„Camden leży w stanie New Jersey, naprzeciw Filadelfii. Oba miasta dzieli rzeka Delaware, a łączą je dwa 

mosty: Benjamina Franklina i Walta Whitmana. Camden było etnicznym tyglem, rozwinięty przemysł oferował 

pracę imigrantom. Wszystko zmieniło się po drugiej wojnie światowej. Zakłady przemysłowe przeniesiono do 

stanów zachodnich i do Meksyku. Zabrakło pracy, lecz miasto zalała nowa fala portorykańskich i afro-

amerykańskich emigrantów szukających lepszego życia. We wrześniu 1949 roku weteran wojenny Howard 

Unruh zabił w East Camden trzynaście osób w ciągu dwunastu minut. Był pierwszym masowym mordercą w 

historii Stanów Zjednoczonych. W następnych latach trzech burmistrzów Camden osądzono i skazano na karę 

więzienia za korupcję. W roku 2012 miasto miało najwyższy wskaźnik przestępczości w Stanach Zjedno-

czonych. Obecnie około 40% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. Takie są twarde fakty. Poza nimi, 

jakiekolwiek podobieństwo do osób, nazwisk i sytuacji jest przypadkowe i nie ma żadnego związku                              

z rzeczywistością”. Dendryty Kallii Papadaki, wyróżnione w 2017 roku Literacką Nagrodą Unii Europejskiej są 

jedną z najlepszych greckich powieści ostatnich lat. Przedstawiają losy kilkorga imigrantów w pierwszym, 

drugim i trzecim pokoleniu, osiadłych w mieście Camden. Ich losy pokazane są w wahadle czasu oscylującym 

od 1919 do 1982 roku. Powieść stanowi poruszające studium trudu istnienia na uchodźstwie. Pokazuje zależność 

między losami jednostek a losem miasta oraz wpływ polityki – tej wielkiej i tej lokalnej – na koleje życia 

prostych ludzi.   

 

 

37. Deszcz / Marcin Ciszewski.- Ustroń : WarBook, copyright 2020. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Tyszkiewicz (postać fikcyjna) , Aukcja charytatywna , 

Działalność charytatywna , Ludzie bogaci , Pierwsze damy , Prezydenci , Spisek , 

Śledztwo i dochodzenie , Terroryzm , Uprowadzenie , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Political fiction , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

Air Force One ląduje na Okęciu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przybywa do Warszawy, by podpisać traktat 

zmieniający geostrategiczną sytuację Polski. W tym samym czasie obie Pierwsze Damy biorą udział w aukcji 

charytatywnej. Obrazy wybitnej malarki licytują przedstawiciele saudyjskiej rodziny królewskiej, ośmiu 

biznesmenów z pierwszej pięćdziesiątki najbogatszych ludzi świata oraz Ellaiah, amerykańska gwiazda muzyki 

pop. Podinspektor Jakub Tyszkiewicz stoi na czele Biura Zwalczania Terroryzmu. Jego zadaniem jest 

zabezpieczenie galerii i ochrona gości. W Pałacu Prezydenckim zapadają ostatnie ustalenia. Wszystko jest 

przygotowane do podpisania umów. Rozpoczyna się aukcja…   
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38. Detoks / Krzysztof Domaradzki.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Czarna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Studenci , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W wynajętym mieszkaniu w łódzkiej kamienicy zostają odnalezione zmasakrowane zwłoki studentki Martyny 

Bułeckiej. Brak śladów sugerujących tożsamość sprawcy. Brak motywów. Brak świadków. Komisarz Tomek 

Kawęcki, jeszcze parę lat wcześniej utalentowany śledczy, dziś jest wypalonym samotnym alkoholikiem. Ale 

tylko on daje nadzieję na rozwikłanie sprawy zabójstwa 24-letniej kobiety, pod warunkiem że zdoła wziąć się              

w garść i zechce współpracować z kolegami. Tymczasem szczególnie młoda sierżant Magda Giętka budzi w nim 

nieuzasadnioną niechęć. Szukając zabójcy Martyny Bułeckiej, policjanci zapuszczają się w najbardziej 

zdegenerowane rejony Łodzi. Poznają świat dewiantów, prostytutek i narkomanów, zblazowanych studentów               

i wykładowców, wykolejeńców balansujących na granicy prawa, skorumpowanych prawników i zdeprawo-

wanych dziennikarzy. Przekonują się, że ludzie przeważnie nie są takimi osobami, za jakie się podają,                           

a niektórych policjantów od przestępców różni jedynie mundur. Wśród sfrustrowanych członków zespołu 

śledczego coraz częściej dochodzi do tarć. Sytuację dodatkowo komplikuje odkrycie związku pomiędzy 

zabójstwem Martyny Bułeckiej a sprawą sprzed czterech lat. Wówczas w małej wsi nieopodal Łodzi w podobny 

sposób została zamordowana nastoletnia dziewczyna. Tyle że sprawca tamtego zabójstwa został schwytany                  

i osądzony. Tragiczna pomyłka? A może celowe działanie…  

 

 

39. Dirty / Belle Aurora ; tłumaczenie Iga Wiśniewska.- Oświęcim : Wydawnictwo 

NieZwykłe, 2019. 

(Raw family / Belle Aurora ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Molestowanie seksualne , Przemoc w rodzinie , 

Przestępczość zorganizowana , Ucieczki , Powieść , Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Jej małżeństwo wydawało się idealne. Ludzie jej zazdrościli i chcieli żyć jej życiem. Pragnęli być panią 

Alejandra Gambino - żoną Dino Gambino, córką Eduardo Castillo. Szanowaną i kochaną księżniczką mafii. Nie 

mieli pojęcia, jaki horror dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Gdyby wiedzieli, nawet przez jedną sekundę nie 

zazdrościliby jej niczego. I wtedy pojawił się Julius Carter. Przystojny, niebieskooki Julius. Uratował ją, a ona go 

wykiwała. Teraz wszyscy chcą ją dorwać, a za jej głowę jest wyznaczona nagroda. To tylko kwestia czasu, ale 

Alejandra nie ma nic do stracenia. I tak w środku jest martwa. Pytanie brzmi: Kto dorwie ją pierwszy?  

 

40. Długa noc / Wiesław Hop.- Warszawa : Wydawnictwo CM, 2020. 

(Nowy Polski Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uprowadzenie , Przestępczość zorganizowana , Prywatni 

detektywi , Bieszczady (góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Agnieszka Drozd - atrakcyjna maturzystka - jest zakochana w starszym od niej, tajemniczym Andrzeju Dżoń. 

Ale jej rodzice są przeciwni tej znajomości. Na tym tle pomiędzy matką i córką dochodzi do kłótni. Kilka dni 

później, gdy Agnieszka wyjeżdża w Bieszczady, rodzice zaniepokojeni brakiem kontaktu z córką wynajmują 

prywatnego detektywa, Józefa Biesiadę, aby odnalazł dziewczynę i sprowadził do domu. Biesiada dowiaduje się, 

że Andrzej Dżoń, to był przestępca z gangu Brzytwy z Wołomina, który ostatnie lata spędził w kryminale. 

Ustala, że oboje z Agnieszką przebywają w hotelu w Polańczyku, ale gdy tam dociera, okazuje się, że Agnieszka 

została porwana, a Dżoń w nocy opuścił hotel w wielkim wzburzeniu. W Zielonej Polanie - leśnej posiadłości 

biznesmena z Sanoka - Biesiada odkrywa zwłoki dwóch mężczyzn oraz ślady, sugerujące, że mogła tam być 

przetrzymywana Agnieszka.  

 

 

41. Dolina / Bernard Minier ; przełożyła Monika Szewc-Osiecka.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martin Servaz (postać fikcyjna) , Klasztory (budynki) , Mnisi , 

Policjanci , Zabójstwo seryjne , Pireneje (góry) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Myślę, że ktoś tutaj zachowuje się tak, jakby uważał się za Boga...". W jednej z pirenejskich dolin dochodzi do 

serii straszliwych morderstw. Podejrzewa się, że jakąś rolę w sprawie odgrywa pobliskie opactwo kryjące wiele 

sekretów. Miasteczko ogarnia chaos, mieszkańcy postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Do akcji wkracza 

Martin Servaz, były komisarz policji w Tuluzie, którego przeszłość przywiodła do tego odciętego od świata 

miejsca. Nie wie, że przyjdzie mu się zmierzyć z niewyobrażalnym złem, gorszym niż najstraszliwszy koszmar... 

 

 

42. Dom gejsz / Alex Vastatrix ; [opieka historyczna] Waldemar Bednaruk.- 

Warszawa : Harde, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zamoyski, Jan (1627-1665) , Gejsza , Harem , Kobieta , 

Zamość (woj. lubelskie) , Japonia , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kontynuacja bestsellerowej książki Harem. Zaczyna się od wątku współczesnego – nasza autorka jest już 

szczęśliwą posiadaczką małej fortuny ze sprzedaży Haremu. Wiedzie wygodny żywot w związku ze swoim 

chłopakiem, w pracy układa się jej doskonale, ale czegoś jej brakuje. Podrażniona żyłka poszukiwacza skarbów 

przeszłości nie daje jej spokoju. I wtedy dowiaduje się o istnieniu zaginionej części pamiętnika Sobiepana. Rusza 

więc ku nowej przygodzie, przez Chiny, Japonię i Afrykę. Ciekawy wątek w książce poświęcony jest 

Marysieńce i jej pierwszym spotkaniu z Janem III Sobieskim.  
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43. Dopóki nie zajdzie słońce. Cz. 1 / Ewa Pirce.- Oświęcim : Wydawnictwo 

NieZwykłe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stres pourazowy , Żołnierze , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Jeden rozkaz, jedna chwila, jedna śmierć. To właśnie całkowicie i bezpowrotnie zmieniło życie Samuela 

Remseya. Przeszłość, którą chciał za sobą zostawić, nie pozwalała o sobie zapomnieć, pustosząc jego serce                    

i umysł. Złamany, zraniony i pogrążony w smutku zapomniał o tym, co powinno stać się jego siłą - o rodzinie. 

Bez przerwy prowokował śmierć, śmiejąc jej się w twarz. Jednakże wszystko, co robimy, wraca do nas ze 

zdwojoną mocą. Przyszedł w końcu czas, że śmierć zadrwiła z niego. Został zepchnięty na samo dno egzystencji. 

Czekał na zgubę. Lecz zamiast tego otrzymał pomocną dłoń. Dzięki danej mu szansie uwolnił się od widm dnia 

wczorajszego, budując na nowo swoje życie. Pozorny spokój zaburzyła jednak osoba, która jako jedna z niewielu 

była w stanie w ciągu minuty zarówno go rozśmieszyć, jak i wyprowadzić z równowagi. Była jak mina 

przeciwpiechotna - niepozorna, ale cholernie niebezpieczna. Czy mężczyzna z tak burzliwą przeszłością jest               

w stanie pokochać? Czy zdoła otworzyć serce przed kobietą, która nie wierzy w miłość i nie chce jej w swoim 

życiu? Czy tych dwoje podda się przeznaczeniu, czy nieustannie będzie z nim walczyła?  

 

 

44. Dopóki nie zajdzie słońce. Cz. 2 / Ewa Pirce.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Stres pourazowy , Uprowadzenie , Żołnierze , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Najcięższa walka, jaką toczymy w życiu, to walka z samym sobą. Życie znaczy bliznami nie tylko nasze ciała, 

ale i dusze, a ta Samuela jest wyjątkowo okaleczona. Nosi w sobie wiele ran, również takich, które nie zdążyły 

się jeszcze zabliźnić. Wydaje się jednak, że w końcu i dla niego los przygotował szczęśliwe zakończenie. 

Wszystko idzie ku lepszemu, a Sam zaczyna odkrywać, czym jest radość. Jednak w najmniej oczekiwanym 

momencie życie po raz kolejny udowadnia, jak bardzo potrafi być nieprzewidywalne i okrutne. Po latach bitew   

o siebie, swoją rodzinę i przyszłość Samuel staje oko w oko z demonami przeszłości, które postanowiły zetrzeć 

w proch to, o co tak uparcie walczył. Czy znajdzie w sobie dostatecznie dużo siły, by stanąć do ostatniego, 

decydującego starcia?  

 

 

45. Droga życia / Agata Awlam.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Wzruszająca opowieść o miłości, wierze i sile wybaczania. Życie Katherine nigdy nie było usłane różami. Zaraz 

po narodzinach została odebrana matce i oddana na wychowanie obcej rodzinie. Nieświadoma swoich 

prawdziwych korzeni, dziewczyna powoli wkracza w dorosłość, rozpoczyna studia i znajduje pierwszą pracę. 

Zrządzenie losu sprawia, że wkrótce pozna swoją rodzoną matkę, a także mężczyznę, z którym będzie mogła 

stworzyć dom, o jakim zawsze marzyła. Katherine ma nadzieję, że oto rozpoczyna się nowy, najszczęśliwszy 

rozdział w jej życiu, ale Bóg ma wobec niej inny plan... Powieść Agaty Awlam to nie tylko poruszająca historia 

o miłości, która może odmienić nasze życie, ale również przewodnik w trudnej podróży nazwanej życiem. 

Przewodnik, który daje nadzieję, koi zszargane trudną codziennością nerwy i pobudza do zmian.  

 

 

46. Druga strona / Kim Holden ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Każda historia ma dwie strony. Pierwszą, przedstawioną światu. I tę drugą. Prawdziwą. Tę, która ma znaczenie. 

Siedemnastoletni zbuntowany i gburowaty Toby Page jest samotny. Nie ma rodziny. Przyjaciół. Pracuje 

dorywczo, w ten sposób zarabia na własne utrzymanie i dach nad głową. Każdego dnia walczy z niewidzialnymi 

dla innych demonami. I każdego dnia pragnie się poddać. Ale nie może. Jeszcze nie. Do budynku, w którym 

mieszka, wprowadza się Alice Eliot i rozświetla nieco mroczny świat chłopaka. Stojąc na rozdrożu, ciężko 

zachować perspektywę. Trudno dostrzec swoją wartość, kiedy jest się czarnym charakterem w swojej własnej 

historii. Na szczęście dla Toby’ego, dziewczyna rozbudza w nim nieznane dotąd uczucia. Dwie strony Toby’ego 

sprawiają, że staje się kompletny, pozwalając dostrzec prawdę. Tak powstają niezwykli bohaterowie. Ale czy to 

wystarczy, by go ocalić?  

 

 

47. Dublerka / B. A. Paris, Clare Mackintosh, Sophie Hannah, Holly Brown ; z 

angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgard.- Warszawa : Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Tajemnica , Szkoły artystyczne , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Thriller psychologiczny, którego współautorkami są Sophie Hannah, BA Paris, Clare Mackintosh i Holly Brown. 

Jak daleko się posuniesz, by chronić swoją córkę? Cztery matki muszą ustalić, co naprawdę zagraża ich córkom - 

zanim będzie za późno. Córki Carolyn, Bronnie, Elise i Kendall przyjaźnią się i uczą w Akademii Sztuk 

Performatywnych imienia Orly Flynn. Rok temu zgrana grupka przyjaciółek rozpadła się - doszło między nimi 

brutalnej kłótni, ale dziewczynki już sobie wybaczyły i znów są nierozłączne. Jednak ich matki wciąż nie 

potrafią przejść nad tym do porządku dziennego. Szczególnie, że w szkole pojawiło się nowe zagrożenie i nowa 

tajemnicza uczennica. Wtedy matki postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Jednak, żeby odkryć prawdę, będą 

musiały zaryzykować, że na jaw wyjdą ich własne pilnie strzeżone sekrety… Cztery współczesne brytyjskie 

mistrzynie suspensu połączyły swoje siły, by opowiedzieć tę wyjątkową, poruszającą i pełną tajemnic historię. 

Cztery autorki kryminałów i jedna wspólna powieść - to mógłby być przepis na katastrofę. Ale ten kwartet 

pisarek poradził sobie z zadaniem koncertowo!  
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48. Dwadzieścia minut do szczęścia / Katarzyna Mak.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Praktyki studenckie , 

Przeznaczenie , Wsie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Michalina nie ma łatwego życia. Wychowana przez babcię, po jej śmierci boryka się z problemami finansowymi 

i własnym darem ściągania na siebie kłopotów. Impulsywna, a zarazem pozbawiona pewności siebie, wciąż 

zadręcza się pytaniem, czy u przyczyn jej wiecznego pecha leżą geny odziedziczone po rodzicach, o których 

babcia nigdy nie chciała z nią rozmawiać. Na szczęście przynajmniej jej studia przebiegają bez zakłóceń. Od 

upragnionego dyplomu dzieli dziewczynę już tylko praktyka w ekologicznym gospodarstwie rolnym. Nawet nie 

podejrzewa, że wyjazd na wieś przewróci cały jej świat do góry nogami.  

 

 

49. Dzień zero / David Baldacci ; przełożył z angielskiego Andrzej Leszczyński.- 

Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Puller (postać fikcyjna) , Żandarmeria wojskowa , 

Wirginia Zachodnia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

W Zachodniej Wirginii dochodzi do makabrycznej zbrodni, której ofiarami są pułkownik Matthew Reynolds, 

jego żona i dwoje nastoletnich dzieci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi John Puller, uważany za najlepszego 

agenta amerykańskiej armii. Wspiera go lokalna detektyw Samantha Cole. W zapierającym dech wyścigu                   

z czasem Cole próbuje ocalić społeczność, w której się wychowała, a Puller stara się zapobiec nadciągającej 

katastrofie… Czy można jednak zapobiec czemuś, o czym nie wiemy, że nadchodzi?  

 

 

50. Dziewczyna, którą znałaś / Nicola Rayner ; przełożyła Agnieszka Walulik.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kobieta , Zaginięcia , Powieść psychologiczna 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Należała do niego. Była idealna. Aż nagle zniknęła. Jako były członek parlamentu, a teraz prezenter telewizyjny, 

George Bell zawsze cieszył się opinią kobieciarza. Jego żona, Alice, nigdy nie mogła się uwolnić od cienia 

kobiet z przeszłości George'a. A kiedy zachodzi w ciążę, jej dyskomfort przemienia się w obsesję... Spokoju nie 

daje jej zwłaszcza jedna z dawnych partnerek męża: piękna dziewczyna o imieniu Ruth, z którą George spotykał 

się na pierwszym roku studiów i która zaginęła, zanim skończyli uniwersytet. Kiedy więc Alice widzi kobietę, 
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która do złudzenia przypomina Ruth, nie może się otrząsnąć z wrażenia, że za jej zniknięciem stoi coś więcej, niż 

mówił George. Ale czy na pewno chce wiedzieć, co mąż robił za jej plecami przez te wszystkie lata?  

 

 

51. Estera : królewskie piękno / Angela Hunt ; tłumaczenie Joanna Jurewicz.- 

Kraków : Między Słowami, 2020. 

(Niebezpieczne piękności / Angela Hunt) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Estera (postać biblijna) , Harem , Kobieta , Królowie biblijni 

, Piękno , Żydzi , Persja (państwo dawne) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Opowieść o pięknie, które kruszy twarde serca tyranów. I o kobiecej sile, która musi pokonać zamieszkujące                

w nich demony. Beztroskie życie Hadassy kończy się, kiedy zostaje porwana do haremu króla Kserksesa. Młoda 

Żydówka w jednej chwili traci wszystko – wolność, rodzinę, a nawet imię. By ukryć swą prawdziwą tożsamość, 

nazywa siebie Esterą. Miała być jedną z wielu nałożnic władcy, jednak niespotykane piękno dziewczyny 

sprawia, że Kserkses oddaje jej nie tylko serce, ale i królestwo. Niestety, pałac okazuje się dla Estery złotą 

klatką, a serce tyrana skrywa w sobie demony, z którymi trudno wygrać. Czy niewinna dziewczyna ośmieli się 

przeciwstawić najpotężniejszemu władcy? Czy zaryzykuje wszystko, aby stanąć w obronie tego, co słuszne? 

Fascynująca opowieść o rozpalającej wyobraźnię biblijnej królowej Esterze. Dzięki wiedzy i pasji autorka 

mistrzowsko ożywia historię kobiety, którą znamy z kart Biblii, i zagląda w jej duszę. Pokazuje świat pełen 

intryg, zdrad, bogactwa i wielkich namiętności. Świat, w którym jednego dnia można zasiąść na tronie,                        

a nazajutrz ryzykować życie w obronie ideałów.  

 

 

52. Filip i hydra / Patryk Fijałkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Przemoc w rodzinie , Trauma , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Opowieść o traumatycznym dzieciństwie. Bliznach, jakie pozostają na duszy dziecka będącego świadkiem 

przemocy domowej i trudnościach, jakie to dziecko, w dorosłym życiu, ma w budowaniu relacji i związków 

osobistych. Bohatera książki, Filipa, poznajemy z perspektywy dwóch przeplatających się linii czasowych - 

dziecka oraz dorosłego. Jako dziecko Filip żyje w piekle domu rodzinnego. Widzi skrajnie toksyczną relację 

swoich rodziców, opartą na dynamice kata i ofiary. Ojciec fizycznie i psychicznie znęca się nad jego matką. Filip 

jako dorosły, młody człowiek próbuje ułożyć sobie życie, nieświadomie powielając mechanizmy, które pomogły 

mu przetrwać dzieciństwo, i odcinając się od swoich emocji. Jego pozorny spokój - fundament złożony z pasji do 

muzyki i relacji ze swoją dziewczyną, Hanią - burzy wiadomość od ojca, który chciałby się z nim spotkać po 

dziesięciu latach od urwania kontaktu.  

 

 

 

 

 

 



22 
 

53. First last kiss / Bianca Iosivoni ; przełożyła Joanna Słowikowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Studenci , Udawane związki , Wirginia Zachodnia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Elle Winthrop i Luke McAdams są najlepszymi przyjaciółmi. I nic ponadto. Oboje nie chcą tego zmieniać, mimo 

że ich znajomi od dawna obstawiają zakłady, czy i kiedy nierozłączna skądinąd para wyląduje wreszcie w łóżku. 

Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy Elle zostaje zaproszona na przyjęcie zaręczynowe swojej siostry,                    

a Luke występuje na nim jako jej rzekomy chłopak. Ale czy ta rola go nie przerośnie? Jak mocno można się do 

siebie zbliżyć, nie narażając na szwank przyjaźni? I czy warto ryzykować przyjaźń dla czegoś więcej? Dopiero    

w obliczu osobistych tragedii Elle i Luke dowiedzą się, na kogo w swoim życiu mogą naprawdę liczyć,                         

i zrozumieją, że w życiu bywają ważniejsze rzeczy niż złamane serca. Czy aby na pewno…?  

 

 

54. First last look / Bianca Iosivoni ; przełożyła Joanna Słowikowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studenci , Wirginia Zachodnia (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kiedy Emery Lance zaczyna swoje studia w Wirginii Zachodniej, jedynym czego sobie życzy jest nowy 

początek. Chce po prostu studiować: bez plotek na jej temat i potępiających spojrzeń nieprzyjaznych jej ludzi. Za 

to jest gotowa znieść naprawdę dużo, choćby wytrzymać w jednym pokoju z najbardziej denerwującym gościem 

wszech czasów. Ale sytuacja się komplikuje: najlepszy przyjaciel jej współlokatora, Dylan Westbrook, jednym 

spojrzeniem przyprawia ją o szybsze bicie serca. Przy czym jest to rodzaj faceta, od jakich Emery zawsze starała 

się trzymać z daleka: za przystojny, za miły i zdecydowanie zbyt zabawny. Jej serce jest znowu w niebezpie-

czeństwie…  

 

 

55. First last night / Bianca Iosivoni ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Studenci , Śmierć bliskiej osoby , Tajemnica , 

Walka wręcz , Wirginia Zachodnia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Tate to młoda, arogancka kujonka, która udaje, że interesuje ją tylko nauka. Trevor, wysoki, czarnowłosy                     

i czarnooki chłopak, traktuje ją jak młodszą siostrę i cały czas próbuje się nią opiekować. Odkąd pewnego 

chłodnego listopadowego wieczoru Tate i Trevor lądują w łóżku w akademiku, okazuje się, że jest im ze sobą 
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bardzo dobrze. Oboje wiedzą, że intymne spotkanie pod wpływem nastroju chwili było błędem, a jednak wciąż 

bardzo ich do siebie ciągnie. Pragną to powtórzyć. Za wszelką cenę unikają ze sobą spotkań, choć myśl o drugiej 

osobie sprawia, że nie potrafią zaznać spokoju. Kiedy Tate próbuje dowiedzieć się więcej na temat tajemniczej 

śmierci swojego brata i zbiera na ten temat wszystkie możliwe informacje z różnych źródeł, okazuje się, że 

sprawa ma drugie dno i sytuacja robi się niebezpieczna… Do tego Trevor również kryje mroczny sekret                        

z przeszłości… Z całych sił stara się, by nikt nie dowiedział się, że wcale nie jest takim miłym, spokojnym 

chłopakiem, za jakiego wszyscy go uważają… Okazuje się, że wszystkie tropy prowadzą Tate do pewnej 

obskurnej piwnicy. Tam, w siłowni, odbywają się nielegalne walki. Co wspólnego miał z nimi jej brat, Jamie?              

I co wspólnego ma z nimi Trevor? Dlaczego za wszelką cenę próbuje powstrzymać ją od chodzenia w to 

miejsce? I dlaczego kiedyś walczył na tym ringu? Czy znał jej brata i czy jakimś cudem mógł przyczynić się do 

jego śmierci? Mroczna tajemnica zaczyna stopniowo zmieniać relacje Tate i Trevora.  

 

 

56. Fortepian / Gaja Kołodziej.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka , Rodzeństwo , Szkoły muzyczne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Muzyką wypowiadają wszystko, co wzajemnie pragną usłyszeć. Na słowa przyjdzie kiedyś pora, jeśli 

kiedykolwiek będą im potrzebne. Na gali z okazji trzydziestolecia szkoły muzycznej założonej przez matkę, 

Konstancję Nutę, spotykają się trzy pokolenia rodziny, a przede wszystkim trójka rodzeństwa. Seweryna, która 

jest dyrektorką szkoły i organizatorką uroczystości, pragnie udowodnić, że zasługuje na stanowisko 

odziedziczone po matce. Julia, fotografka, przyjeżdża z zagranicy, żeby profesjonalnie sfotografować 

uroczystość, i niespodziewanie spotyka pianistę, który był jej młodzieńczą miłością. Bogusz, biznesmen oraz 

człowiek sukcesu, doszukuje się wad w organizacji gali. Coraz krytyczniej patrzy też na własną żonę, która 

spycha na niego opiekę nad dziećmi. Starannie zaplanowane wydarzenie wymyka się spod kontroli – emocje 

biorą górę nad logiką, prowadząc do zmian, które zaważą nad przyszłością i wzajemnymi relacjami rodzeństwa.  

 

 

57. Franco / Kim Holden ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Muzycy , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Franco Genovese jest perkusistą w światowej sławy amerykańskim zespole Rook. Chłopak ma wszystko. 

Zabójczy uśmiech, tatuaże, talent, ostry dowcip. A przy tym wszystkim serce ze złota. Wiedzie dobre, stabilne, 

nieskomplikowane życie. Jednak wieczór spędzony w niepozornym barze w Los Angeles wszystko to zmienia. 

Do jego świata wkracza Gemma Hendricks. Pochodząca z północnej Anglii, odnosząca sukcesy młoda pani 

architekt. Właścicielka uroczego uśmiechu, ciętego języka i nad wyraz ufnego serca. Natychmiast coś ich do 

siebie przyciąga. Gemma i Franco z miejsca się zaprzyjaźniają. Ich znajomość nie potrwa długo, ponieważ kiedy 

za kilka dni wrócą do domów, rozdzielą ich tysiące kilometrów. A może coś się zmieni? Gemma ma pewne 

bliskie sercu marzenie. Gdy Franco postanowi pomóc dziewczynie w spełnieniu go, wszystko może wywrócić 
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się do góry nogami. Czy ich przyjaźń będzie miała szansę przerodzić się w miłość? A może wszystko pójdzie              

w zapomnienie? 

 

 

58. Franka w obcym domu / Wioletta Sawicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

(Wiek miłości, wiek nienawiści / Wioletta Sawicka ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Nacjonalizm , Samotne matki 

, Wileńszczyzna , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść historyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

Co zrobi matka dla ratowania dzieci? Oleńka, teraz już Franka Wyrobek, dla ratowania dzieci poświęca 

wszystko, co dla niej najważniejsze - przeszłość, to, kim jest, a także kobiecą godność. Panna z dwojgiem 

maleńkich dzieci, pozbawiona dachu nad głową, pracy i środków do życia, poszukiwana przez żandarmów, 

bierze ślub z człowiekiem z obcego jej świata, kowalem Ignacym. Franka przenosi się do mężowskiej chaty                 

w Mickunach. Jedynie dzięki ciężkiej pracy udaje jej się nie myśleć o nocach z mężczyzną, którego nie kocha. 

Ignacy rządzi w domu twardą ręką, tylko troska o dzieci i skrywane na dnie serca wspomnienie utraconego 

Joachima pozwalają dawnej hrabiance Ostojańskiej wytrwać pod cudzym dachem. Tymczasem wielka wojna 

rzuca ich za Wołyń, gdzie do głosu dochodzą ukraińscy nacjonaliści. W świecie ogarniętym nienawiścią młoda 

kobieta robi wszystko, by ocalić dzieci, resztki człowieczeństwa i miłość. Przewrotny los szykuje jej jednak 

niespodziankę.  

 

 

59. Furia Wikingów / Daniel Komorowski.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , Powieść historyczna , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wikingowie – gniewni wojownicy z surowej Północy przybyli, by palić, grabić i gwałcić, ale przede wszystkim, 

żeby okryć się wiekopomną chwałą zdobywców i zapewnić sobie miejsce w Valhalli. Chcą odkrywać nowe 

tereny, nowe przestrzenie pod łupieżcze wyprawy. Ich przywódca Ragnar, którego oczy kierują się na Zachód, 

zrobi wszystko, aby wypełnić przepowiednię dotyczącą jego samego oraz jednego z synów. O rosnącą sławę 

władcy z Północy staje się zazdrosny sam Karol Wielki. Pragnie go pokonać i ostatecznie utrwalić swój 

przydomek i hegemonię. Jeden z synów Ragnara, Ivar, pozostawia na nowych ziemiach krwawe ślady. Chce 

zasiać strach w sercach ich mieszkańców, którzy mają drżeć na samą myśl o wojownikach z Północy. Powieść 

Furia wikingów jest owocem zainteresowań i pasji autora, na jej stronach pojawiają się jego ulubione postaci                

z tamtych czasów.  
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60. Gambit królowej / Walter Tevis ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Narkotyki , Sens życia , Szachy , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W wieku ośmiu lat Beth Harmon trafia do sierocińca. Tam wkrótce odkrywa swoje dwie największe miłości: grę 

w szachy i środki odurzające. Szachów uczy się w piwnicy, pod okiem gburowatego woźnego, który szybko 

poznaje się na jej niezwykłym talencie. Małe zielone pigułki są podawane jej i innym maluchom, żeby w domu 

dziecka łatwiej było utrzymać spokój. Obie obsesje będą towarzyszyć Beth, kiedy opuści dom dziecka, 

przeniesie się do rodziny adopcyjnej i spróbuje zbudować dla siebie nowe życie. Wspinając się na szczyty 

amerykańskich, a potem światowych rankingów szachowych, będzie się równocześnie mierzyć z własnym 

pragnieniem samozniszczenia. „Gambit królowej” to przepiękna książka o samotności i przyjaźni, rywalizacji               

i współpracy, zagubieniu i poszukiwaniu sensu życia.  

 

 

61. Gaz do dechy / Joe Hill ; z angielskiego przełożyli Izabela Matuszewska, Danuta 

Górska, Krzysztof Sokołowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Horror , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Wyjęci spod prawa motocykliści uciekający przez pustynię przed upiorną cysterną… Wizyta młodych ludzi                 

w wesołym miasteczku, która wcale nie kończy się wesoło… Uchylone drzwi do świata cudów, które okazują się 

furtką dla namacalnego zła… Podróż pociągiem w niecodziennym towarzystwie… Media społecznościowe, 

które nikogo nie uratują przed zombi… Bibliotekarz dostarczający najświeższe lektury umarłym… I wreszcie 

lot, podczas którego ludzie nieakceptujący się nawzajem zaczynają ze sobą rozmawiać - nieco za późno. Od 

klasycznych horrorów, przez fantasy, S-F, thriller psychologiczny, po prozę obyczajową z silnym akcentem 

politycznym - różnorodność opowiadań w tym zbiorze jest niezwykła. Ale wszystkie dotykają najgłębszych 

ludzkich sekretów i wydobywają na światło dzienne nasze mroczne słabości i lęki.  

 

 

62. Gdyby nie ty / Colleen Hoover ; tłumaczenie Matylda Biernacka.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt pokoleń , Matki i córki , Miłość , Śmierć bliskiej 

osoby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Gdyby nie ona, moje życie wyglądałoby inaczej. Gdyby nie on, nie dałabym sobie rady. Gdyby nie ty…  Gdyby 
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nie córka, przyszłość Morgan wyglądałaby inaczej. Nie planowała ciąży w młodym wieku i szybkiego ślubu. 

Teraz jest zdeterminowana, żeby uchronić Clarę przed błędami, które sama popełniła. Gdyby nie matka, Clara 

mogłaby iść do przodu. Według niej Morgan staje się coraz bardziej zgorzkniała i zupełnie brak jej 

spontaniczności. Clara nie chce być taka jak ona. Gdy tragiczny wypadek dotyka ich rodzinę, życie kobiet 

wywraca się do góry nogami. Morgan znajduje wsparcie u ostatniego mężczyzny, po którym by się tego 

spodziewała. Clara zwraca się do chłopaka, z którym nie mogła się kontaktować. Dla jednej i drugiej to relacje 

okupione dylematami i trudnymi decyzjami. Czy zakazane uczucia zdołają przetrwać? Przejmująca powieść               

o miłości, rodzinie i stracie. Colleen Hoover z wielką wrażliwością i zrozumieniem opisuje relacje, które prawie 

przestały istnieć. I zadaje nam pytanie: czy i jak o nie walczyć?  

 

 

63. Geneza / Robin Cook ; przełożył Maciej Szymański.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biotechnologia , Genetyka , Medycyna sądowa , Zabójstwo , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kiedy na stół sekcyjny w nowojorskim Inspektoracie Medycyny Sądowej trafia ciało dwudziestoośmioletniej 

kobiety, Kery Jacobsen, wiele wskazuje na to, że doszło do przedawkowania narkotyków. Podczas sekcji 

okazuje się, że kobieta była w ciąży. Nikt nie wie, kto był ojcem dziecka. Czyżby jego tożsamość była kluczem 

do wyjaśnienia zagadki ostatnich chwil jej życia? Aria Nichols, rezydentka prowadząca sprawę, postanawia 

wykorzystać kontrowersyjną metodę badawczą opartą na najnowszych osiągnięciach biotechnologii, by dotrzeć 

do tajemniczego ojca. Ktoś jednak robi wszystko, by zagadka śmierci Kery nigdy nie została wyjaśniona. Każdy, 

kto zbliży się do prawdy, może stać się kolejnym celem zabójcy...  

 

 

64. Gniew Północy / Daniel Komorowski.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , Powieść historyczna , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wikingowie znowu ruszają do walki! Dokonują zemsty na Karolu Wielkim za atak na ziemie duńskie i oblegają 

Paryż, miasto, którego ponoć nie sposób zdobyć. Wielkie zdrady tych, którzy nie powinni byli zdradzić, 

towarzyszą równie wielkim zmianom sojuszy. Synowie Ragnara zdobywają sławę, każdy na inny, własny 

sposób. Śmierć jednej z kluczowych postaci świata wikingów zmieni wszystko. Wojownicy z Północy z furią 

wkraczają na nowe ziemie. Wróg stanie się przyjacielem, a przyjaciel wrogiem. W wielu miejscach wybuchnie 

walka o władzę, a w rodzinach zdarzą się rzeczy, o jakie nikt nie podejrzewałby nawet największego 

przeciwnika.  
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65. Gorsza siostra / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na białaczkę , Dawcy szpiku , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Tajemnica spowiedzi , Kraków (woj. małopolskie) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Ida ma 25 lat, męża Tomka i dwuletnią córeczkę - Dziunię. Przed rokiem wykryto u kobiety białaczkę. Choroba 

postępuje szybko i jest wyniszczająca. Mama Idy, Urszula, jest przerażona, chce ocalić życie córki za wszelką 

cenę! Tylko przeszczep może uratować Idzie życie, a niestety, żaden z członków rodziny nie może być dawcą 

szpiku. Podczas rodzinnego spotkania okazuje się, że wuj Urszuli, benedyktyn z Tyńca, zna rodzinną tajemnicę. 

Przysięgał milczeć, jednak w tej sytuacji uznaje, że sprawa życia i śmierci zwalnia go z jej dotrzymania. Pojawia 

się jeszcze jedna szansa na znalezienie dawcy… przyrodnia siostra Uli. Jak zmieni się życie rodziny po 

odsłonieniu wieloletniej tajemnicy? Czy uda się uratować życie Idy?  

 

 

66. Gotowi na wszystko / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Reality show , Relacja romantyczna , Sława , 

Single (socjologia) , Wyspa , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Paula marzy, by ktoś odmienił jej życie dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Choć jest zwyczajną dziewczyną             

z sąsiedztwa, nieustannie pragnie sławy. Dziewczyna postanawia zgłosić się do nowego reality show, a do 

realizacji swojego szalonego pomysłu potrzebuje jedynie… partnera! W castingu mogą wziąć udział pary, więc 

zaradna singielka namawia przyjaciela ze szkolnych lat. Jeśli zwyciężą w finale, podzielą się główną nagrodą 

według potrzeb: Paula zdobędzie popularność, a Marcel - pieniądze na wymarzony ślub. Tylko że ślub jak                    

z bajki jest marzeniem jego narzeczonej… Ukochana o niczym nie wie, natomiast chłopak jest przekonany, że 

będzie wniebowzięta, gdy uda mu się zdobyć pieniądze. Miłość przecież wszystko wybaczy. Czy sława                        

i popularność warte są każdej ceny? Agata Przybyłek udowadnia, że mają tyle samo blasków, co cieni. I że 

najważniejsza w życiu jest - po prostu - miłość. Jesteście gotowi, by o nią zawalczyć?  

 

 

67. Gra anioła / Carlos Ruiz Zafón ; przełożyli Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán 

Casas.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Tajemnica , Barcelona (Hiszpania) , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W mrocznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, 
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otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być 

może, coś więcej... Z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w charakterystycznym dlań, oszałamiającym stylu 

autor "Cienia wiatru" ponownie przenosi nas do Barcelony Cmentarza Zapomnianych Książek, by obdarować 

niezwykłą intrygą, romansem i tragedią poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar książek, namiętności i przyjaźni 

splatają się w mistrzowskiej opowieści.  

 

 

68. Harem / Alex Vastatrix ; [opieka historyczna] Waldemar Bednaruk.- Warszawa : 

Harde, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zamoyski, Jan (1627-1665) , Harem , Kobieta , Zamość 

(woj. lubelskie) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Książka w znacznej części napisana jest w postaci pamiętnika młodej dziewczyny sprzedanej przez matkę do 

tytułowego haremu. Cała historia jest niezwykła i w dużej mierze oparta na faktach. Nauce polskiej znany jest 

fakt istnienia w polskiej historii instytucji haremu. Wiemy o co najmniej trzech tego typu prywatnych 

przybytkach, z których jeden stworzył Jan "Sobiepan" Zamoyski - wnuk wielkiego Jana Zamoyskiego 

przedstawiony tak zabawnie przez Sienkiewicza w "Potopie". I to w jego haremie toczy się akcja powieści. 

Opowieść zaczyna się w latach czterdziestych siedemnastego wieku. Opowieść czternastoletniej Józi – jak sama 

mówi głupiutkiej wtedy wiejskiej dziewuchy z Brzezin - córki ubogiego chłopa pańszczyźnianego. Gdy ojciec 

niespodziewanie zaniemógł i nie dał rady pracować, rodzina (szóstka dzieci, bieda aż piszczy) znalazła się                   

w trudnej sytuacji, matka sprzedała dziewczynę. Ta trafiła do haremu mości Zamoyskiego.  

 

 

69. Hej, dziewczyno! / Patrycja Mnich.- Warszawa : Wydawnictwo Papierowy Motyl, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

 

Powieść Patrycji Mnich jest historią wspaniałych kobiet nie poddających się jakimkolwiek schematom myślenia 

i działania, realizujących cele w zgodzie z sobą, nie z jakimkolwiek dyktatem zachowań. To opowieść o sile, 

którą chwilami stać nawet na słabość. Autorka opowiada o kobietach jak nikt inny. „Hej, dziewczyno!” to 

świetnie skonstruowana, wciągająca opowieść o kobietach samodzielnych, błyskotliwych i odważnych. 

Feminizm, ale bez demagogii; teza – jednak bez publicystycznego koturnu, okraszona za to dowcipem, fantazją             

i komizmem sytuacyjnym. Zaborskie, te – jak pisze autorka – „wrzody na dupie” Krakowa, są wieczne. I właśnie 

to jest wspaniałe. Łukasz Maciejewski – krytyk filmowy i teatralny, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, 

członek Europejskiej Akademii Filmowej 
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70. Holenderska dziewczyna / Marente de Moor ; z niderlandzkiego przełożył 

Ryszard Turczyn.- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, copyright 2020. 

(Powieść) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Holendrzy , Nazizm , Szermierka , 

Niemcy , Powieść  obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Złowroga atmosfera, moralne dylematy, szalone namiętności, wszystko to ujęte w pięknie wyrzeźbione zdania. 

Niemcy, rok 1936. Naziści dochodzą do władzy. Janna, młoda Holenderka, zostaje wysłana przez ojca do 

rozgoryczonego arystokraty Egona von Böttichera, który ma ją trenować w szermierce. To mężczyzna dręczony 

wojenną przeszłością, w którą zamieszany jest również ojciec Janny. Historia Janny to nie tylko opowieść                   

o miłości i utracie niewinności, ale też obraz niespokojnej atmosfery zmian w historii, pełen niepewności                       

i napięcia poprzedzającego drugą wojnę światową.  

 

 

71. Hotel 69 / Sonia Rosa.- Poznań : Wydawnictwo Filia, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Milionerzy , Przestępczość zorganizowana , Sopot 

(woj. pomorskie) , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Jakie tajemnice skrywają hotelowe apartamenty? Goście, którzy opłacili pokój, nie zawsze grzecznie idą spać... 

W Hotelu 69 spotkasz miłość, nienawiść, zazdrość,mroczne sekrety i małe codzienne grzeszki zameldowanych 

tam gości. W tle świat olbrzymich pieniędzy, sopockich milionerów, trójmiejskiego półświatka i codzienność 

„szarych” pracowników, dla których ekskluzywne wnętrza pięciogwiazdkowego hotelu nie mają żadnych 

tajemnic.  

 

 

72. Hydra / Vladimir Wolff.- Ustroń : WarBook, copyright 2016. 

(Armagedon / Vladimir Wolff ; 2) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Wojna , Polska , Powieść , 

Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Amerykę unicestwił zabójczy wirus. Rosja drży w posadach, a jedność europejska utonęła w fali uchodźców... 

Polska przejęła europejskie struktury wojskowe USA i niemal z dnia na dzień stała się supermocarstwem. 

Przybywa jej także wrogów, a niespodziewany, nadchodzący atak może pogrzebać nasze wielkie plany.  
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73. Ich zwycięstwa / Tessa Dare ; przekład Anna Rogucka, Agnieszka Frukacz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Dziewczyna spotyka księcia / Tessa Dare ; 3) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Opieka nad zwierzętami , Wielka Brytania , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

Nazywają go Księciem Zniszczenia. Bogaty i bezwzględny Gabriel Duke wspiął się ze społecznych nizin na sam 

szczyt i znalazł wśród angielskiej śmietanki towarzyskiej. Spotyka tam mieszkającą po sąsiedzku piękną                        

i namiętną lady Penelopę Campion, kobietę o sercu przepełnionym miłością i troską, która pod swój dach 

przyjmie każde zabłąkane stworzenie. Gdy jej niezwykle atrakcyjny sąsiad żąda, by zrezygnowała z opieki nad 

jej podopiecznymi, Penelopa rzuca mu wyzwanie: pozbędzie się swoich ukochanych zwierząt, jeśli on znajdzie 

im nowe domy i troskliwych opiekunów. Gabriel Duke zgadza się. Cóż w tym trudnego? A jednak… Los zawsze 

potrafi zaskoczyć. Dotąd całkowicie panujący nad sobą i swoim życiem mężczyzna, jest oczarowany kobietą, 

której nie potrafi się oprzeć. A ona, dotąd ratująca zwierzęta, wkłada całe swe serce, by uratować jego, Gabriela 

Duka, uciekającego przed mroczną przeszłością. Czy Książę Zniszczenia zrujnuje życie i reputację pięknej lady 

Penelopy? A może to ona, swym troskliwym sercem, uratuje jego duszę i ciało, tak jak dotąd ratowała bezbronne 

stworzenia?  

 

 

74. Idealna opiekunka / Phoebe Morgan ; przełożyła Malwina Stopyra.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , Osoby zaginione , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Anglia (Wielka Brytania) , Francja , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

Caroline Harvey zostaje znaleziona martwa w Suffolk, w najgorętszy dzień roku. Jej ciało zostało w dziwny 

sposób porzucone na łóżeczku dziecięcym. A dziecka, którym się opiekowała, nigdzie nie ma. Setki kilometrów 

dalej wakacje dla Siobhan Dillon na francuskim wybrzeżu kończą się nagle, kiedy jej mąż, Callum, zostaje 

aresztowany pod zarzutem morderstwa, a idealna rodzina Siobhan rozpada się. Jednak czy Caroline jest tak 

niewinna, jak się wydaje - czy może ukrywała swój własny sekret? Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy?                  

I gdzie jest dziecko?  

 

 

75. Imperium chmur / Jacek Dukaj ; ilustracje Aleksandra Ukleja.- Wydanie pierwsze 

w tej edycji.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauka , Rewolucja , Samuraje , Wojna , Japonia , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsuhito trafia Stanisław Wokulski, emisariusz Kraju, Którego Nie Ma, aby 

zawrzeć sojusz oparty na odkryciu doktora Geista: technologii metalu lżejszego od powietrza. W górskich 

stoczniach Hokkaidō zbudowanych przez Juliana Ochockiego, pod osłoną chmur, powstaje ażurowa flota 

Cesarskiej Marynarki Nieba. A każde słowo i czyn Ochockiego zapisuje Kiyoko, córka samuraja zbuntowanego 

przeciwko porządkom rozumu i demokracji. I to poprzez Kiyoko przeżywamy rewolucje przemysłowe zrodzone 

z kaligrafii, wojny napisanej na nowo Japonii i historię jej niemożliwej przemiany. Przeżywamy przemijanie 

języków, obyczajów i cywilizacji.  

 

 

76. Implikacja / Tomasz Brewczyński.- Wydanie pierwsze w języku polskim.- 

Gdańsk : Oficynka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Psychopaci , Seryjni zabójcy , Tajemnica , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Z trudem szła w mroźnym styczniowym wietrze… brocząca krwią, coraz słabsza. Jej widok wstrząsa Janem 

Poniatowskim, który z niedowierzaniem i zgrozą obserwował, jak kobieta powoli upada na chodnik. Nie wie 

jeszcze, że jest ona pierwszą ofiarą mordercy, który nie poprzestanie na jednej zbrodni. Nadciąga fala 

psychopatycznego gniewu.  

 

 

77. Inne dziecko / Gilly Macmillan ; z angielskiego przełożył Kamil Bogusiewicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Śledztwo i dochodzenie , Uchodźcy , Bristol (Wielka 

Brytania) , Powieść , Thriller , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Po ostatniej sprawie i związanym z nią obowiązkowym urlopie detektyw Jim Clemo dostaje kolejne zadanie - ma 

się przyjrzeć nieszczęśliwemu wypadkowi. Szybko jednak okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej złożona, 

dochodzi do tragedii i opinia publiczna zaczyna się nią przesadnie interesować. Tym bardziej, że dotyczy ona 

relacji pomiędzy Noah - Brytyjczykiem i Abdi - uchodźca z Somalii. W Bristolu rośnie napięcie. W atmosferze 

strachu i zaciętej walki dwie rodziny walczą o swoich synów i o prawdę. Żadna jednak nie wie, jak daleko będą 

musiały się posunąć, z jakimi demonami stanąć twarzą w twarz, jaki ból wycierpią. Bo prawda boli.  

 

 

78. Inspiracja / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oskar Blajer (postać fikcyjna) , Nastolatki , Pisarze , 

Zabójstwo seryjne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 
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Kiedy miłość jest inspiracją dla zbrodni. Pisanie opowiadań kryminalnych jest dla 23-letniego Oskara formą 

terapii pomagającą zapomnieć mu o dramacie z przeszłości. W poszukiwaniu inspiracji młody mężczyzna udaje 

się na pogrzeb brutalnie zamordowanej nastolatki. Tam poznaje Luizę, piękną dziewczynę z wyższych sfer, która 

wkrótce odmieni jego życie. Tymczasem pojawiają się doniesienia o kolejnych ofiarach seryjnego mordercy, 

ochrzczonego przez dziennikarzy mianem Łowcy Nimfetek. Oskar, zbliżając się do Luizy, odkrywa zaskakujące 

poszlaki, łączące ludzi z jej otoczenia z serią makabrycznych morderstw. To rozpętuje lawinę zdarzeń, których 

finału nikt nie jest w stanie przewidzieć.  

 

 

79. Iść, szedł, poszedł / Jenny Erpenbeck ; z języka niemieckiego przełożyła Eliza 

Borg.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afrykanie , Intelektualiści , Kryzys migracyjny w Europie 

(2015-2016) , Niemcy (naród) , Świadomość społeczna , Tożsamość osobista , 

Uchodźcy , Berlin (Niemcy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Jak znosić upływ czasu, gdy jest się zmuszonym do bezczynności? Jak radzić sobie z utratą tych, których się 

kochało? Kto przekaże dalej nasze dziedzictwo? Richard, emerytowany profesor, dzięki spotkaniu z uchodźcami 

na Oranienplatz w Berlinie wpada na pomysł, by szukać odpowiedzi na swe pytania tam, gdzie nikt by ich nie 

szukał: u młodych ludzi z Afryki, których wyrzuciło na berliński brzeg i którzy od lat skazani są na czekanie.               

I nagle on, mieszkaniec starej Europy, patrzy na siebie oczami ludzi, którzy być może lepiej od niego wiedzą, 

kim on, Richard, właściwie jest. 

 

 

80. Ja, Tamara / Grzegorz Musiał.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łempicka, Tamara (1898-1980) , Bohema , Malarze polscy , 

Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Pierwsza powieść o Tamarze Łempickiej. O jej genialnych obrazach i arcybarwnym życiu. O podróżach do 

Włoch, Niemiec, Ameryki. O dramatycznych okolicznościach ucieczki z bolszewickiej Rosji za cenę, która nie 

pozwoli jej już nigdy uzyskać spokoju. Na ołtarzu sztuki składała ofiary, które ją samą wyniszczały. Znała 

wszystkich wielkich artystów, którzy tworzyli w Paryżu: Pabla Picassa, André Gide'a, Jeana Cocteau, Gertrudę 

Stein, Coco Chanel, Marlenę Dietrich. Ekscentryczna Tamara to genialna malarka, skrajnie odważna kobieta, 

swoją niezależnością raniąca najbliższych. Łempicka demaskuje mielizny paryskiej bohemy znajdującej się pod 

urokiem i wpływami Rosji sowieckiej. Wchodzi jednak w ten świat i nie potrafi sobie niczego odmówić. 

Narkotyków i zapładniających ją twórczo erotycznych podbojów, z których zbyt łatwo się rozgrzesza. Mamy 

przed sobą postać, którą chcemy potępić, by za chwilę wielbić.  
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81. Jedna chwila / Anna Dąbrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Podróże służbowe , Wybory życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Emilia postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie. Los jej sprzyja. Poznaje tajemniczego mężczyznę, który 

mocno ją intryguje. Dopiero przy nim czuje, co to znaczy żyć naprawdę. Zawiera z Mattem układ, który budzi   

w niej zarówno przerażenie, jak i fascynację... Czy można kochać kogoś tu i teraz, zapominając o złej 

przeszłości? Ile tajemnic jest w stanie znieść Emilia?  

 

 

82. Jedna miłość / Anna Dąbrowska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2019. 

(Biblioteczka Liry) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Miłość , Nadzieja , Narodziny , Śmierć małżonka , 

Wdowieństwo , Żałoba , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Iść za głosem serca czy rozumu? Emilia spodziewa się dziecka, ale nawet cud narodzin nie jest w stanie 

wypełnić pustki po ukochanym mężczyźnie. Zaczyna chwytać się irracjonalnej nadziei, że Matt przeżył 

wypadek, lecz dla dobra synka przyjmuje oświadczyny Adama i stara się być szczęśliwą. Kiedy wydaje się, że 

do życia Emilia wraca spokój, niespodziewane wydarzenie znów rujnuje jej poukładany świat… Sięgnij po 

kontynuację „Jednej chwili” i „Jednego życia” a przekonasz się, że czas zmienia ludzkie charaktery, ale nie 

unicestwia siły uczuć!  

 

 

83. Jedno życie / Anna Dąbrowska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2018. 

(Biblioteczka Liry) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kłamstwo , Małżeństwo , Miłość , Relacja 

romantyczna , Spisek , Szczęście , Wybory życiowe , Zaufanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Miłość żyje tak długo, póki tli się iskra nadziei… Emilia, bohaterka znana Czytelniczkom z bestsellerowej 

„Jednej chwili”, rozkwita w nowym związku. Nareszcie poznała wszystkie sekrety ukochanego i odważyła się 

podjąć zawodowe wyzwania. Wydaje się, że wspólne życie Emi i Matta wypełni szczęście i harmonia, jednak los 

bywa przewrotny i stawia na drodze bohaterów wiele przeciwności. Jedną z nich okaże się wuj Matta, James, 

który zrobi wszystko, by zniszczyć ten związek. Czy w świecie kłamstw i intryg sama miłość wystarczy do 

szczęścia? Ta opowieść to istny dynamit, który wybucha wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz!  
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84. Jezioro tajemnic / Denise Hunter ; tłumaczenie: Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2020. 

(Pensjonat Bluebell / Denise Hunter ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Hotele , Pisarze , Tajemnica , Karolina 

Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Po tragicznej śmierci rodziców Molly Bennett wraz z rodzeństwem łączą siły, by spełnić ich marzenie, i postana-

wiają otworzyć pensjonat w zabytkowej rodzinnej posiadłości. Adam Bradford jest stroniącym od ludzi 

pisarzem, który ukrywa się pod pseudonimem Nathaniel Quinn i cierpi na zanik weny twórczej. Zdesperowany                

i ścigany przez terminy wydawnicze, wyjeżdża w poszukiwaniu inspiracji do miasteczka nad jeziorem                         

w Karolinie Północnej, które wybrał na akcję najnowszej powieści. Tam poznaje swoją muzę – młodą 

właścicielkę pensjonatu, zakochaną w jego alter ego. Gdy Molly podczas remontu znajduje w ścianie budynku 

tajemniczy stary list, razem z Adamem postanawiają odnaleźć nieszczęśliwych kochanków sprzed wielu lat, by 

pomóc im rozliczyć się z przeszłością. Jednak Bradford ma własne sekrety. Kiedy przeszłość zderzy się                         

z teraźniejszością, a prawda wyjdzie na jaw, Molly i Adam będą musieli zdecydować, czy dla miłości warto 

zaufać.  

 

 

85. Kachna / Mikołaj Górski.- Gdynia : Novae Res, copyright 2020. 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Zasze jest czas, by zbudować swój świat od nowa. Czasem droga do odnalezienia siebie bywa długa i kręta. Wie 

o tym Kachna, dziewczyna której los nie szczędził trudnych momentów - jej dzieciństwo nie należy do 

szczęśliwych, a czas spędzony w zakładzie karnym dla nieletnich odcisnął na jej psychice bolesne piętno. 

Pewnego dnia w wyniku szantażu Kachna trafia do tajemniczej leśnej osady, gdzie musi przebywać przez 

najbliższy rok. Tutejsze życie toczy się w zupełnie nieznanym jej dotąd rytmie, a zjawiska, których doświadcza, 

wymykają się ludzkiemu rozumowi. Mimo początkowej niechęci do tego miejsca i opiekującego się nią Karola 

dziewczyna coraz lepiej czuje się w swoim nowym środowisku, otwiera się na innych ludzi i na siebie samą. 

Jednak wkrótce przeszłość sie o nią upomni... "Kachna" to intrygująca, pełna mistycznych wątków powieść                 

o dojrzewaniu, szukaniu własnego sposobu na życie i odwadze, której potrzebujemy, by zmierzyć się z prawdą              

o sobie.  

 

86. Karminowy szal / Joanna M. Chmielewska.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright 2013 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Marysia, Marta i Magda. Zaprzyjaźniły się w dzieciństwie, lecz potem ich drogi rozeszły się. Przy grzanym 

winie w "Piwnicy pod Liliowym Kapeluszem" dorosłe już Maria, Marta i Magdalena zdobywają się na odwagę, 

by przyznać się do skrywanej od lat tajemnicy. Postanawiają działać. Czy uda im się zamknąć trudny rozdział 

swojego dzieciństwa? Dokąd zaprowadzi je ta droga? Ci, którzy czytali "Poduszkę w różowe słonie" lub 

"Sukienkę z mgieł", w "Karminowym szalu" odnajdą bohaterów poprzednich powieści Joanny M. Chmielew-

skiej. Ich losy splotą się z losami bohaterek "Karminowego szala". Czytelnicy odnajdą też niepowtarzalny klimat 

książek pisanych przez tę autorkę.  

 

 

87. Każdego szkoda / Julia Oleś.- [Miejsce nieznane : Fabjulus Julia Oleś, 2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Toksyczne związki , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Halina poznaje Andrzeja. Andrzej jest starszy, mądrzejszy, obyty, światowy, umie w garnitury i robi na niej 

niewiarygodnie wrażenie. Teoretycznie ciągnie się za nim jakaś niewyjaśniona afera sprzed lat, ale Halinka nie 

jest nią zainteresowana. Wie lepiej. Nurkuje na główkę, zakochuje się i konstruuje cały swój świat wokół 

Andrzeja. Ale szybko okazuje się, że są rzeczy, o których nie miała pojęcia. I rzeczy, których zwyczajnie nie 

chciała widzieć… Część z Was powie więc pewnie, że „Każdego szkoda” to historia o przerażającym, 

toksycznym związku. O kłamstwach i manipulacji. O chorej miłości. O wyparciu i desperacji. O powolnym 

gotowaniu żaby. O koszmarze podanym na złotej tacy, okraszonym drogim szampanem i brokatem. Ale to 

nieprawda. To książka o potędze damskiej przyjaźni. O mocy Czarownic, które czasami wyciągają nas za włosy 

z piekła. A czasami po prostu nie mogą zrobić nic więcej, jak tylko stać obok i w kółko powtarzać „w razie 

czego – jestem”. Bo to właśnie z perspektywy Czarownic obserwujemy abstrakcyjną rzeczywistość, jaką 

konsekwentnie buduje wokół siebie ich zakochana przyjaciółka. To z ich perspektywy próbujemy połączyć ze 

sobą strzępki informacji i dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami. I w kółko 

analizujemy – czy można było coś rozegrać inaczej?  

 

 

88. Każdy / Salvatore Scibona ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowieczeństwo , Męskość , Ojcowie i synowie , 

Okrucieństwo , Tajemnica , Wojna w Wietnamie (1955-1975) , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Hamburg, Terminal nr 1. O umówionej porze kilkuletni Janis wychodzi z toalety i rozgląda się za tatą. Chłopiec 

nie ma przy sobie nic – żadnych dokumentów czy bagażu, jedynie zwitek amerykańskich dolarów. Obsługa 

lotniska próbuje zidentyfikować małego pasażera, ale Janis nie zamierza odpowiadać na pytania. Kim jest 

chłopiec? Kim jest człowiek, który go zostawił? I co kryje się za tą historią?  
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89. Kącik zagubionych serc / Magdalena Trubowicz.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Biura matrymonialne , Zdrada małżeńska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Można by pomyśleć, że w erze portali społecznościowych i e-randek nikt już nie korzysta z usług biur 

matrymonialnych. A jednak! Wanda ma 42 lata i właśnie przyłapała swojego męża z kochanką. To już jej drugie 

małżeństwo, a przez ostatnie dwadzieścia lat tkwiła jako kura domowa i opiekunka prawie już 16-letniego syna.  

Trzeba powiedzieć dość! Czas na zmiany! Kobieta zaczyna pracę w biurze matrymonialnym „Kupidyn                      

w spódnicy”, którego właścicielka niespodziewanie umiera, a Wandzie nie pozostaje nic innego tylko przejąć 

biuro. Nowa droga życia okaże się przekleństwem czy wybawieniem? Ile złamanych serc uda się jej naprawić?                 

I czy ją samą dosięgnie strzała Kupidyna? 

 

 

90. Kiedy jak nie dziś / Paulina Wiśniewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Cztery pory uczuć / Paulina Wiśniewska ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Prowincja , Przebaczenie , Sekrety rodzinne , 

Studenci , Wakacje , Zakochanie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Dwudziestoczteroletnia Klara, studentka medycyny, wyjeżdża na wakacje do ojca, który razem z drugą żoną - 

Emilią, prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Nie wie, że to będzie lato pełne niespodzianek - nie tylko tych 

dobrych. Rodzące się między nią a Maćkiem uczucie zostanie wystawione na niejedną próbę, a tajemnica 

skrywana przez matkę Klary, namiesza w życiu całej rodziny. Czy zdoła wybaczyć matce? I czy odnajdzie 

wreszcie prawdziwą miłość? "Kiedy jak nie dziś" to historia o miłości, wybaczeniu i o tym, że czasami może być 

za późno na wyjaśnienia, bo jak wiadomo los bywa przewrotny...  

 

 

91. Klątwa kreatorów / Trudi Canavan ; przełożyła Izabella Mazurek.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2020. 

(Prawo Milenium / Trudi Canavan ; ks. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarnoksiężnicy , Elita władzy , Walka dobra ze złem , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Trudi Canavan, autorka światowych bestsellerów, powraca z ostatnią częścią cyklu „Prawo Milenium”, będącego 

jej najbardziej przejmującą i ekscytującą przygodą. Rielle jest teraz Kreatorem i przywraca światom magię. 

Straciła już rachubę światów, które polecono jej ocalić. Tyen porzucił dawną tożsamość. Nie jest już szpiegiem, 

lecz szkoli nowych magów i stara się znaleźć sposób na zwalczenie problemu urządzeń bojowych 
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rozprzestrzeniających się w kolejnych światach. Kiedy jednak dawny wróg przynosi wieści o czymś znacznie 

gorszym niż martwe światy i groźni magowie – o zagrożeniu, jakiemu żaden ze światów nie musiał jeszcze 

stawić czoła – Rielle i Tyen muszą połączyć siły, jeżeli chcą mieć jakąkolwiek szansę na ocalenie ludzkości.  

 

 

92. Kobiety z Vardø / Kiran Millwood Hargrave ; z języka angielskiego przełożył 

Jędrzej Polak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Kara śmierci , Kobieta , Magia , 

Oskarżenie , Wyspa , Norwegia (część północna) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Zima, rok 1617. Morze zabiera ze sobą czterdziestu rybaków z Vardø - wszystkich mężczyzn z osady. Maren 

wie, że od tej chwili kobiety mogą liczyć tylko na siebie. Wraz z innymi mieszkankami wyspy bierze się do 

pracy, od której zależy ich przetrwanie. Kobiety rozplątują rybackie sieci swoich braci, wypływają na połów 

łodziami ojców, oprawiają ciężkie skóry reniferów, walczą z bezlitosną przyrodą. Wkrótce przyjdzie im walczyć 

z czymś jeszcze. Sława komisarza Absaloma Corneta, wytrawnego tropiciela zła i bezbożności, bezlitosnego 

łowcy czarownic, wyprzedza jego przybycie na wyspę. Niewiele trzeba, żeby zostać posądzoną o czary. Czy 

godzi się, by kobiety same dbały o swój byt? Czy mogą mieć inne zdanie niż mężczyźni? "Kobiety z Vardø" to 

oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o mieszkankach maleńkiej wyspy na północy Norwegii, gdzie 

91 osób zostało spalonych na stosie za czary i obcowanie z szatanem, gdzie mężczyźni urządzili polowanie na 

kobiety, a największym i najczęściej jedynym grzechem było posiadanie własnego zdania i silnego charakteru.  

 

 

93. Kochaj mnie / Karolina Klimkiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2019. 

(Bieszczadzka Rapsodia / Karolina Klimkiewicz ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Ojcowie i córki , Przebaczenie , 

Relacja romantyczna , Rodzina , Bieszczady (góry) , Tarnawa Wyżna (woj. 

podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska) , Witów (woj. małopolskie, pow. 

tatrzański, gm. Kościelisko) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

Emilia wraca do domu, żeby rozliczyć się ze swoją rodziną i ze sobą. Nie jest to łatwe, gdy ma się do czynienia     

z apodyktycznym ojcem i nieżyjącą matką. Nowa sytuacja zmusza dziewczynę do podjęcia ważnych wyborów, 

które będą rzutować na jej dalsze życie. Czym jest miłość i jak ją odnaleźć? Na to pytanie Emilia szuka 

odpowiedzi w drugiej części Bieszczadzkiej Rapsodii Kochaj mnie. Różne oblicza uczuć, walka z przeciwnoś-

ciami losu i poszukiwanie recepty na szczęśliwe życie towarzyszą bohaterce w codziennej drodze do upragnionej 

prawdziwej miłości. Czy uda się jej znaleźć własne miejsce na ziemi?  
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94. Kod Leonarda da Vinci / Dan Brown ; z angielskiego przełożył Krzysztof 

Mazurek.- Warszawa : Świat Książki, 2004. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Langdon (postać fikcyjna) , Leonardo da Vinci (1452-

1519) , Święty Graal , Rękopisy , Szyfry , Paryż (Francja) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Ofiarą popełnionego w Luwrze morderstwa pada kustosz muzeum Jacques Sauniere. Wezwany przez policję 

francuską Langdon odkrywa na miejscu zbrodni szereg zakonspirowanych śladów, które mogą pomóc                          

w ustaleniu zabójcy, ale też stanowią klucz do jeszcze większej zagadki - niezwykłej tajemnicy sięgającej 

korzeniami początków chrześcijaństwa. Langdon podejrzewa, że zamordowany był członkiem Zakonu Syjonu, 

powstałego w 1099 roku tajnego stowarzyszenia strzegącego miejsca ukrycia bezcennej, zaginionej przed 

wiekami relikwii Kościoła - Świętego Graala. Do organizacji należeli m.in. Leonardo da Vinci i Issac Newton. 

Kustosz poświęcił życie, by strzeżony przez zakon sekret nie dostał się w niepowołane ręce. Teraz pozostały 

jedynie 24 godziny na rozwikłanie precyzyjnie skonstruowanej łamigłówki pozostawionej przez Sauniere'a - 

inaczej tajemnicę na zawsze skryją mroki historii. Kluczowe elementy zagadki kryją się w najsławniejszych 

obrazach mistrza Renesansu - "Mona Lizie" i "Ostatniej Wieczerzy". Czy ścigany przez policję i bezlitosnego 

zabójcę Langdon zdoła ujść pogoni i dotrzeć do szokującej prawdy? Jego jedynym sprzymierzeńcem jest piękna 

Sophie Neveu, agentka policji specjalizująca się w kodach i szyfrach, a zarazem wnuczka Sauniere'a...  

 

 

95. Kości mojej siostry / Nuala Ellwood ; przekład Dorota Pomadowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korespondenci wojenni , Trauma , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Kate Rafter jest odnoszącą sukcesy reporterką wojenną. Ona jest tą silną. Tą, która uciekła z Herne Bay i od 

wspomnień, które wiążą się z tym miejscem. Jej siostra Sally tego nie zrobiła. Zamiast uciec, pije alkohol. Ale 

kiedy umiera ich matka, Kate jest zmuszona wrócić do dawnego domu rodzinnego. Pierwszej nocy budzi ją 

przerażający krzyk. Jaką tajemnicę przypadkiem odkrywa Kate? I czy ma w sobie dość siły, żeby odkryć 

prawdę… I wyjść cało z tej sytuacji? Thriller psychologiczny o reporterce wojennej cierpiącej na głęboki uraz 

psychiczny, która nabiera przekonania, że odkryła zbrodnię na progu własnego domu.  

 

 

96. Kraina Lovecrafta / Matt Ruff ; przełożył Marcin Mortka.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lovecraft, H. P. (1890-1937) , Afroamerykanie , Magia , 

Okultyzm , Przemoc , Rasizm , Uprowadzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , 

Fantastyka , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 
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„Kraina Lovecrafta” to jazda bez trzymanki przez rasistowskie Stany Zjednoczone lat pięćdziesiątych. Na 

podstawie książki powstał serial HBO twórców znakomitego „Westworld”. Chicago, 1954 rok. Dwudziesto-

dwuletni były żołnierz, Atticus Turner, wyrusza do Nowej Anglii, by odnaleźć swego zaginionego ojca. 

Towarzyszą mu wuj George, wydawca Przewodnika Bezpiecznego Murzyna, oraz Letycja, przyjaciółka                        

z dzieciństwa. Podczas podróży do rezydencji pana Braithwhite’a, spadkobiercy posiadłości, która swego czasu 

należała do jednego z przodków Atticusa, natrafiają zarówno na realistyczne zagrożenia białej Ameryki, jak                 

i złowrogie duchy, które wydają się pochodzić prosto z fantastycznych powieści. „Kraina Lovecrafta” to 

osobliwa opowieść o magii, nadziei, wolności i harcie ducha, a przy tym przerażająca wizja rasizmu, którego 

duch nie przestaje nas prześladować.  

 

 

97. Kroniki belorskie / Olga Gromyko ; przełożyła Marina Makarevskaya.- Słupsk : 

Wydawnictwo Papierowy Księżyc, 2017. 

(Kroniki Belorskie / Olga Gromyko ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolha Redna (postać fikcyjna) , Czarownice i czarownicy , 

Humor , Magia , Szkoły magii , Krainy i światy fikcyjne , Beloria (kraina fikcyjna) , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-białor. 

Nowości:  2020-10 

 

Prawdziwa gratka dla wszystkich tęskniących do przygód ze świata Belorii! Po raz pierwszy w Polsce, 

wyjątkowe Kroniki Belorskie, w których spotkamy się ze starymi przyjaciółmi, poznamy nowych niesamowitych 

bohaterów i przeżywać będziemy kolejne niezwykłe przygody.  Rozległe są ziemie Belorii i zawsze jest na nich 

miejsce na wielkie czyny! Albo chociaż wesołą opowieść. Czy warto wierzyć w horoskopy? Czy aby na pewno 

niemowlęta są nieszkodliwe? Czy można komuś sprzedać pomyślny los? Na jaką przynętę łapie się 

nekromantów? Jak pozbyć się konkurencji? Co jest silniejsze: magia, wiara czy dębowa laga? Jeśli chcecie 

otrzymać odpowiedzi na te i inne pytania, oraz spotkać się ze starymi przyjaciółmi i poznać nowych, to jest 

książka dla was!  To ostatni tom cyklu belorskiego, na który składają się następujące tomy: Zawód Wiedźma, 

Wiedźma Opiekunka, Wiedźma Naczelna, Wiedźmie opowieści, Wierni wrogowie i Kroniki Belorskie.  Ostatnia 

szansa na spotkanie z całą plejadą waszych ulubionych bohaterów, wyruszenie w niezapomniany świat przygód  

i humoru, który gwarantuje proza Olgi Gromyko.  

 

 

98. Królestwo / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Oddział Publicat, 2020. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Mężczyzna , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Norwegia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2020-10 

 

 

W norweskiej wiosce gdzieś w górach mechanik Roy wiedzie spokojne, proste życie. Kiedy jego przedsiębiorczy 

brat Carl wraca po latach z propozycją budowy hotelu, odżywają mroczne sekrety ich dzieciństwa i czasu 

dorastania. Roy zawsze bronił młodszego brata przed rówieśnikami i chronił przed złośliwymi plotkami, ale 

teraz jego lojalność zostaje poddana próbie. Gdy miejscowy stróż prawa wznawia śledztwo w sprawie tragicznej 

śmierci rodziców braci, Roy staje przed dylematem, jak wiele jest w stanie poświęcić w imię braterskiej miłości.  
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99. Królestwo dusz / Rena Barron ; przełożyła Natalia Mętrak-Ruda.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Klątwa , Magia , Matki i córki , Szamanizm , 

Afryka Zachodnia , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Urodzona w rodzinie potężnych szamanów, szesnastoletnia Arrah zupełnie nie radzi sobie z magią, nie potrafi 

wróżyć z kości, nie umie przywoływać duchów przodków. Ku rozczarowaniu jej okrutnej matki, nie potrafi 

rzucić nawet najprostszej klątwy. Pewnego razu Arrah odkrywa, że jej matka kradnie dzieci, aby z pomocą 

czarnej magii stworzyć drugą, lepszą córkę. Kobieta planuje, że nowe, demoniczne dziecko obudzi Króla 

Demonów, którego nienasycone pragnienie dusz zniszczyło już niejedno królestwo. Tym razem, jeśli Król 

Demonów wróci, zniszczy wszystko na swojej drodze.  

 

 

100. Krwawy medalion / Danka Braun.- Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo 

Prozami - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orłowscy (rodzina fikcyjna) , Biżuteria , Sekrety rodzinne , 

Tajemnica , Żydzi , Wiedeń (Austria) , Żurada (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. 

Olkusz) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Pod kołami samochodu ginie pacjentka Roberta Orłowskiego, nazywana przez mieszkańców Żurady Świętą 

Zośką. Okazuje się, że to lekarzowi zapisała w testamencie drewniany dom w lesie i… stary srebrny medalion. 

Chociaż medalion nie przedstawia znaczącej wartości rynkowej, był dla kobiety wyjątkowo cenny. Pewnego 

wieczoru Marta, nieślubna córka Orłowskiego, idąc na przyjęcie w Wiedniu, zakłada go na szyję. Medalion 

wzbudza duże zainteresowanie gości, co wkrótce spowoduje serię tragicznych w skutkach wydarzeń. Mark 

Biegler, próbując rozwikłać zagadkę medalionu Świętej Zośki, odkrywa historię zakazanej miłości swojego ojca 

- czystej krwi Aryjczyka - do młodziutkiej Żydówki. Słuchając opowieści macochy, poznaje losy młodej 

Gretchen i jej rodziny na tle burzliwych wojennych wydarzeń, których doświadczyła Europa w pierwszej 

połowie dwudziestego wieku. Jaką tajemnicę skrywa w sobie niepozorny wisior, skoro ktoś jest gotów dla niego 

zabić? Co łączyło prostą wiejską kobietę spod Olkusza z jedną z najbogatszych żydowskich rodzin przedwojen-

nego Wiednia? 

 

 

101. Kryjówka / Nora Roberts ; przełożyła Danuta Śmierzchalska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Edipresse, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Uprowadzenie , Trauma , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 
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"Jeden dzień, pomyślała, jedna chwila, jedna niewinna zabawa. Jak to jest, że ten dzień, ta chwila, ta zabawa 

wydają się nie mieć końca?" Caitlyn Sullivan ma zaledwie dziesięć lat, gdy zabawa w chowanego podczas 

rodzinnego spotkania na zawsze zmieni jej los. Zdrada, której wtedy doświadczy, nada kształt jej życiu i sprawi, 

że następne lata będą nieustanną ucieczką przed następstwami traumy. Mimo to przyjdzie moment, gdy Caitlyn 

zda sobie sprawę, że jeśli nie chce po prostu przetrwać, lecz rozkwitnąć, powinna wrócić do rodzinnego domu               

i zmierzyć się z przeszłością. Wspomnienie tamtego wieczoru być może nigdy nie przestanie jej ścigać, jednak 

Caitlyn musi zdecydować, czy liczy się to, przed czym uciekamy, czy to, kto nas znajdzie.  

 

 

102. Książę / Magdalena Parys.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nazizm , Neofaszyzm , Polityka , II wojna światowa (1939-

1945) , Berlin (Niemcy) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

W berlińskiej katedrze zostają odnalezione zwłoki ukrzyżowanego księdza. Na imigranckim osiedlu niejasnych 

okolicznościach wybucha pożar, a w poszczególnych landach rosną nastroje separatystyczne i odżywa toksyczny 

nacjonalizm. Komu są na rękę pozornie niezwiązane ze sobą sprawy? Bezwzględnemu Księciu, który pragnie 

przywrócić do życia Imperium Germanum? Działającemu poza demokratyczną kontrolą kontrwywiadowi?                 

A może walczącym o najwyższą władzę członkom rządu? W meandrach afery będą musieli się odnaleźć znani             

z "Magika" prezydent berlińskiej policji Tschapieski, dziennikarka Dagmara Bosch i komisarz Thomas Kowal-

ski, a stawką jest nie tylko przyszłość państwa, ale również ich poplątane życie osobiste. Kontynuując trylogię 

berlińską, Magdalena Parys brawurowo łączy historię powojennej Armii Cieni z napięciami pulsującymi                     

w dzisiejszych Niemczech.  

 

 

103. Księżniczka / Danielle Steel ; tłumaczenie Adriana Celińska.- Kraków : Między 

Słowami, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Szlachta , Yorkshire (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Gdy nadchodzą niespokojne czasy, miłość jest ratunkiem Młodziutka Charlotte jest ukochaną córką królewskiej 

pary. Jednak pełną splendoru przyszłość, do której dorasta, zaprzepaszczają tragiczne wydarzenia. Kiedy druga 

wojna światowa zaczyna zbierać krwawe żniwo, kochający rodzice wysyłają córkę do wiejskiej posiadłości. 

Trzecia w kolejce do tronu, Charlotte musi ukrywać swą prawdziwą tożsamość, by być bezpieczna. Nie wie, że 

pobyt u zaufanej rodziny szlacheckiej zmieni jej życie na zawsze. To tam, w hrabstwie Yorkshire, pozna smak 

prawdziwej przyjaźni, miłości i straty. Czy Charlotte już zawsze będzie musiała żyć w ukryciu? I czy 

mężczyzna, który zdołał poruszyć jej serce, okaże się wart uczuć księżniczki? Najnowsza powieść Danielle Steel 

to trzymająca w napięciu historia o przyjaźni, miłości i zawikłanych ludzkich losach.  
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104. Kto porwał Daisy Mason? / Cara Hunter ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Fawley (postać fikcyjna) , Dzieci , Policjanci , 

Poszukiwania zaginionych , Rodzina , Oksford (Wielka Brytania) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, niezależnie od tego, jak zrozpaczeni się wydają, oni wiedzą, kto to zrobił. Może 

podświadomie, może jeszcze nie w tej chwili, ale wiedzą. Ośmioletnia Daisy Mason znika z domu w czasie 

sąsiedzkiej zabawy na przedmieściach Oxfordu. Policja bezskutecznie poszukuje kogoś, kto widziałby cokolwiek 

z całego zajścia. Czy obca osoba byłaby w stanie porwać dziewczynkę nie zostawiając po sobie żadnego śladu?  

Gdy do akcji wkracza detektyw Adam Fawley, jego podejrzenia w pierwszej kolejności kierują się w stronę 

rodziny porwanej dziewczynki. Rodzice Daisy ewidentnie ukrywają jakąś tajemnicę, a jej cichy i wycofany 

braciszek zdaje się wiedzieć coś, o czym nie chce jednak mówić.  

 

 

105. Leniwe wieczory, burzliwe poranki / Alina Białowąs.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Ucieczki , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wyjechał? Co ja plotę! Od kiedy to potajemne zniknięcie nocą, bez zostawienia żonie adresu, nazywa się 

wyjazdem? Uciekł! Po kryjomu, jak szczur. Jak się czuje kobieta, która nie wie, czy mąż od niej uciekł, czy tylko 

wyjechał na drugi koniec świata do pracy? Czy jest samotna, czy tylko sama? Czy wciąż jest mężatką, czy może 

panną z odzysku? Ewelina miota się, próbując znaleźć odpowiedź, i kiedy wreszcie ją odnajduje, na progu jej 

mieszkania niespodziewanie staje... No właśnie, kto? Witajcie w skomplikowanym świecie kobiet.  

 

 

106. Licząc gwiazdy / Urszula Jaksik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Śmierć bliskiej osoby , Tajemnica , 

Islandia , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Mówią: Prawda może cię uzdrowić, ale czy na pewno… Po krótkim pobycie w Islandii Magda wraca z synem do 

Polski odmieniona. Na wyjeździe zrozumiała, jak wiele musi zmienić w swoim życiu. Michał, na którego zawsze 

mogła liczyć, stał się jej bardzo bliski, z kolei mąż Konrad jest wciąż nieobecny, a jego działania nie do końca są 

dla niej zrozumiałe. Magda zastanawia się, czy dalej tkwić w tym małżeństwie. Tymczasem los szykuje dla niej 

zupełnie inny scenariusz. Magda dowiaduje się, że była okłamywana. Żyła w świecie, który z rzeczywistością 
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niewiele miał wspólnego. Dopiero teraz poznaje prawdę o najbliższych. Czy uda jej się odzyskać wewnętrzny 

spokój? Czy będzie potrafiła zaufać temu, na którym polegała najbardziej?  

 

 

107. Likwidacja / Nadia Szagdaj.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Przyjaźń , Spisek , Zemsta , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Opole (woj. opolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kaja przyjeżdża do Opola, by spotkać się z poznanym przez aplikację randkową Danielem. Ten weekend miał 

być zwieńczeniem ich kilkumiesięcznej internetowej znajomości. Plan spędzenia upojnych chwil z mężczyzną 

bierze jednak w łeb, kiedy Daniel przyznaje się, że ma żonę. Randka okazuje się niewypałem, ale weekend na 

szczęście nie – wieczorem w klubie Kaja poznaje Monikę, znajomą Daniela. Między kobietami od razu zaczyna 

iskrzyć. Spotkanie staje się początkiem przyjaźni. A może nawet czegoś więcej… Kiedy Kaja dowiaduje się, że 

jej przyjaciółka ma problemy z byłym mężem, oferuje jej pomoc. Jak się okazuje – nie za darmo. Wkrótce 

Monika odkrywa, że została wplątana w zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach intrygę…  

 

 

108. List / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(Pamiętaj o mnie / Anna Karpińska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Listy , Pisarze , Problemy małżeńskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Ta historia zostanie z Tobą na długo. Emocje skradną Ci serce, jak i bohaterka, którą najlepiej zrozumie jedynie 

druga kobieta. Małgorzata jest szczęśliwą żoną i matką. Od kilku lat jako pisarka święci triumfy. Najbliżsi sądzą, 

że ma wszelkie powody do zadowolenia. Ale pozory mylą. Małżeństwo nie należy do szczęśliwych, a ona nosi  

w sobie brzemię dramatycznej decyzji z przeszłości, która zaważyła na jej całym dotychczasowym życiu. Kiedy 

wydaje się, że nigdy nie wydobędzie się z matni, dostaje od kogoś nieznajomego list, który zmieni wszystko. 

Pozostaje pytanie, kto i w jakim celu do niej napisał… Jak daleko sięgają cienie przeszłości? "List" to pierwszy 

tom nowego cyklu "Pamiętaj o mnie". Drugi tom, "Postscriptum", już w przygotowaniu.  

 

 

109. Lista nieobecności / Michał Paweł Urbaniak.- Białystok : Mova - Wydawnictwo 

Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Relacje międzyludzkie , Śmierć , Powieść obyczajowa , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Pełna niedopowiedzeń, szczegółów oraz znaczeń historia przemijania i niezrozumienia, które prowadzi do 

tragedii. Artur Hnat nie żyje. Teraz jego bliscy muszą zmierzyć się z tym, co pozostawił. Zuzanna zatraca się               

w cierpieniu po stracie męża. Syn, Krzysztof, jest spragniony miłości, ale ta staje się dla niego trucizną. Jego 

partner Jakub nie znajduje ocalenia w związku i podświadomie dąży do autodestrukcji. „Lista nieobecności” jest 

portretem dramatów, które są zakorzenione głęboko w duszy i nie sposób ich się pozbyć. Artur chce uciec od 

tragicznej przeszłości; zimna, rzekomo niezdolna do miłości Zuzanna pragnie żyć poza kręgiem śmierci; 

Krzysztof szuka ocalenia od samotności, a Jakub – bezpieczeństwa. Codzienność bohaterów jest podszyta 

mrokiem i pragnieniem szczęścia na przekór wszelkim niepowodzeniom. Czy istnieje fatum i niektórzy są 

zwyczajnie skazani na życie naznaczone lękiem? A może wszystko jest winą człowieka? 

 

 

110. Lockdown / Robert Ziębiński.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Ludzie bogaci , Matki i córki , Uprowadzenie , 

Przestępczość zorganizowana , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

72 godziny w Warszawie ogarniętej chaosem. W zdominowanej przez pandemię rzeczywistości zdeterminowana 

matka złamie każdą zasadę, żeby ocalić życie dziecka. Olga ma wszystko. Miliony na koncie, wielki dom, firmę 

oraz córkę, którą kocha nad życie. Za miesiąc otworzy swój najnowszy biznes – gigantyczną galerię handlową             

w stolicy. Nigdy nie była ryzykantką. Zawsze potrafiła działać tak, by nic nie stracić. Jest piątek. Olga dowiaduje 

się, że ktoś uprowadził jej córkę Dominikę. Porywacz żąda zapłacenia dziesięciu milionów euro do poniedziałku. 

Zdobycie tych pieniędzy nie byłoby dla Olgi wielkim problemem, gdyby nie lockdown. Odcięta od bankowych 

kont musi znaleźć sposób na zdobycie pieniędzy. Na ulicach wybuchają zamieszki, a wirus zbiera śmiertelne 

żniwo. Zaczyna się rozpaczliwy wyścig z czasem. Olga będzie musiała wniknąć do przestępczego świata 

warszawskich gangsterów. Tylko tam może dostać to, czego szuka.  

 

 

111. Mała : światu znana jako Madame Tussaud / Edward Carey ; przełożył Tomasz 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tussaud, Marie (1761-1850) , Muzeum Figur Woskowych 

Madame Tussaud (Londyn) , Artyści francuscy , Paryż (Francja) , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

W roku 1761, w niewielkiej alzackiej wiosce na świat przychodzi dziewczynka o ogromnym sercu. Po śmierci 

rodziców mała Marie trafia do terminu u chudego jak szczapa, ekscentrycznego rzeźbiarza znanego jako doktor 

Curtius. Curtuis - geniusz wosku oraz anatomii - zabiera ją ze sobą na gwarne ulice Paryża, w owo "szaleńcze 

pomieszanie budynków i ludzi", gdzie znajdują kwaterę u apodyktycznej wdowy Picot i jej cichego, bladego 

syna. Przerabiają opuszczony Małpi Dom w wystawę figur woskowych, która wkrótce staje się prawdziwą 

sensacją. Marie, o której talencie artystycznym robi się coraz głośniej, wezwana zostaje do pałacu w Wersalu. 

Tam ulega czarowi księżniczki, spotyka króla i ma okazję zobaczyć władczą Marię Antoninę w połogu. Mała 

Marie urzeka ciekawością świata, niewinnością i mądrością, ale przede wszystkim niezłomnością. Zakochuje się, 

naraża życie, by ratować innych, i bierze los we własne ręce. Woskowy interes rozkwita - Gabinet Doktora 

Curtiusa wystawia figury wybitnych postaci, od Jean-Jacques’a Rousseau po Benjamina Franklina, ale też daje 
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schronienie podejrzanym typom. Tymczasem w Paryżu, poza murami pałacu, zaczyna wrzeć, a rozwścieczony 

motłoch żąda głów… A tych w gabinecie figur woskowych jest całe mnóstwo. "Mała" to współczesne 

arcydzieło: błyskotliwa opowieść o niewinnych i łotrach, filozofach oraz więźniach, królach i sługach, o żywych 

i martwych, ale przede wszystkim o nieulękłym dziewczęciu, które uwieczniło ich wszystkich w dość szczególny 

sposób.  

 

 

112. Matką już byłam / Anna M. Brengos.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozwód , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

 

Najnowsza powieść Anny M. Brengos Ola wreszcie spotkała wymarzonego mężczyznę. Powoli oswaja się                   

z nieznanym dotąd poczuciem bezpieczeństwa. Jednak przeszłość ma inne plany wobec niej. Głęboko ukryte 

uczucia wypływają na powierzchnię. Co wydarzyło się wiele lat wcześniej? Jak najbliższa rodzina Oli zapla-

nowała jej życie? Czy uda się jej spełnić swoje trzymane w sekrecie marzenie?  

 

 

113. Mężczyźni, którzy nienawidzą wilków / Lars Lenth ; przełożyła Elżbieta 

Ptaszyńska-Sadowska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leonard Vangen (postać fikcyjna) , Rino Gulliksen (postać 

fikcyjna) , Adwokaci , Ludzie a zwierzęta , Ruchy i organizacje ekologiczne , Wilk , 

Norwegia , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2020-10 

 

 

W norweskich lasach ginie kobieta zagryziona przez wilki. W ostatniej chwili ratuje swojego 5-letniego syna, 

sadzając go wysoko na gałęzi drzewa. Chłopca przynosi do miasteczka tajemniczy mężczyzna, informując tym 

samym mieszkańców o pierwszym od ponad 200 lat ataku wilków… Między obrońcami praw zwierząt a lokalną 

społecznością wybucha medialny spór. W walce o swoje często sięga się do środków znajdujących się daleko 

poza prawem. Kto kieruje się szczytnymi ideami, a kto pragnie jedynie zbić polityczny kapitał na sprawie 

wilków? Rino Gulliksen, żyjący z daleko od ludzi były mafioso i miłośnik wilków, zajmuje się tym problemem 

osobiście. Na miejscu pojawia się też adwokat Leonard Vangen, którego zadaniem jest zaprowadzenie porządku 

i niedopuszczenie do rozlewu krwi. Lars Lenth po mistrzowsku rysuje pełen napięcia konflikt interesów                        

i porusza ważny temat stosunku do przyrody i zwierząt. Mroczni, bezwzględni bohaterowie, nieczyste zagrywki   

i wartko tocząca się akcja to idealny przepis na wciągającą powieść kryminalną.  
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114. Milczenie / Hubert Hender.- Ożarów Mazowiecki : Bukowy Las, copyright 

2020. 

 

 

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

Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Kamieniec 

Ząbkowicki ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Nasze światy trochę się różnią. Nigdy nie wzywamy policji. Sami dbamy o swoje interesy. W jednym                         

z dolnośląskich lasów, w okolicach Kamieńca, dochodzi do okrutnego morderstwa. Na miejsce zbrodni zostaje 

wezwany niepokorny podkomisarz z kłodzkiej policji. Mimo że Filip Krauze od lat zajmuje się najbardziej 

skomplikowanymi śledztwami w regionie, po raz pierwszy będzie miał do czynienia z tak trudną sprawą. 

Śledztwo koncentruje się na mieszkańcach wsi tak małej, że niemal niewidocznej na mapie. Krąg podejrzanych 

to zacieśnia się, to poszerza, liczba ofiar szybko rośnie, a policjanci błądzą po lasach niemal po omacku. Szybko 

przekonują się, że nikt nie może czuć się tam bezpiecznie, nawet oni sami. Zło czai się wszędzie, a małe 

miejscowości mają swoje wielkie tajemnice.  

 

 

115. Miłość w kolorze bieli / Magdalena Trubowicz.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biura matrymonialne , Kobieta , Przedsiębiorstwo rodzinne , 

Salony sukien ślubnych , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Dla kogo zabiją dzwony kościelne? Salon sukien ślubnych „Embarras” to miejsce jedyne w swoim rodzaju. To 

właśnie tutaj przeplatają się radości i smutki przyszłych panien młodych, co przyprawia o niejeden ból głowy 

jego właścicielki: Laurę, Elę i Kaję, które prowadzą rodzinny biznes. Do salonu przychodzi właścicielka biura 

matrymonialnego „Kupidyn w spódnicy”, Wanda, w towarzystwie Barbary – narzeczonej swojego byłego męża. 

Mają wspólnie wybrać suknię dla Barbary, która szykuje się do ślubu. Sprawa może wydawać się dziwna, ale 

tylko na pierwszy rzut oka, „Embarras” gości bowiem tylko osobliwych klientów. Oprócz nich, w pobliżu 

uroczych bohaterek kręcą się różni, szczerze zainteresowani nimi kawalerowie.  

 

 

116. Miłość według przepisu, czyli Słodko-gorzkie cappuccino / Karolina 

Wilczyńska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Kawiarenka za rogiem / Karolina Wilczyńska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kawiarnie i cukiernie , Relacje międzyludzkie , 

Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Zapraszamy do Kawiarenki za rogiem! Pięknej opowieści pełnej miłości, ważnych życiowych problemów                       

i małych sekretów! W Kawiarence za rogiem rozwija się ukrywana miłość. Tymon wydaje się być idealnym 



47 
 

partnerem, a Miłka wreszcie z radością wita każdy dzień. Jednak nieoczekiwane pojawienie się Wiktorii jest 

początkiem serii wydarzeń, które mogą popsuć tę idyllę. Jaki jest prawdziwy powód jej wizyty? Czy bohaterom 

„Kawiarenki” uda się kolejny raz wyjść cało z opresji? Nieoczekiwane zwroty akcji, mnóstwo emocji, trudne 

wybory i ukrywane sekrety, to wszystko znajdziecie w nowej powieści Karoliny Wilczyńskiej!  

 

 

117. Mistral / Justyna Mietlicka.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Podróże służbowe , Problemy 

małżeńskie , Tajemnica , Marsylia (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Fascynująca gra psychologiczna, w której nic nie jest oczywiste Hubert i Rita są małżeństwem od kilkunastu lat. 

Hubert zarządza firmą założoną przez teścia, a Rita zajmuje się tym, co najbardziej kocha – sztuką. Prowadzą 

wygodne życie i wydaje się, że mają wszystko, ale... Kiedy Hubert powiadamia żonę o służbowej podróży do 

Marsylii, Rita, podejrzewając, że mąż ma zamiar spędzić ten czas z kimś innym, postanawia mu towarzyszyć. Na 

miejscu spotykają dawnego znajomego Rity, który chętnie poświęca im czas i oprowadza ich po mieście. Rita 

jest zachwycona Marsylią, Hubert wręcz przeciwnie – inaczej wyobrażał sobie ten wyjazd. Stopniowo wychodzą 

na jaw skrywane przez małżonków tajemnice. Każde z nich kłamie, ale kto jest w tym lepszy? Kto rozdaje karty 

w tej grze?  

 

 

118. Moja siostra morduje seryjnie / Oyinkan Braithwaite ; z angielskiego przełożyła 

Macieja Mazan.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Zabójstwo seryjne , Rodzeństwo , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-niger.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wybuchowa jak granat, pełna mrocznego humoru nigeryjska powieść o kobiecie, której młodsza siostra ma 

nieprzyjemny zwyczaj zabijania swoich chłopaków.  

 

 

119. Morze ciemności / Elżbieta Sidorowicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2019. 

(Okruchy gorzkiej czekolady / Elżbieta Sidorowicz ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nastolatki , Przeprowadzka , Remont kapitalny , 

Samotność , Sieroctwo , Śmierć rodzica , Wypadki , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Rodzice nastoletniej Ani decydują się kupić stary, zrujnowany dworek na peryferiach miasta. Gdy rozpoczynają 
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remont i modernizację domu, wszystko zdaje się iść ku dobremu. Jednak wypadek zmienia wszystko. Ania, 

uzdolniona uczennica liceum plastycznego, zostaje zupełnie sama w wielkim, pustym, nienadającym się do życia 

domu. Bez wody, gazu, telefonu. I bez kogokolwiek bliskiego. Świat malarstwa, muzyki, poezji, wszystko, co 

było dla niej ważne, przestaje istnieć.  

 

 

120. Most trzech czasów / Karolina Wiaczewska.- Warszawa : Wydawnictwo 

WasPos, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Wybory życiowe , Warszawa (woj. mazowieckie) 

, Wilno (Litwa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Losy dwóch rodzin zamieszkujących kresy dawnej Rzeczpospolitej zostają brutalnie zaburzone wybuchem 

wojny. Przesycony magią i spokojem krajobraz Nowo-Święcian oraz Wilna – gwałtownie przestaje istnieć. 

Wojna staje się nie tylko polem wielkich bitew, ale także sprawdzianem człowieczeństwa… Rzeczywistość po 

roku 1945 stoi w przenikliwie wystudiowanym kontraście wobec rzeczywistości przedwojennej. Świat 

powojenny rysuje się w sposób nieprzewidywalny, zaskakujący – tak samo jak nieprzewidywalne i trudne 

okazują się ludzkie decyzje obarczone bolesnymi konsekwencjami. Powieść ta w barwny, bogaty sposób maluje 

zróżnicowane osobowości, formując z nich klucz do zrozumienia tajemnicy czasu – mijającego bez względu na 

wszystko. Most trzech czasów to także historia podejmowanych przez ludzi prób ułożenia relacji z drugim 

człowiekiem, wobec których fortuna rzadko kiedy przynosi proste, oczywiste i bezpieczne rozwiązania 

uczuciowe. Wielość ujęć miłości otwiera bohaterom niełatwą drogę – często drogę bez powrotu. Zmagając się              

i ze światem, i z samymi sobą, muszą żyć tak, aby budować mosty… Mosty pomiędzy konkretnymi 

wydarzeniami – po to, by zdołać przetrwać. Ta pełna, intrygująca opowieść – jak na sagę przystało – toczy się na 

granicy dwóch światów: zewnętrznego oraz wewnętrznego, złożonego z osobistych przeżyć. Oba determinują 

bohaterów do zdecydowanych zachowań i postaw moralnych.  

 

 

121. Mur duchów / Sarah Moss ; przełożyła Paulina Surniak.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludy pierwotne , Myśli natrętne , Ojcowie i córki , Patriarchat 

, Rodzicielstwo , Rodzina , Sztuka przetrwania , Turystyka naukowa , Władza , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Ojciec Silvie jest kierowcą autobusu, ale jego prawdziwa pasja to historia Wielkiej Brytanii. W trakcie letniego 

urlopu zabiera żonę i nastoletnią Silvie na obóz antropologiczny, którego uczestnicy odtwarzają życie w epoce 

żelaza wraz ze wszystkimi niedogodnościami. Obóz ma charakter naukowy, jednak zaciętość i bezkompro-

misowy charakter ojca Silvie sprawiają, że przeradza się on w spektakl dominacji mężczyzny nad rodziną. Pasja 

staje się obsesją, która prowadzi do ślepej wiary w konieczność praktykowania dawnych rytuałów, nawet za cenę 

ludzkiego życia. Sarah Moss powraca do tematu rodzicielstwa, odkrywając jego mroczną stronę oraz wciąż 

niesłabnącą siłę patriarchatu. Bezradność ofiar miesza się z ich niewypowiedzianym pragnieniem buntu.                      

A pytanie o sprawiedliwość rozbrzmiewa na równi z uznaniem dla literackiego talentu Moss.  
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122. Musisz mi uwierzyć / Minka Kent ; przełożyła Kinga Markiewicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(FILIA Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby po rozwodzie , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , 

Zemsta , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Dove nienawidzi swojego byłego męża. Czy to jednak znaczy, że pragnie jego śmierci... Każdego dnia Dove 

Damiani przejeżdża obok swojego dawnego domu, w którym jej eks mieszka z jej psem i jej byłą instruktorką 

jogi, obok swoich dawnych sąsiadów i dawnego życia, które kiedyś opisywała z czułością jako "przerażająco 

idealne". Ludzie uważają Dove za zgorzkniałą i zawziętą. Po rozwodzie została praktycznie z niczym. Kiedy 

ciało jej byłego męża zostaje znalezione w brzozowym zagajniku przed mieszkaniem Dove w dniu, w którym 

obchodziliby piątą rocznicę ślubu, śledczy czynią z niej główną podejrzaną. Przysięga, że tego nie zrobiła.                

W ciągu całego swojego trzydziestoczteroletniego życia nie skrzywdziła nawet muchy. Jednak gdy dowodów 

świadczących przeciwko niej przybywa, Dove zaczyna kwestionować swoją pamięć, poczytalność i - w końcu - 

swoją niewinność.  

 

 

123. Na zawsze, ale z przerwą / Taylor Jenkis Reid ; przełożyła Agnieszka Kalus.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Śmierć małżonka , Żałoba , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Elsie Porter to dwudziestokilkulatka, której życie składa się z monotonii, przewidywalności i pizzy z ulubionej 

knajpki Georgie’s Pizza. Kiedy w deszczowy pierwszy dzień nowego roku Elsie wpada odebrać swoje 

zamówienie, nie spodziewa się, że to właśnie teraz, w żółtych kaloszach i z mokrymi od deszczu włosami, pozna 

miłość swojego życia. Szybko staje się oczywiste, że Ben i Elsie byli sobie po prostu przeznaczeni. Uczucie 

rozwija się błyskawicznie i para, którą w styczniowe popołudnie połączyło gorące uczucie, już w maju przysięga 

sobie miłość i wierność na zawsze. Kilka dni później mężczyzna ginie w tragicz-nym wypadku, a świat Elsie 

rozbija się na milion kawałków i wydaje się, że nic już nie zdoła go posklejać.  

 

 

124. Nareszcie w Dudapeszcie / Krzysztof Daukszewicz i Aleksander Daukszewicz ; 

[ilustracje w tekście Paweł Kryński].- Warszawa : Prószyński-S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Polityka , Życie codzienne , Polska , Anegdoty , 

Felieton , Satyra polityczna 

Sygnatura:  WG-82-7  

Nowości:  2020-10 

 

 

Najnowsza książka Krzysztofa Daukszewicza - znanego i cenionego satyryka, który od wielu lat obserwuje naszą 
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rzeczywistość - to satyryczny rozrachunek z polską sceną polityczną ostatnich miesięcy, gdzie niepodzielnie 

obok pandemii rządzi pewien mieszkaniec Żoliborza. Ale tak naprawdę tę książkę napisali wszyscy, którzy wraz 

z obecnym rządem wstali z kolan. I Pan, i Pani, i chamska hołota, i nasi wybrańcy z ulicy Wiejskiej. Krzysztof 

Daukszewicz do współpracy Krzysztof Daukszewicz zaprosił swojego syna, by był "młody gniewny" i "stary 

wkurwiony".  

 

 

125. Nauczyciel tańca : rewolta / Anna Dąbrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choreoterapia , Małżeństwo , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Kaja i Dominik, choć nie wierzyli w bajki, otrzymali od życia swój własny happy end, a ich szczęściem cieszyły 

się rzesze czytelniczek. Teraz lata małżeństwa pokazały bohaterom, że czasami trzeba zawalczyć o siebie                     

i wzniecić ogień miłości na nowo...  

 

 

126. Nic o mnie nie wiesz / E. G. Scott ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : 

Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Problemy małżeńskie , Strategie utrzymywania 

partnera w związku , Uzależnieni , Zdrada małżeńska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wciągający thriller psychologiczny dla fanów "Wielkich kłamstewek" i "Zaginionej dziewczyny". Rebecca                   

i Paul to kochające się małżeństwo z wieloletnim stażem. Mają przytulny dom w spokojnej okolicy, spełniają się 

zawodowo i ufają sobie bezgranicznie. Ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Po dwudziestu latach 

wspólnego życia kłamstwa i tajemnice z wyniszczającą siłą zaczynają trawić ich szczęśliwy związek. 

Uzależniona od opiatów Rebecca niespodziewanie zostaje zwolniona z pracy, a Paul w ramionach innej kobiety 

odreagowuje stres po utracie swojej firmy. Rozkoszna przygoda na boku szybko jednak zamienia się w koszmar, 

bo zazdrosna kochanka z coraz większą zuchwałością prześladuje Paula i jego żonę. Rebecca w obawie, że mąż 

chce ją porzucić, obmyśla misterny plan, który ma pokrzyżować mu szyki. Rozpoczyna się nieprzewidywalna                

i pełna intryg gra, z której nikt nie może wyjść zwycięsko.  

 

 

127. Nie chodź po lesie nocą / Danka Braun.- Warszawa ; Słupsk : Wydawnictwo 

Prozami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorcy , Sekrety rodzinne , Żurada (woj. 

małopolskie, pow. olkuski, gm. Olkusz) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Rodzina Orłowskich spędza urlop w leśnym domku pod Olkuszem. Podczas festynu w Żuradzie zostaje zabity 

Jacek Wąsowski - zamożny biznesmen, a zarazem mąż kuzynki Renaty Orłowskiej. Podczas śledztwa, które 

prowadzą Mark Biegler i komisarz Bieda, wychodzą na jaw rodzinne tajemnice skrzętnie skrywane przez 

Wąsowskich. Kto chciał śmierci Wąsowskiego? Czy prawdę mówi popularna maksyma, że prawdziwa miłość 

nie zagląda do metryki? A może jednak powinna zaglądać? 

 

 

128. Nie czas na tajemnice / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2020. 

(Osiedle Pogodne / Magdalena Majcher ; 3) 

 

 

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

Zdrada , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Otwórz kolejne drzwi luksusowego domu! "Osiedle Pogodne" – poznaj nowe tajemnice mieszkańców. Klara ma 

poukładane życie. Dyrektorskie stanowisko, ten sam od dwudziestu lat mąż, dorosła córka, która właśnie zaczęła 

studia na prestiżowej uczelni. Kiedy więc nagle w jej pracy zjawiają się policjanci i pytają o męża, Klara czuje, 

że traci grunt pod nogami. Zaczyna się polowanie. Dziennikarze, internauci, znajomi – oni wszyscy już wydali 

wyrok skazujący. Co zrobi Klara? Czy stanie po stronie męża, który jest sam przeciwko całemu światu? Czy 

uwierzy w winę ukochanego mężczyzny?  

 

 

129. Nie odpisuj / Marcel Moss- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja , Media społecznościowe , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

 

"Żałuję, że przeczytałam tę wiadomość... To okrutne, ale żywię się cierpieniem innych ludzi. Cudze nieszczęście 

dodaje mi otuchy i uzmysławia, że świat nie zmówił się przeciwko mnie. Nie tylko ja mam pod górkę." Martyna 

prowadzi profil społecznościowy, na którym internauci anonimowo zdradzają swoje tajemnice. Pogrążona                   

w depresji kobieta zaczytuje się w problemach obcych ludzi, których cierpienie dodaje jej otuchy. Wydaje jej się 

nawet, że zna swoich czytelników lepiej niż oni sami. Pewnego dnia dostaje jednak wiadomość, którą powinna 

była zignorować. Opróżniona butelka wina sprawia, że dziewczyna traci czujność i odpisuje. W jednej chwili 

Martyna przestaje być tylko powiernicą sekretów anonimowych internautów. Od teraz staje się częścią czyjegoś 

życia, które jest jeszcze bardziej przerażające niż to opisywane w zwierzeniach. Gdyby tylko nie odpisała na tę 

wiadomość…  
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130. Nie pozwól światłu zgasnąć. T. 1 / Ewa Pirce.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, 

copyright 2020. 

(Z muzyką do gwiazd / Ewa Pirce ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka poważna , Skrzypkowie , Wiolonczeliści , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Życie Nevena zostało zaplanowane, jeszcze zanim się urodził. Robił wszystko, co mu kazano, stosując się do 

rygorystycznych zasad. Kiedy jego rówieśnicy się bawili, on pobierał lekcje gry na wiolonczeli. Nieustanna 

izolacja od świata sprawiła, że chłopak się w sobie zamknął. Odarty z interakcji międzyludzkich, poświęcił się 

jedynej rzeczy, która jednocześnie dawała mu radość i wzbudzała nienawiść - muzyce. Dzięki ciężkiej pracy                

i licznym wyrzeczeniom osiągnął sukces - stał się jednym z najbardziej pożądanych wiolonczelistów na świecie. 

Willow od dziecka była zakochana w balecie. Wspinała się na wyżyny, aż pewnego dnia jej kariera legła                   

w gruzach. Doznała kontuzji, po której nigdy więcej nie mogła założyć point. Zdruzgotana nastolatka, ratunek 

odnalazła w namiastce baletu - muzyce klasycznej. Urzeczona występem młodego wiolonczelisty, postanowiła 

spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki - rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Losy Nevena i Willow 

przeplatały się parokrotnie. Dziewczyna nie znalazła w sobie jednak na tyle odwagi, żeby nawiązać kontakt ze 

swoim idolem. Natomiast skupiony na karierze muzycznej Neven, nie zwracał na nią uwagi. Historia zmieniła 

bieg na scenie opery w Sydney, gdzie doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem Nevena i Wilhelminy. 

Połączyła ich wspólna tragedia, ale czy stanie się ona przepustką do zawarcia bliższej znajomości, a może nawet 

miłości?  

 

 

131. Nie ufam już nikomu / Klaudia Muniak.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Macierzyństwo , Telemedycyna , 

Zemsta , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Gdy codzienność jest przepełniona podejrzeniami, możesz zapomnieć o normalnym życiu… Iga, świeżo 

upieczona mama, od lat cierpi na silne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Po porodzie decyduje się na 

nowoczesną terapię. Chip wszczepiony w jej ramię, sterowany przez aplikację w telefonie jest dopiero po fazie 

testów. Mimo to Iga bez wahania podejmuje leczenie – jest współtwórczynią tej innowacyjnej metody i wie, że 

nic jej nie grozi. Krótko po wznowieniu terapii zaczynają dziać się rzeczy, których kobieta nie ozumie: stale 

pogarszające się samopoczucie psychiczne, do którego dochodzą niepokojące przywidzenia i bardzo realistyczne 

halucynacje, a z biegiem czasu zaniki pamięci. Gdy na ciele synka Iga zauważa sińce, wie, że dzieje się coś 

złego. Co jest prawdą, a co tylko wytworem jej wyobraźni? Kto jest odpowiedzialny za obrażenia dziecka? Ona 

sama, apodyktyczna matka, kochający mąż czy oddana przyjaciółka? W końcu Iga przestaje ufać komukolwiek              

i zaczyna wątpić w prawidłowe działanie opracowanej przez siebie terapii…  
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132. Nie wiesz wszystkiego / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Oskarżenie , Relacje międzyludzkie , 

Samobójstwo , Trudne sytuacje życiowe , Uczniowie szkół średnich , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Uczniami prestiżowego warszawskiego liceum wstrząsa wiadomość o śmierci dwojga uczniów. Otylia - szkolny 

wyrzutek i niedoszła samobójczyni. Alan - najpopularniejszy uczeń w liceum i kapitan drużyny siatkówki. Nie 

znali się, pochodzili z innych środowisk, ale z jakiegoś powodu oboje spotkali się w nocy na dachu opuszczonej 

hali i skoczyli, umierając na miejscu. Opinia publiczna szybko wydaje wyrok i oskarża Otylię o nakłonienie 

Alana do samobójstwa. Jej najlepsza przyjaciółka Marta nie wierzy, że dziewczyna byłaby do tego zdolna. 

Pewnego dnia ktoś wysyła wiadomość, która staje się początkiem zabawy w kotka i myszkę z osobą, która zna 

prawdę i zamierza ją ujawnić na własnych warunkach.  

 

 

133. Niebo po burzy / Agata Sawicka.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

copyright 2020. 

(Dwór w Zaleszycach / Agata Sawicka ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Miłość , Macierzyństwo , Nowotwór , 

Osoby w wieku starszym , Małopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Po magicznym lecie w Zaleszycach Julianna wraca do domu bogatsza o nowe doświadczenia, przyjaźnie                       

i miłość. Choć szara codzienność daje się jej we znaki, związek z Danielem kwitnie. Nusia szykuje się do ślubu  

z odzyskanym po latach ukochanym. Wydaje się, że zły los się odmienił. Że uczucia, które rodzą się w starym 

dworze, jednak mogą mieć szczęśliwe zakończenie. Sielanka nie trwa jednak długo. Daniel decyduje się na 

wielomiesięczny wyjazd za ocean, a Julianna z przerażeniem odkrywa, że jest w ciąży…  

 

 

134. Niech stanie się światłość / Ken Follett ; z angielskiego przełożyła Anna 

Dobrzańska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biskupi , Kobieta , Miłość , Mnisi , Szkutnicy , Średniowiecze 

, Władza , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Historia poprzedzająca wydarzenia opisane w Filarach Ziemi, osadzona w Anglii u zarania nowej epoki: 

średniowiecza. Jest rok 997 naszej ery, koniec wieków barbarzyństwa. Anglia na zachodzie mierzy się z atakami 

Walijczyków, a na wschodzie - wikingów. Lokalni przywódcy naginają królewskie zarządzenia do swoich 

celów, sprzeciwiając się władzy i nie dbając o los prostych ludzi. Ponieważ w kraju nie ma ściśle wytyczonego 

prawa, króluje chaos. W tych burzliwych czasach splatają się losy trójki bohaterów. Życie młodego szkutnika 
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zmienia się w chwili, gdy jego dom zostaje zniszczony przez wikingów, a jego rodzina musi uciekać do miejsca, 

w którym traktowani są jak intruzi… Pewna kobieta wychodzi za mąż z miłości i płynie z Normandii do Anglii, 

kraju swojego małżonka. Szybko jednak przekonuje się, że wśród zupełnie innych obyczajów i ludzi stale 

zaangażowanych w walkę o wpływy musi uważać na każdy swój krok… Mnich marzy o przekształceniu 

opactwa w centrum nauki, które będzie podziwiane w całej Europie. Każde z nich wejdzie w niebezpieczny 

konflikt z przebiegłym i bezwzględnym biskupem, który złamie każde przykazanie, aby zwiększyć swoją władzę 

i bogactwo.  

 

 

135. Niedorajda, czyli Co nam radzą poradniki / Michał Rusinek ; [rysunki Jacek 

Gawłowski].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frazeologia , Humor , Język polski , Poradnik , Retoryka , 

Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Jak podrywać ; Jak sprzedawać ; Jak być inteligentem ; Jak być paryżanką ; Jak zostać pisarzem ; Jak przetrwać ; 

Jak być mężczyzną ; Jak się leczyć ; Jak korzystać z poczty ; Jak czytać nagłówki ; Jak tatuować ; Jak uprawiać 

seks. Przenikliwy tropiciel i niestrudzony kolekcjoner pypciów językowych bierze pod lupę język poradników. 

Jak podrywać? Jak sprzedawać? Jak się leczyć? Jak tatuować? A jak się nie dać poradnikom, które robią z nas 

niedorajdy? Prosta rada: czytać Rusinka.  

 

 

136. Niegodziwi święci / Emily A. Duncan ; przełożyła Ewa Wojtczak ; [mapa Rhys 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Magia , Potwory , Spisek , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Niektóre opowieści są tak piękne i tak brutalne, że chwytają za serce i nie chcą puścić. Witajcie w świecie 

"Niegodziwych świętych" - epickiej, pełnej namiętności historii, o której długo nie zapomnicie. Przygotujcie się 

na spotkanie z: Dziewczyną imieniem Nadia, która słyszy w głowie szepty bogów. Księciem otoczonym przez 

zdesperowane kandydatki na nową królową i groźnych zabójców. Potworem skrytym za jasnymi, udręczonymi 

oczami i uśmiechem, który tnie jak nóż. Drogi tej trójki będą się przecinały podczas trwającej od stulecia wojny 

w świecie wypełnionym grzesznikami i świętymi, magią i tajemnicą, oraz nieszczęśliwą miłością, która może - 

na zawsze - przechylić szalę dobra lub zła, ciemności lub światła. 
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137. Nieobecna / Jaime Jo Wright ; tłumaczenie Elżbieta Zawadowska.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Duchy , Kobieta , Matki i córki , 

Szpitale psychiatryczne , Tajemnica , Powieść gotycka , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Thea Reed, porzucona pod sierocińcem jako dziecko, przysięgła odnaleźć swoją matkę. Poszukiwania wiodą ją 

do zakładu dla obłąkanych w Pleasant Valley w stanie Wisconsin. Thea wykorzystuje swoją profesję 

pośmiertnego fotografa, aby dostać się do tego miejsca i zgłębić jego mroczne sekrety. Nie spodziewa się, że jej 

śledztwo obudzi legendę o Misty Wayfair, zamordowanej kobiecie, która rzekomo nawiedza okolicę, zwiastując 

śmierć. Sto lat później Heidi Lane otrzymuje od chorej na demencję matki niepokojący list, który skłania ją do 

przyjazdu do Pleasant Valley. Kiedy dostrzega upiorną kobietę nawiedzającą ruiny zakładu, odkrywa historię 

Misty Wayfair - i sama zaczyna obawiać się o własne życie.  

 

 

138. Niewidzialni / Roy Jacobsen ; przekład Iwona Zimnicka.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

(Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ingrid Barrøy (postać fikcyjna) , Barrøyowie (rodzina 

fikcyjna) , Rodzina , Wyspa , Norwegia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Doskonała norweska powieść, która trafiła do finału Międzynarodowej Nagrody Bookera 2017! Nikt nie może 

opuścić wyspy, wyspa to miniaturowy kosmos, w którym gwiazdy śpią w trawie pod śniegiem. Zdarza się 

jednak, że ktoś podejmuje próbę. Rodzina Barroy jest biedna, ale na pewno nie brak jej odwagi i chęci 

przetrwania. Żyją z uprawy niewielkiej ziemi, mają trochę żywego inwentarza, łowią ryby i korzystają z tego, co 

fale wyrzucą na brzeg. Gdy dorastająca Ingrid decyduje się opuścić wyspę, nie zwiastuje to niczego dobrego. 

„Niewidzialni” to powieść odznaczająca się uniwersalnością, prostotą i zrównoważeniem z jednej strony,                   

z drugiej szokuje majestatem rodem z Szekspira w oślepiających opisach burz i sztormów. Umieszczając akcję 

na wysepce tak małej, że miejsca wystarcza tylko dla jednej rodziny, Jacobsen obnaża świat i pozbawia nas 

wszelkich złudzeń w marzeniach o utopii.  

 

 

139. Nieznajoma / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; [rysunki Joanna 

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

(Osiedle Sielanka / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deweloperzy , Konflikt społeczny , Osiedle mieszkaniowe , 

Społeczności lokalne , Relacje międzyludzkie , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Nowa seria Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Współczesna zabawna historia z pazurem! Wartka akcja                      

i bohaterowie, z którymi nie będziecie chcieli się rozstać! Do nowych apartamentowców w Sielance, małym 

osiedlu na obrzeżach Warszawy, wprowadzają się lokatorzy. Dawni mieszkańcy traktują ich jak intruzów, bo 

wysokie budynki niszczą willowy charakter Sielanki. Trwa cicha wojna dwóch światów. Beata, właścicielka 

salonu fryzjerskiego Czar usytuowanego w centrum Sielanki, jest najlepiej poinformowana w lokalnych 

sprawach. To u niej zawiązują się nici wszelkich intryg, choć o palmę pierwszeństwa w tej konkurencji walczy 

też Maria, emerytowana nauczycielka. Jednak najwięcej o mieszkańcach wiedzą menel Duży Rycho, który                    

z powodu zakrzepicy musi spacerować przez sześć godzin dziennie, oraz Profesorowa, ponieważ regularnie 

wyprowadza na spacer swoje psy. Kontakty między lokalsami a napływowymi powoli zacieśniają się. Ala, żona 

dewelopera, zamierza prowadzić zajęcia jogi i szuka chętnych pań, architekt Stefan zaś, wróciwszy z dłuższego 

pobytu w USA, rozgląda się za pracą. Ich stłuczka na skrzyżowaniu rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń.  

 

 

140. Nieznana miłość / Julie Anne Long ; przekład Aleksandra Januszewska, Ewa 

Ratajczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Wielki Pałac nad Tamizą ; t. 1) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Hotele , Oficerowie , Samodzielność , 

Wdowieństwo , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

Lady Delilah Derring przez całe swoje małżeństwo była wierną, choć zdradzaną żoną. Śmierć hrabiego zderzyła 

ją z ponurą rzeczywistością: z powodu długów męża zostaje bez środków do życia i musi przeprowadzić się                

z rezydencji w centrum Londynu do zrujnowanego domu w okolicy portu. Niespodziewanie ta sytuacja daje 

Delilah szansę na inne życie: prawdziwą wolność, w której nie ma miejsca na łaskę i niełaskę mężczyzny. Razem 

z dawną kochanką męża zmieniają opustoszały budynek w hotel o dumnej nazwie Wielki Pałac nad Tamizą. 

Wszystko byłoby na dobrej drodze, gdyby nie kłopotliwy gość – kapitan marynarki Tristan Hardy, tropiący 

przemytników. Dla mężczyzny tak poświęconego swojej misji uwiedzenie pięknej arystokratki, żeby dopaść 

przestępców, wydaje się nic nie znaczącą błahostką. Ale los zadrwi tym razem z kapitana i postawi go przed 

dramatyczną decyzją: czy zdradzi swój kodeks honorowy… czy wybierze prawdziwą miłość, jakiej dotąd nie 

znał?  

 

 

141. Nikt nie wie, że tu jesteś / Nicoletta Giampietro ; z języka niemieckiego 

przełożyła Anna Makowiecka.- Katowice : Sonia Draga, 2020. 

 

 

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

Przyjaźń , Żydzi , Siena (Włochy ; okolice) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

1942. Dwunastoletni Lorenzo zostaje wysłany do Sieny do swojej ciotki. Ma u niej mieszkać tak długo, aż 

skończy się wojna. Biegając po ulicach starego, pełnego tajemniczych zakamarków miasta, poznaje France, 

który podziela jego uwielbienie dla Mussoliniego i marzenie o zwycięstwie Włoch. Ich bezgraniczne oddanie dla 

sprawy zaczyna się kruszyć. gdy spotykają Daniela, żydowskiego chłopca. Tymczasem Niemcy znajdują Sienę                

i zaczynają deportować żydowskich mieszkańców. Lorenzo nie chce się temu bezczynnie przyglądać. Jego 

decyzja zagraża jednak nie tylko przyjaźni z Frankiem, lecz także bezpieczeństwu całej jego rodziny.  
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142. Nocny tygrys / Yangsze Choo ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

Poradnia K, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Folklor , Legendy i podania , Reinkarnacja , Tajemnica , 

Malezja , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Opowieść o tancerce, która pragnie zostać lekarką, i osieroconym chłopcu osadzona w brytyjskiej kolonii - 

Malezji - w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Umierający mistrz jedenastoletniego Rena ma ostatnią 

prośbę do swojego ucznia: by ten znalazł jego odcięty wiele lat temu w wypadku palec i połączył go z jego 

ciałem. Jeśli nie zrobi tego w ciągu czterdziestu dziewięciu dni, dusza mistrza nie spocznie w pokoju. 

Tymczasem pewnej dziewczynie o imieniu Ji Lin pozostaje po jej tanecznym partnerze nietypowa pamiątka ‒ ów 

odcięty palec. Przekonana, że oznacza to dla niej pecha, postanawia odnaleźć jego prawowitego właściciela.  

 

 

143. Obca miłość / Katarzyna Grabowska.- Chorzów : Videograf, 2020. 

(Wszystkie nasze chwile / Katarzyna Grabowska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Powroty , Sekrety 

rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Uchodźcy , Zawód miłosny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Weronika wiedzie na pozór szczęśliwe życie jako jedyna spadkobierczyni fortuny Skarbierskich. Zdradzona 

przez narzeczonego, stara się unikać miłości, ciągle żyjąc wspomnieniami nieudanego związku. Po nagłej 

śmierci dziadka wspierana przez współlokatorkę, a zarazem przyjaciółkę, Milenę Bielską, wraca w rodzinne 

strony, jednak na miejscu okazuje się, że nic nie jest już takie samo, jak kiedyś. Weronika nagle znajduje się               

w samym centrum dziwnych wydarzeń, które ukazują otaczających ją ludzi w zupełnie innym świetle. Być może 

śmierć dziadka nie była przypadkowa. Być może starszy pan skrywał pewien sekret, który zaważy na dalszym 

życiu dziewczyny. Być może nie każdemu przyjacielowi można ufać. Czy poznany przypadkiem syryjski 

uchodźca,Jusuf, okaże się cudownym wybawcą, który ocali Weronikę i sprawi, że jej serce otworzy się na 

miłość? A może to on stanie się jej najgorszym koszmarem?  

 

 

144. Obiecasz mi / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

(Seria kryminalna / Diana Brzezińska ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ada Czarnecka (postać fikcyjna) , Krystian Wilk (postać 

fikcyjna) , Amnezja , Pamięć , Policjanci , Profilerzy kryminalni , Szczecin (woj. 

zachodniopomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Szczecin, środek nocy. Ada odbiera telefon od przerażonego Krystiana.  – Zabiłem… – słyszy. Profilerka reaguje 

natychmiast – wsiada do samochodu i jedzie do niego. Krystian jest w szoku. Ada nie może się z nim 
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porozumieć. Na łóżku leży ciało kobiety, z którą się spotykał. Wszystko wskazuje na to, że to Krystian ją zabił. 

Ale on niczego nie pamięta. I nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło. Relacja Ady i Krystiana nigdy nie 

należała do łatwych. Teraz jednak staje się jeszcze bardziej skomplikowana…”  

 

 

145. Obok niej / Liliana Fabisińska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rodzina , Stręczycielstwo , Zdrada , 

Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Kinga jest świetną matką, doskonałą żoną, (prawie) perfekcyjną panią domu i pracownikiem miesiąca. Wszystko 

zmienia się w chwili, kiedy jedzie na 20-lecie swojej studniówki i nawiązuje romans z dawnym kolegą ze szkoły. 

Sekretne spotkania szybko przestają im wystarczać. Kochanek namawia, by odeszła od męża i zaczęła z nim 

nowe życie. Kinga się zgadza... i wtedy wszystko nagle się komplikuje. Życie kobiety, zamiast w romantyczną 

bajkę, zamienia się w koszmar. Zdruzgotana Kinga na oślep szuka wyjaśnienia. Trafia na informacje, które 

mrożą jej krew w żyłach. Zaczyna rozumieć, że sprowadziła śmiertelne niebezpieczeństwo na siebie i na tych, 

których kocha. Może zrobić tylko jedno. To, czego nie chce najbardziej na świecie. Nie ma jednak wyboru - bo 

utrata miłości, pieniędzy, pracy, a nawet więzienna cela, wydają się niską ceną w walce, którą przyjdzie jej 

stoczyć.  

 

 

146. Obsesja / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oskar Blajer (postać fikcyjna) , Chorzy psychicznie , Myśli 

natrętne , Pisarze , Poczucie straty , Śmierć bliskiej osoby , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Kiedy miłość staje się obsesją. Siedem lat po opuszczeniu kliniki psychiatrycznej życie Oskara Blajera wreszcie 

wkracza na właściwe tory. Kupił nieduży dom pod miastem, jego książki znajdują się na listach bestsellerów, 

sprawia wrażenie człowieka sukcesu. Ale to tylko fasada stworzona na potrzeby świata zewnętrznego. 

Wychodząc z kliniki nieświadomie podpisał dokument obligujący go do regularnych sesji terapeutycznych                   

u doktor Marty Makuch. Młoda lekarka jako jedyna nie wierzy, że Oskar jest wyleczony. I ma rację - Blajer 

nigdy nie pogodził się ze śmiercią Luizy. Jej brak doskwiera mu coraz bardziej, a próba zastąpienia ukochanej 

inną kobietą omal nie doprowadza do tragedii. Mężczyzna wyciąga wnioski i układa plan mający ostatecznie 

wypełnić pustkę po Luizie. Zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel, nawet jeśli ceną za jego spokój będzie 

ludzkie życie…  
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147. Oczy ciemności / Dean Koontz ; z angielskiego przełożyli Robert Waliś, Maria 

Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agencje rządowe , Broń biologiczna , Matki i synowie , 

Śledztwo i dochodzenie , Śmierć dziecka , Wirusy , Las Vegas (Stany Zjednoczone, 

stan Nevada) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Matka szukająca syna i toksyczny sekret, który może zagrozić całemu światu. Ta podróż otworzy drzwi do 

najbardziej zabójczej z tajemnic. Przed rokiem Tina Evans straciła w tragicznym wypadku syna, Danny’ego. 

Kiedy w końcu udaje jej się pozbierać, by rozpocząć nowe życie, na tablicy w dawnym pokoju Danny’ego 

pojawiają się dwa słowa, które wywracają jej świat do góry nogami: NIE UMARŁ Czy to czyjś ponury żart? Czy 

coś o wiele gorszego? Zdesperowana matka podejmuje dochodzenie, które wzbudza zainteresowanie tajnej 

agencji rządowej. Na Tinę i jej partnera zaczynają polować bezwzględni zabójcy, którzy zrobią wszystko, aby 

świat nie odkrył prawdy pogrzebanej głęboko pod ziemią. Bo utrzymanie tej tajemnicy za drzwiami laboratorium 

jest warte każdej ceny. Także ceny życia – mężczyzny, kobiety… a nawet dziecka.  

 

 

148. Oczy z Rigela / Roy Jacobsen ; przełożyła Iwona Zimnicka.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

(Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ingrid Barrøy (postać fikcyjna) , Barrøyowie (rodzina 

fikcyjna) , Dziecko pozamałżeńskie , Kobieta samotna , Macierzyństwo , Podróże , 

Poszukiwania zaginionych , Rodzina , Rosjanie , Wyspa , Norwegia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-norw. 

              Nowości:  2020-10 

 

„Ingrid znalazła się teraz na początku tej podróży – wylew Barbro stanowił nieodwołalny znak, iż czasu jest 

mało, a życie kruche. O tym jednak Ingrid głośno nie powiedziała. I nie zdradziła również najważniejszego 

powodu - tego, że im większa będzie Kaja, tym czarniejsze i wyraźniejsze będą jej oczy”. Wojna minęła,                   

a Ingrid Barrøy z niemowlęciem na rękach wyrusza w drogę. Za każdym razem, kiedy prosi o miejsce do spania, 

pyta o Rosjanina, który uciekał tędy ostatniej zimy i miał oczy takie jak jej córka. Kierunek wędrówki 

wyznaczają kolejne odpowiedzi. Jedni oferują Ingrid gościnę, inni próbują oszukać. Zwykle mówią niewiele, bo 

o tym, co zdarzyło się w czasie wojny, lepiej nie rozmawiać. „Oczy z Rigela” to wyjątkowa powieść drogi, pełna 

tęsknoty, nadziei i siły. Ingrid, wbrew opiniom innych i wbrew samej sobie, podąża niewidzialnym śladem 

ukochanego, choć doskonale wie, że w nowych czasach kobieta jest zdana tylko na siebie.  

 

 

149. Odkupienie / David Baldacci ; przełożył z angielskiego Tomasz Szlagor.- 

Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amos Decker (postać fikcyjna) , FBI , Niesłuszne skazanie , 

Prowincja , Zabójstwo seryjne , Ohio (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 
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Amos Decker powraca do Burlington w rocznicę śmierci swoich bliskich. Na cmentarzu odnajduje go Meryl 

Hawkins, którego aresztował przed wielu laty za zabójstwa. Mężczyzna zwolniony z więzienia ze względu na 

nieuleczalną chorobę twierdzi, że jest niewinny. Jeżeli mówi prawdę, to morderca cały czas jest na wolności! 

Załamany Decker odkrywa brzemienne w skutki błędy, które popełnił, prowadząc swoje pierwsze śledztwo,                  

i kwestionuje dowody, które przed laty nie budziły jego wątpliwości. Sprawa, którą uważał za zamkniętą, wciąż 

przynosi nowe ofiary.  

 

 

150. Odludzie / Krystian Kłomnicki.- Wrocław : Wydawnictwo Dom Horroru, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Policjanci , Prowincja , Polska , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

 

Andrzej Winiewski, rozczarowany swoim dotychczasowym życiem, odchodzi z Policji na wcześniejszą 

emeryturę. Niespodziewana wiadomość o spadku sprawia, że postanawia odmienić koleje losu i przeprowadza 

się do uroczego drewnianego pałacyku, położonego z dala od siedzib ludzkich. Tu wiedzie sielankowy żywot, 

nie dostrzegając dziwnych zdarzeń wokół siebie. Tajemnicze zniknięcia, przeklęte miejsca, czające się w mroku 

zło i... słowiańskie demony. Czy policyjny instynkt w końcu da o sobie znać? Czy Winiewski odzyska spokój               

i beztroskę?  

 

 

151. Odmęt / Jacek Łukawski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Dziennikarze , Prowincja , 

Społeczności lokalne , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , Chęciny (woj. 

świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chęciny) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Dziennikarz Damian Wolczuk ma ogromnego pecha. Jego życie prywatne wali się w gruzy, później traci pracę               

i przegrywa proces o zniesławienie. W poszukiwaniu drugiej szansy rusza więc do Krakowa, gdzie planuje 

zacząć nowe życie. Nie jest mu jednak dane tam dotrzeć. W środku nocy na rozkopanym odcinku drogi dochodzi 

do kraksy. Auto Wolczuka zostaje skasowane, sprawca zamieszania ucieka, a on sam udaje się do pobliskich 

Chęcin, gdzie czeka go nocleg w miejscowym ośrodku leczenia uzależnień. Z czasem Damian Wolczuk 

dowiaduje się, że w miasteczku grasuje morderca, a do tego miejscowi przekazują sobie szeptem legendy                    

o czającym się w okolicy złu. Giną kolejni ludzie i Wolczuk decyduje się przeprowadzić własne śledztwo, pod 

nosem policji i ekscentrycznego prokuratora, Arkadiusza Painera. Wieść niesie, że w tym niepozornym 

miasteczku każdy ma swoje tajemnice. Wolczuk spróbuje poznać je wszystkie…  
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152. 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:  2020-10 

 

 

 

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.  

 

 

153. Paląc za sobą mosty / Tatiana Polakowa ; z rosyjskiego przełożyła Ewa Katarzyna 

Skórska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Zabójstwo , Wenecja 

(Włochy) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Nowy, spektakularny kryminał mistrzyni suspensu - Tatiany Polakowej. W wąskiej starej uliczce w Wenecji 

ginie zasztyletowany ojciec bohaterki. Po tragedii okazuje się, że w rodzinie skrupulatnie ukrywa się tajemnicę. 

Kluczem do ponurej zagadki jest paczka starych listów i notes. Bohaterka wraz z siostrą próbują zidentyfikować 

wroga rodziny i do niego dotrzeć. W trakcie niebezpiecznych perypetii obie się zakochują. W tym samym 

mężczyźnie. 

 

 

154. Pamiętnik diabła / Adrian Bednarek.- Wydanie 2.- Gdynia : Novae Res - 

Wydawnictwo Innowacyjne, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuba Sobański (postać fikcyjna) , Adwokaci , Seryjni 

zabójcy , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Witaj w moim idealnym, pozbawionym wad świecie. Mam dwadzieścia dwa lata i wszystko, czego mógłbyś 

zapragnąć. Idealną dziewczynę jak z okładki, popularnych znajomych, samochód swoich marzeń, penthouse na 

ostatnim piętrze i perspektywę jeszcze lepszej przyszłości przed sobą. Jestem z tych, którym życia zazdroszczą 

inni. Tak opisze mnie każdy, kto choć raz mnie widział. A jaki jestem naprawdę? Ci, którzy mieli okazję się 
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przekonać, nigdy nie będą mogli opowiedzieć swojej historii. Żądze siedzące we mnie są tak wielkie, że nie 

potrafię oprzeć się pokusie ich zaspokojenia. A zawsze dostaję to, czego chcę. Jeżeli wierzysz w niebo i piekło, 

to ja jestem ludzkim odbiciem diabła. Przedstawiam Ci mój pamiętnik. Gdy go przeczytasz, nic już nigdy nie 

będzie takim, jakim dotąd Ci się wydawało.  

 

 

155. Pani Churchill / Marie Benedict ; przekład: Ewa Penksyk-Kluczkowska.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Churchill, Clementine (1885-1977) , Churchill, Winston 

(1874-1965) , I wojna światowa (1914-1918) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Kobieta , Politycy , Przywódcy i głowy państw , Wielka Brytania , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWĄ OSOBĄ CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ BYŁA CHURCHILL Jest rok 

1909. Clementine wysiada z pociągu wraz ze świeżo poślubionym mężem. Z tłumu wypada rozwścieczona 

kobieta i wpycha Winstona pod nadjeżdżający pociąg. Clementine w ostatniej chwili chwyta go za marynarkę. 

Ratuje mężowi życie po raz pierwszy. I nie po raz ostatni. Oczekiwano od niej, że będzie uległą, poświęcającą 

się rodzinie panią domu. Choć oficjalnie stała w cieniu Churchilla, tak naprawdę pełniła funkcję jego 

najważniejszego doradcy. Z kobiecym wdziękiem łagodziła spory, naprawiała jego wpadki, ale też jako jedyna 

wiedziała wszystko i współdecydowała o losach wojny. O jej przychylność zabiegali Stalin, de Gaulle                          

i Roosevelt. Pani Churchill to błyskotliwa opowieść o ambitnej, ale i niedocenianej kobiecie schowanej w cieniu 

Winstona Churchilla. Historia partnerki, która mężnie przetrwała czas wojny i stawiła czoło zarówno 

wymaganiom swojego otoczenia, jak i wrogom kraju. Bez niej historia Winstona Churchilla i całego świata 

byłaby zupełnie inną historią. 

 

 

156. Pani na Kopicach / Gabriela Anna Kańtor.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schaffgotsch, Joanna (1842-1910) , Schaffgotsch, Hans 

Ulrich von (1831-1915) , Arystokracja , Awans społeczny , Małżeństwo , Mezalians 

, Sieroty , Górny Śląsk , Zabrze (woj. śląskie) , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

Joanna Gryzik - półsierota z obszarów podkopalnianej biedy, która stała się panią bajkowego pałacu w Kopicach 

i pierwszą kobietą biznesu w tej części Europy. Nawet gdyby klasycy baśni bardzo się starali, nie wymyśliliby tej 

historii, takiego widowiskowego dalszego ciągu losów Kopciuszka. A wszystko to wydarzyło się naprawdę, 

wiele lat czekając na odkrycie i opisanie. Pani na Kopicach to swoiste herstory, oddanie głosu kobiecie, która 

żyła w XIX wieku i teoretycznie głosu nie mając, zmieniła jednak świat wokół siebie, pokazując, że warto 

wyłamać się z konwenansów epoki.  
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157. Paradoks / Artur Urbanowicz.- Czerwonak : Vesper, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Halucynacje , Matematycy , Paranoja , Perfekcjonizm 

(psychologia) , Samookaleczenie , Sobowtór , Studenci , Tajemnica , Gdańsk (woj. 

pomorskie ; okolice) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Maks Okrągły „Square” to najlepszy student matematyki na wydziale i chorobliwy perfekcjonista. Jego umysł, 

przesiąknięty królową nauk, przestawił się na skrajną efektywność - chłopak uczy się szybciej, robi więcej                    

i osiąga lepsze wyniki niż rówieśnicy. Sytuacja ta ma jednak swoją ciemną stronę - Maks podświadomie gardzi 

innymi ludźmi i traktuje ich z góry. Paradoksalnie jednak najbardziej gardzi... samym sobą - zwłaszcza kiedy 

popełnia błąd, który jego zdaniem mu nie przystoi, i czuje z tego powodu potężną złość. Czasem przybiera to 

ekstremalne formy - Maks wymierza sobie coraz dotkliwsze kary poprzez samookaleczanie i dręczą go 

paranoiczne myśli przeplatane z przerażającymi wizjami - między innymi, że prześladuje go jego sobowtór, 

który go nienawidzi i chce go zabić. Nie wie jednak, że prawdziwy koszmar dopiero nadchodzi i na własnej 

skórze przekona się o dosłowności porzekadła „Lepsze jest wrogiem dobrego”. Czy sobowtór Maksa, uosobienie 

jego obsesji dążenia do doskonałości, naprawdę przestał być jedynie majakiem udręczonego umysłu?  

 

 

158. Patria / Fernando Aramburu ; z języka hiszpańskiego przełożyła Karolina 

Jaszecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  ETA , Rodzina , Terroryzm , Kraj Basków (Hiszpania) , 

Powieść polityczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Porażający obraz kilkudziesięciu ostatnich lat historii Kraju Basków – od połowy lat 80. do 2011 roku – 

stworzony z opowieści o losach członków dwóch baskijskich rodzin. Książka o ludzkim strachu, zniszczonych 

przyjaźniach i związkach, bezsilności wobec niekontrolowanej spirali terroryzmu, a w końcu także o wybacze-

niu. 

 

 

159. Perski podmuch / Jakub Pawełek.- Ustroń : WarBook, copyright 2014. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Konflikt międzynarodowy , Wojna , 

Powieść , Political fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Rok 2018. W Nowym Jorku giną irańscy studenci. W Teheranie dochodzi do ataku odwetowego, którego celem 

staje się placówka dyplomatyczna. Amerykańska krew znaczy perski bruk… Stany Zjednoczone reagują z całą 

mocą. Zatoka Perska i irackie bazy ponownie wypełniają się amerykańskimi wojskami. Jednocześnie w sercu 
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Europy rośnie ryzyko zamachu z wykorzystaniem broni jądrowej. Czy stworzona przez Polaków jednostka 

specjalna okaże się bardziej skuteczna w działaniu niż agenci zachodnich państw? Czy uda się zapobiec tragedii 

w Europie? Jakub Jastrzębski i Andriej Bołkoński ponownie wchodzą do gry. Gdy Iran chyli się ku upadkowi, 

łeb podnosi Czerwony Smok. Rozpoczyna się wyścig ku Teheranowi.  

 

 

160. Pierścień ognia / Jakub Pawełek.- Ustroń : WarBook, copyright 2016. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Konflikt międzynarodowy , Powieść 

, Political fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Tajwan jako pierwszy opracowuje futurystyczną technologię zimnej fuzji. Pekin dostrzega swoją szansę. 

Największa armia świata szykuje się do inwazji. Stany Zjednoczone, jak zwykle, gdy w grę wchodzą zasoby, 

technologia i pieniądze, wysyłają swoją flotę. Najpotężniejsza morska siła świata kieruje się ku wodom Morza 

Południowochińskiego. Pacyfik staje się areną największego konfliktu morskiego od czasów II wojny światowej. 

Gdzieś pośrodku tego piekła ląduje europejska jednostka specjalna Radegast z Polakami w swoich szeregach...  

 

 

161. Piękne zielone oczy / Arnošt Lustig ; przełożył Jan Stachowski.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

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

publiczny , II wojna światowa (1939-1945) , Dziewczęta , Holokaust , Niemieckie 

nazistowskie obozy koncentracyjne , Prostytucja , Przemoc wobec kobiet , Trauma , 

Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2020-10 

 

Piętnastoletnia Żydówka Hanka Kauders traci w obozie koncentracyjnym całą rodzinę. Jej samej udaje się 

przetrwać tylko dzięki temu, że trafia do frontowego burdelu. To doświadczenie, od którego nigdy się nie 

uwolni, tak jak nie pozbędzie się tatuażu Feldhure, „kurwa polowa”. Jej napiętnowane ciało na zawsze 

pozostanie trochę obce. Na pytanie: „Kim jesteśmy?”, dziewczyna odpowie: „Kawałkiem mięsa i roztrzaskaną 

duszą”. Piękne zielone oczy to porażające studium bezsilności ofiary wobec kata, opowieść o doświadczeniu 

niewypowiadalnej traumy. To próba znalezienia odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć się nie da: Jak 

możliwe było tak potworne okrucieństwo? Ile można oczekiwać od tych, którym odebrano wszystko, nawet 

nadzieję? Czy głodujących, którzy nie kradli, powinniśmy uznać za świętych? Czy wola życia za wszelką cenę 

może być grzechem?  

 

162. Platynowa zdobycz / Sophie Davis ; przełożyła Edyta Świerczyńska.- Białystok 

: Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

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

(Stany Zjednoczone, DC) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 
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Kontynuacja porywającej „Złotej dziewczyny” o zaginionej dziedziczce fortuny Czasami lepiej nie wiedzieć, co 

chowa przed nami mrok. Raven i Asher są zdeterminowani, aby odnaleźć Lark. Jednak im więcej się dowiadują 

o jej zaginięciu, tym bardziej cała sprawa staje się dziwna. Każda odpowiedź rodzi tylko kolejne pytania. 

Wskazówki, które Lark zostawiła w swoim dzienniku, nie są przypadkowe. Czy Raven zdoła rozwiązać 

zagadkę? Czy aby na pewno Asher jest bezinteresowny w swojej pomocy? Raven musi poskładać wszystkie 

elementy układanki, zanim będzie za późno.  

 

 

163. Płomień : wiersze, piosenki, fragmenty notatników / Leonard Cohen ; przełożył 

Daniel Wyszogrodzki.- Wydanie 1., (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Pieśń i piosenka , Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Płomień" to porywający zbiór ostatnich wierszy Leonarda Cohena. Ich wyboru i układu dokonał sam autor pod 

koniec życia. Książka zawiera m.in. słowa piosenek, fragmenty prozy oraz ilustracje, a także szeroki wybór 

tekstów z poetyckich notatników, które Cohen prowadził przez całe życie. W sumie składają się one na 

niepowtarzalny, intymny obraz życia i umysłu wybitnego artysty i myśliciela. Jako niezwykle mocny, końcowy 

rozdział legendarnej kariery literackiej twórcy, "Płomień" ukazuje pełną skalę sztuki poetyckiej Leonarda 

Cohena, od kunsztownej transcendencji po czarny humor. Na przemian dojmująco smutne i urzekająco 

ekscentryczne są to dzieła poety i autora piosenek, który zgłębiał sens naszych najbardziej mrocznych pytań                 

i zawsze gotów był zadawać kolejne. 

 

 

164. 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:  2020-10 

 

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 maruderami, bandami szabrowników i sołdatami z Armii Czerwonej. Pomimo wielu przeszkód nowo przybyli 

mieszkańcy próbują powrócić do normalności. "Po nowe życie" to powieść przygodowo-obyczajowa rozgryź-

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!  
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165. Pod powierzchnią / Lynn H. Blackburn ; tłumaczenie: Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Nurkowie , Pielęgniarki i pielęgniarze , Stalking , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Pielęgniarka onkologiczna Leigh Weston przeprowadza się do Carrington w Karolinie Północnej i podejmuje 

pracę na oddziale ratunkowym miejscowego szpitala z nadzieją, że zostawi za sobą wstrząsające przeżycia 

związane z obsesyjnym pacjentem. Gdy ktoś psuje hamulce w jej samochodzie, dopada ją obawa, że 

prześladowca ją odnalazł. Zwraca się więc o pomoc do kolegi ze szkolnych lat, Ryana Parkera, detektywa                     

z wydziału zabójstw. Ryan czerpie satysfakcję ze swojej pracy zawodowej, jednak najbardziej spełnia się jako 

wolontariusz w grupie nurków wspomagającej biuro szeryfa hrabstwa Carrington. Kiedy w jeziorze Porter 

zostaje znalezione ciało bogatego biznesmena, a śledztwo wykazuje przerażające powiązania podejrzanego                  

z Leigh Weston, ona i Parker stają w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.  

 

 

166. Podróż nieślubna / Christina Lauren ; przełożyła Nina Dzierżawska.- Warszawa 

: Poradnia K, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepowodzenie , Pech , Podróż poślubna , Rodzeństwo , Ślub 

i wesele , Hawaje (Stany Zjednoczone ; archipelag) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Co się może zdarzyć, kiedy dwójka zaprzysiężonych wrogów wybiera się w podróż życia, która miała być 

miesiącem miodowym kogoś innego? Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że poleje się krew. 

Tymczasem udawana para nowożeńców odkrywa, że nie są już do siebie tak nieprzyjaźnie nastawieni. Zgadzają 

się zawrzeć tymczasowy rozejm. Co będzie dalej – flirt, seks, a może… miłość? Olive przyzwyczaiła się do 

swojego pecha: w końcu towarzyszy jej całe życie. Tymczasem Ami, jej siostra bliźniaczka, to wieczna farciara, 

której wszystko się udaje. Nawet darmowe przyjęcie weselne. Ale do czasu. Wesele Ami zamienia się                          

w koszmar, gdy goście, jeden po drugim, opuszczają przyjęcie z powodu zatrucia pokarmowego. Nieszczęście 

ominęło Olive oraz Ethana, drużbę i brata pana młodego, którego Olive nie znosi. Gdy okazuje się, że z powodu 

niedyspozycji nowożeńców do wzięcia jest podróż poślubna na Hawaje, oboje decydują się udawać 

zakochanych…  

 

 

167. Podróż zimowa / Jaume Cabré ; przełożyła z języka katalońskiego Anna 

Sawicka.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-katal. 

Nowości:  2020-10 
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Płatny morderca na tropie płatnego mordercy, na którego życie także ktoś nastaje. Szemrany szlifierz diamentów 

z Amsterdamu, który próbuje wkraść się w łaski łódzkiego jubilera. Człowiek, którego kaszel niesie śmierć. 

Pianista, który podczas recitalu widzi w pierwszym rzędzie Franza Schuberta, choć ten nie żyje od 150 lat. 

Kataloński organmistrz surowo ukarany za zbrodnię, przy której nawet nie był obecny. To ledwie garstka 

bohaterów, których Jaume Cabré wyprawił w podróż. Kataloński mistrz zwodzi i bawi się z czytelnikiem – na 

poważnie, z przymrużeniem oka, rubasznie. Miesza plany czasowe i wątki. Prowokuje: na przykład, czy J.S. 

Bach był twórcą muzyki dodekafonicznej albo czy istnieje najbardziej przesłodzony kawałek? Prowadzi 

wyrafinowaną grę. Podsuwa fałszywe tropy, fałszywe cytaty, z nonszalancją powołuje się na nieistniejące 

autorytety, z premedytacją myli rzeczywistość z fikcją. 

 

 

168. Podziemia / Joanna Pypłacz.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf , 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawiedzone domy , Wille , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Przez całe podziemia przetoczył się porywisty podmuch lodowatego powietrza. Olbrzymie tumany gęstego kurzu 

wzbiły się w górę, jakby ożywione owym piekielnym tchnieniem, układając się w różnego rodzaju upiorne 

kształty. Przewrócona lampa zgasła, a następnie z głośnym brzękiem upadła na kamienne podłoże. Jest jesień 

1890 roku. Na zaproszenie swego przełożonego, właściciela dobrze prosperującego domu bankowego, młody 

buchalter Mateusz Garstka porzuca obskurne lokum na poddaszu jednej z krakowskich kamienic i wprowadza 

się do starej, malowniczej willi, usytuowanej na obrzeżach miasta. Szybko jednak orientuje się, że propozycja 

nie była całkowicie bezinteresowna, a zabytkowy budynek kryje w sobie niejedną przerażającą tajemnicę. 

Tytułowe Podziemia to nie tylko mroczny obszar, który rozciąga się pod willą Topolskich, lecz także upiorna 

rzeczywistość skrywana za szczelną zasłoną prestiżu, zaufania oraz wysokiej pozycji społecznej.  

 

 

169. Pokłosie przekleństwa / Edyta Świętek.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

(Grzechy młodości / Edyta Świętek ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitalizm , Kryzys gospodarczy , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Trudne sytuacje życiowe , Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Polska 

, Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

Wraz z przemianami gospodarczymi znacznym zmianom ulega życie rodziny Trzeciaków. Jola robi oszałamia-

jącą karierę w korporacji, Piotr Kost zostaje redaktorem muzycznym w radiostacji, a Manuela prezenterką 

teleturnieju nadawanego przez ogólnopolską stację telewizyjną. Jednak nie wszystkim członkom rodziny wiedzie 

się równie dobrze. Trudny czas nadchodzi dla Ewy, która zmuszona jest do rezygnacji z występów, a także dla 

nauczycieli pobierających niewysokie pensje. Kryzys ekonomiczny uderza w interesy przedsiębiorczego 

Tymoteusza. Jak mężczyzna poradzi sobie z nowymi wyzwaniami? Czy Justyna odnajdzie szczęście u boku 

ukochanego? Jakie skutki przyniesie klątwa rzucona przed laty przez Franciszkę?  
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170. Pokora / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja etniczna , Niemcy (naród) , Polacy , Relacja 

romantyczna , Rewolucja , Wykluczenie społeczne , Berlin (Niemcy) , Śląsk , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Pożądanie. Władza. Uległość. Co stracisz walcząc o godność? Epicka powieść o rewolucji, wojnie i miłości. 11 

listopada 1918. Leutnant Alois Pokora wychodzi ze szpitala na ulice zrewoltowanego Berlina. Stary świat się 

skończył. La Belle Époque umarła w okopach I wojny światowej. Nowy świat rodzi się w bólach: na froncie 

zachodnim i podczas rewolucji, przetaczającej się przez pokonane Niemcy. Alois nie należał do starego świata, 

nie należy też do nowego. Syn górnika z Górnego Śląska, zrządzeniem losu wyrwany z proletariackiej rodziny, 

wszędzie spotyka się z pogardą i odrzuceniem. Samotny i prześladowany, wierzy tylko w erotyczną relację                   

z perwersyjną, dominującą Agnes. Jednak w świecie, który się skończył, nic nie jest prawdziwe. Pokora to 

porywająca powieść o miłości, wojnie i rewolucji. Epicka historia o Berlinie i Śląsku, o Niemcach i Polakach,                     

o podziałach społecznych i etnicznych. O pożądaniu, władzy, uległości i cenie, jaką płaci się w walce o godność.  

 

 

171. Powrót z Bambuko / Katarzyna Nosowska ; [ilustracje i projekt graficzny 

Izabela Kaczmarek-Szurek].- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nosowska, Katarzyna (1971- ) , Dojrzałość psychiczna , 

Dzieciństwo , Piosenkarze polscy , Rodzina , Życie codzienne , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Książka, która pobudza szare komórki, sumienie i „mięśnie śmiechowe”. Chociaż świat staje na głowie, a życie 

zmienia się z dnia na dzień, Nosowska zawsze znajdzie słowo, które doda otuchy. Gdy błądzimy przytłoczeni 

wątpliwościami, rozpala światełko nadziei. A gdy wydaje nam się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, zasieje 

ziarno niepewności. Kilkoma lekcjami, jakie dostała od życia, teraz dzieli się z nami i wytrwale tropi absurdy, 

którymi karmią nas „autorytety”. Życie, i w czasach dziwnej pandemii, i w czasach zwyczajnej codzienności, jest 

łatwiejsze, gdy ma się świadomość, że tacy ludzie jak Nosowska roztrząsają te same dylematy. A gdy ktoś robi 

nas w bambuko, sięgamy po to samo koło ratunkowe - dystans i jeszcze raz dystans!   

 

 

172. Prawda / Melanie Raabe ; przełożył Paweł Masłowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Osoby zaginione , Samotne matki , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-10 
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Siedem lat temu biznesmen Phillip Petersen zniknął bez śladu podczas podróży do Ameryki Południowej. Od 

tamtej pory Sarah wychowuje ich syna samotnie. Pewnego dnia kobieta otrzymuje wiadomość, że jej mąż żyje. 

Powrót Phillipa, domniemanej ofiary porwania, wywołuje ogromne zainteresowanie mediów. Sarah ma 

sprzeczne uczucia - już uporała się przeszłością i nauczyła żyć na nowo. Jak będzie wyglądała jej przyszłość po 

powrocie męża? Sprawa staje się jeszcze trudniejsza, gdy z samolotu wysiada mężczyzna, który… nie jest tym, 

za kogo się podaje. Człowiek udający za jej męża, grozi Sarah – jeśli go zdemaskuje, może stracić wszystko – 

męża, dziecko, życie….  

 

 

173. Prawda i kłamstwa / Caroline Mitchell ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Psychopaci , Seryjni zabójcy , Uprowadzenie , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Poznajcie Amy Winter: komisarz policji i... córkę seryjnych morderców. Amy pragnie pójść w ślady swego 

przybranego ojca, szanowanego policjanta. Jednak pewnego dnia otrzymuje list od siedzącej w celi więziennej 

Lillian Grimes, seryjnej morderczyni. List ten całkowicie zmieni życie Amy. Lillian Grimes jest czystym złem. 

Psychopatyczną kryminalistką. I - niestety - biologiczną matką Amy. Teraz kobieta gotowa jest podać miejsca 

pochówku trzech spośród swoich ofiar - ale tylko wówczas, gdy Amy zagra w jej grę. Podczas gdy koledzy 

detektywi gorączkowo szukają młodziutkiej dziewczyny porwanej przez nieznanego sprawcę, Amy musi stawić 

czoła własnej mrocznej przeszłości. Nawiedzana niewyraźnymi wspomnieniami siostry, która poświęciła życie, 

by ją ocalić, staje do wyścigu z czasem, chcąc odkryć zaginione zwłoki. Oraz ocalić porwaną dziewczynkę, 

rówieśnicę zmarłej siostry…  

 

 

174. Precedens / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Aktorzy , Media społecznościowe , Prawnicy , Kryminał , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Do Joanny Chyłki z nietypową sprawą zgłasza się jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Twierdzi, że za 

moment popełni przestępstwo, i chce, by to właśnie prawniczka z Żelaznego & McVaya ją broniła. Zanim 

Chyłka ma okazję zastanowić się, jak zapobiec tragedii, jest już za późno. Kobieta brutalnie morduje swoją 

ofiarę, a wszystko to transmituje w mediach społecznościowych. Śledczy dysponują niepodważalnymi 

dowodami w postaci nagrania oraz śladów DNA – i nie mają wątpliwości co do winy aktorki. Ta jednak nie 

przyznaje się do zarzucanego czynu, zapewniając Chyłkę i Kordiana, że w istocie popełniła przestępstwo 

doskonałe. I że nie zostanie za nie skazana.  
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175. Proces diabła / Adrian Bednarek.- Wydanie 2.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuba Sobański (postać fikcyjna) , Adwokaci , Seryjni 

zabójcy , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kilka lat temu na ulicach Krakowa siał terror Rzeźnik Niewiniątek. Został ujęty przez policję i skazany na 

dożywocie, jednak piekło młodych dziewczyn wcale się nie skończyło. Dzieło kontynuował bowiem człowiek 

dokonujący rytualnych morderstw na prostytutkach. Przestępca, ochrzczony przez prasę mianem Rozpruwacza               

z Krakowa, wpada w końcu w ręce policji, a jego adwokatem zostaje młody, spragniony sukcesów zawodowych 

prawnik, Kuba Sobański, który postanawia zrobić wszystko, by wygrać proces. I wygląda na to, że może mu się 

to udać - przecież nikt nie zrozumie mordercy lepiej niż inny morderca... Tymczasem w życiu Sobańskiego 

pojawia się tajemnicza kobieta, która sprawia, że wszystkie jego bolesne wspomnienia powracają, a schowane 

pod przykrywką modnych ubrań pragnienia znów dają o sobie znać. Ile będzie w stanie zaryzykować, by po raz 

kolejny spróbować uciszyć swoje demony i dać sobie szansę na normalne życie?  

 

 

176. Promyczek / Kim Holden ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2016. 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Tajemnice. Każdy jakieś ma. Czasem większe, czasem mniejsze. Kiedy zostaną ujawnione, mogą uzdrowić. 

Mogą również zniszczyć. Życie Kate Sedgwick nigdy nie było bezbarwne. Dziewczyna pomimo problemów                 

i tragedii zachowała pogodę ducha - nie bez powodu jej przyjaciel Gus nazywa ją Promyczek. Kate jest pełna 

życia, bystra, zabawna, ma również wybitny talent muzyczny. Nigdy jednak nie wierzyła w miłość. Właśnie 

dlatego - gdy wyjeżdża z San Diego by studiować w Grant, małym miasteczku w Minnesocie - kompletnie nie 

spodziewa się, że przyjdzie jej pokochać Kellera Banksa. Oboje to czują. Oboje mają powód, by z tym walczyć. 

Oboje skrywają tajemnice. Kiedy wyjdą one na jaw, mogą uzdrowić… Mogą również zniszczyć.  

 

 

177. Prosto w serce / Jolanta Kosowska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Kobieta , Miłość , Rozstanie , Wybory życiowe , 

Prowansja (Francja ; kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Życie Hani przypomina najpiękniejszą romantyczną opowieść. Młoda kobieta właśnie kończy studia i rozpo-
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czyna przygotowania do ślubu. Planowanie wspólnego życia, nowa, wymarzona praca i otaczająca ją miłość 

sprawiają, że nie potrzeba jej do szczęścia niczego więcej. Pewnego dnia jednak bajka się kończy - podczas 

przyjęcia Hania nagle mdleje, a diagnoza lekarska rozwiewa wszelkie nadzieje na to, że uda jej się żyć tak samo, 

jak do tej pory. Najbardziej bolesny cios padnie jednak niespodziewanie z zupełnie innej strony… "Prosto                    

w serce" to poruszająca historia o nieprzewidywalności uczuć, trudnych życiowych wyborach i ich jeszcze 

trudniejszych konsekwencjach. To podróż przez pełną niezwykłych barw, smaków i dźwięków Prowansję,                   

w której rzeczywistość co chwila miesza się z fikcją. Nocne kluby, namiętne tańce, zaskakujące oświadczyny                   

i wyjątkowy ślub. A wszystko po to, żeby odgonić mary przeszłości i… znów uwierzyć w miłość!  

 

 

178. Przedpiekle / Vera Eikon.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Berg (postać fikcyjna) , Policjanci , Politycy , 

Prostytucja , Przestępczość zorganizowana , Służby specjalne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Kiedy w brutalny sposób zostaje zamordowana prostytutka, a zamieszani w sprawę są poseł i policjant, przed 

Alanem Bergiem stoi prawdopodobnie najtrudniejsza sprawa w karierze. Wplątany w sieć śmiertelnie 

niebezpiecznych tajemnic, bardzo szybko z łowcy stanie się ofiarą. Bo kiedy na ścieżce sprawiedliwości 

krzyżują się policja, polityka i mafia, trudno liczyć na szczęśliwe zakończenie. "Przedpiekle" to mocny                         

i bezkompromisowy kryminał, a jego konstrukcja i labirynt możliwych rozwiązań nie pozwalają na chwile 

wytchnienia aż do piorunującego finiszu.  

 

 

179. Przeklęta / napisał Thomas Wheeler ; zilustrował Frank Miller ; ilustracje 

kolorowe Tula Latoy ; tłumaczenie Karolina Rybicka.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarodzieje , Druidzi , Miecz , Legendy arturiańskie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

CZAS KRÓLÓW MINĄŁ. MIECZ WYBRAŁ SWOJĄ KRÓLOWĄ. Pradawną krainę druidów pustoszą 

Czerwoni Paladyni, orędownicy nowej wiary. Palą wioski i wyrzynają w pień ich mieszkańców. Nie znają 

litości. Krzyżują starców, kobiety i dzieci. O Nimue mówi się, że jest PRZEKLĘTA. Jako dziecko zaatakowana 

przed demona, nosi na plecach ślady tej potyczki – dziwne, od lat niezabliźnione rany. Niektórzy szydzą                       

z dziewczyny, a inni się jej boją. Nimue desperacko pragnie wyjechać gdzieś daleko, najlepiej za morze. Nie 

zdąży – jej wioskę także zaatakują Czerwoni Paladyni. Matka tuż przed śmiercią powierza jej tajemniczy 

pakunek, który dziewczyna ma dostarczyć Merlinowi. Tylko jak znaleźć legendarnego czarodzieja w kraju 

ogarniętym wojną? Z pomocą przychodzi jej najemnik Artur. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw 

podróż, u kresu której Nimue odkryje swoje prawdziwe przeznaczenie.  
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180. Pudełko : powieść autobiograficzna / Włodzimierz Kłaczyński.- Rzeszów : 

WBX Studio Graficzne - Drukarnia - Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłaczyński, Włodzimierz (1933- ) , Pisarze polscy , 

Weterynarze , Lublin (woj. lubelskie) , Mielec (woj. podkarpackie ; okolice) , 

Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Aby wspomnienia oddawały rzeczywistość dawnych lat, z obrazami typowymi dla minionej epoki, trzeba 

natknąć się w swojej pamięci na szczegóły, które jak na starej fotografii odcisnęły się i trwają. Nie tylko trwają, 

ale potrafią jak na zawołanie pojawić się w potrzebie po wielu latach bez dodatkowych akcesoriów, jakie narosły 

w wyobraźni. Należę do ludzi posiadających tak zwaną pamięć fotograficzną - i to pozwala mi wydarzenia 

sprzed lat opisywać dokładnie i ubarwiać je w szczegóły fabularne, może nic nieznaczące dla istoty rzeczy, na 

przykład dla tkwiącej w korze mózgowej chronologii fotografii, tym niemniej ciekawe. Gdyby mnie ktoś spytał, 

jakie wydarzenie, wspomnienie jest najwcześniejsze na niby-taśmie filmowej, która przewija się w moim już 

przecież dość sfatygowanym mózgu, to powiedziałbym, że jest to widok blaszanego wieczka od pudełka pasty 

do butów, nabitego mokrym śniegiem, toczącego się z zaśnieżonego dachu i pozostawiającego za sobą ślad, 

smugę. Jest zima 1936, a może 1937 roku.  

 

 

181. Punkt zwrotny / Vladimir Wolff.- Ustroń : WarBook, copyright 2018. 

(Armagedon / Vladimir Wolff ; 4) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń , Dżihad (wojna) , Historia alternatywna , Imigranci , 

Polityka międzynarodowa , Europa , Polska , Powieść , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Czego potrzeba, żeby nasza cywilizacja pogrążyła się w niebycie? Niezbyt wielu czynników – kilku milionów 

imigrantów, straszliwej broni i zdeterminowanych wykonawców egzekucji. Kiedy już się wydaje, że Europa 

ocalała – nie dotknęła jej epidemia, która rzuciła USA na kolana, ani nie zdobyły armie islamistycznej Turcji – 

do akcji wkracza charyzmatyczny komendant polowy z Syrii i oddany wierze Proroka Artur Sznajder. Przeciw 

nim Polska wysyła najlepszych z najlepszych. Czy zdążą uratować nasz świat i zmienić bieg historii? Czy ich 

misja okaże się punktem zwrotnym?  

 

 

182. Purpurowy zmierzch / Jakub Pawełek.- Ustroń : WarBook, copyright 2020. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Konflikt międzynarodowy , 

Terroryzm , Wojna , Powieść , Political fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Władimir Putin oraz połowa przywódców Przymierza, skomplikowanego sojuszu Rosji, Polski i innych krajów 
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Europy Wschodniej, nie żyje! Ocalali budzą się w nowej rzeczywistości. Rosyjskie imperium musi trwać, a na 

jego czele staje człowiek, który ponad wszystko pragnie odmienić bieg historii... Europa Zachodnia pogrąża się 

w fali zamachów, jakiej świat jeszcze nie widział... Amerykańskie wojska są o krok od zdominowania Arktyki, 

od Spitsbergenu aż po lodowe wybrzeża Morza Karskiego. Globalny ład przestaje istnieć. Jakub Jastrzębski oraz 

międzynarodowa jednostka specjalna Radegast podnoszą się z druzgoczącego ciosu. Staje przed nimi zadanie, 

które zadecyduje o dalszych losach Przymierza oraz ich samych...  

 

 

183. Raw rebirth / Belle Aurora ; tłumaczenie Iga Wiśniewska.- Oświęcim : 

Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

(Raw family / Belle Aurora ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc w rodzinie , Przestępczość zorganizowana , Powieść 

, Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Sześć lat temu świat Alexy Ballentine runął. Mimo to kobieta próbuje prowadzić normalne życie i stworzyć 

ciepły, kochający dom dla swojego syna A.J. Jednak coś zaczyna ją niepokoić. Chłopiec oznajmia, że tatuś 

wrócił i jest z nimi. Ale ona przecież wie, że to niemożliwe. Twich umarł i nie wróci. Lexi ma również 

świadomość, że ona też nie wróci. Nie wróci do tego, jaka była dawniej. Twitch na zawsze ją zmienił. Pokazał 

jej mroczną stronę życia, a ona ją zaakceptowała i gdyby mogła, wybrałaby Twitcha znowu, milion razy, za 

każdym razem. Jednak Alexa nie ma pojęcia, że ktoś ją obserwuje, a nawet przychodzi do jej domu. Ktoś, kto 

powinien nie żyć. Nie wie, że Twitch wrócił i niedługo będzie chciał się przywitać.  

 

 

184. Robert Moses : ukryty władca Nowego Jorku / [scenariusz] Pierre Christin ; 

[rysunki] Olivier Balez ; przełożył Tomasz Swoboda.- Warszawa : Centrum 

Architektury, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moses, Robert (1888-1981) , Architekci amerykańscy , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Komiks biograficzny 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-10 

 

 

Od metra po wieżowce, od basenów po plaże, od przedmieść Long Island po finansowe city Manhattanu – 

oblicze współczesnego Nowego Jorku zostało w ogromnej mierze ukształtowane przez decyzje jednego 

człowieka: Roberta Mosesa (1888–1981). Oto graficzna biografia kontrowersyjnego wszechwładnego urzędnika-

wizjonera, modernistycznego urbanisty i „największego wandala Nowego Jorku”, jak go nazwała inna bohaterka 

tej opowieści, aktywistka, publicystka, pionierka studiów miejskich Jane Jacobs. Moses od dziesięcioleci jest 

przedmiotem badań naukowych i bohaterem popkultury, napisano o nim wiele książek, stworzono wystawy                  

i filmy, a nawet musical i operę, ale dzięki francuskim autorom po raz pierwszy trafia do świata komiksu,                     

a dzięki Centrum Architektury – na polski rynek. Rządził kilkadziesiąt lat, w pewnym momencie piastował 

jednocześnie dwanaście posad, zarządzając parkami, planowaniem miejskim, drogami czy wystawą światową. 

Był chwalony za troskę o przestrzeń publiczną, ale oskarżany o rasizm. Organizował place zabaw, plaże i parki. 

Ale ciął miasto autostradami. Robił wiele, żeby zwykłym ludziom żyło się w mieście lepiej. Ale nie pytał ich, 

czy pragną takich zmian, jakie im narzucał. Tworzył, zazieleniał, przebudowywał, ulepszał. Wysiedlał, 

karczował, burzył, niszczył.  
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185. Rodzina prezydencka / Michael Palmer, Daniel Palmer ; tłumaczyła Martyna 

Plisenko.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  United States Secret Service , Diagnoza , Lekarze , Ojcowie 

i synowie , Prezydenci , Spisek , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Trzymający w napięciu thriller medyczny, doskonale oddający intensywną atmosferę panującą w Białym Domu! 

Prezydent Geoffrey Hilliard i jego rodzina żyją w ciągłym blasku politycznego świata. Biały Dom nie jest 

łatwym miejscem do dorastania, kiedy więc syn prezydenta, Cam, szesnastoletni mistrz szachowy, doświadcza 

nagłego przypływu zmęczenia i diametralnej zmiany nastroju, lekarze stwierdzają, że to typowe dla nastolatków. 

Jednak agentka Secret Service, Karen Ray, której zadaniem jest strzec rodzinę prezydencką, ma pewność, że 

problemy Cama są poważne i prosi swojego byłego męża – lekarza – o drugą opinię. Doktor Lee Blackwood ma 

jednak zakaz wstępu do Białego Domu. Diagnozę musi postawić na podstawie zasłyszanych informacji. Jego 

jedyną wskazówką jest pewna młoda pacjentka o podobnych objawach. A także stan Cama, który nagle ulega 

zdecydowanemu pogorszeniu… Czy ktoś próbuje zamordować syna prezydenta? Kiedy doktor Blackwood                   

i agentka Ray usiłują wyjaśnić, co się dzieje, odrywają szereg mrocznych tajemnic związanych ze zdradami, 

naruszającymi poziom bezpieczeństwa narodowego.  

 

 

186. Romantyczni / Dorota Ponińska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Filomaci i filareci , Miłość , Romantyzm , 

Szlachta , Litwa , Wilno (Litwa) , Słowiańszczyzna , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Między miłością a literaturą… Magiczne Wilno czasu buntu i młodych poetów. Maurycy, młody litewski 

szlachcic, który traci matkę w dniu narodzin i wychowuje się w podupadłym majątku razem z siostrą                          

i załamanym po śmierci żony ojcem, wyjeżdża do Wilna. Tam przeżywa fascynację pogańską słowiańszczyzną              

i miłość do kobiety, która ją uosabia. Stawia też pytania o istotę polskiej tożsamości. Odpowiedź znajduje w 

poezjach starszego kolegi - Adama Mickiewicza… Tymczasem książę Adam Czartoryski chce wykorzystać 

przyjaźń z carem Aleksandrem dla dobra kraju i uniwersytetu w Wilnie. Czy jednak można być lojalnym wobec 

cara i Polski jednocześnie? Z kolei Tomasz Zan z przyjaciółmi filomatami piszą wiersze i pragną kształtować 

wileńską młodzież. Rodzi się polski romantyzm. To fascynujący obraz pokolenia naszych pierwszych 

buntowników na tle tętniącego życiem, poezją i miłością Wilna!  

 

187. Rozpad / Sharon Bolton ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- Warszawa : Amber, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Stalking , Ucieczki , Georgia Południowa (Wielka 

Brytania ; wyspa) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 
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On już nie ma gdzie się ukryć. Rok temu, w desperacji, młoda badaczka Felicity Lloyd zdecydowała się na długą 

wyprawę glacjologów na antarktyczną wyspę. Chciała uciec. Niebawem przybija tu ostatni statek tego lata... Czy 

na nim będzie on? On nie spocznie, póki jej nie odnajdzie. Freddie Lloyd odsiadywał wyrok za morderstwo. 

Teraz wyszedł i jest na jej tropie. Ale podąża za nią jeszcze ktoś, kto wie o niej więcej niż ona sama... Bo 

nieważne, jak daleko uciekniesz, są tajemnice, które zawsze cię dopadną...  

 

 

188. Rozpoznanie bojem / Vladimir Wolff.- Ustroń : WarBook, copyright 2019. 

(Armagedon / Vladimir Wolff ; 5) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Polityka międzynarodowa , 

Terroryzm , Wojna , Polska , Rosja , Powieść , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Po wielkiej epidemii w USA, po próbie zamachu stanu w Polsce i wojnie na Bałkanach, wśród codziennej walki 

z islamistyczną rebelią w Europie Zachodniej wykuwa się nowy porządek naszego świata. Polska staje się 

mocarstwem i kiedy sprawy zdają się powoli zmierzać ku lepszemu, okazuje się, że komuś to zdecydowanie nie 

pasuje. Nie wiadomo komu, nie wiadomo, czego chce. Wiadomo, że złowroga potęga bardzo wiele może i nie 

cofnie się przed niczym. Świat znowu staje na krawędzi wielkiej wojny, albo czegoś jeszcze gorszego. 

Tymczasem starzy i nowi wrogowie nie ułatwiają wypełnienia misji, którą jest ocalenie życia i rozwiązanie 

śmiertelnie niebezpiecznej zagadki.  

 

 

189. Rubinowy Książę / Beata Worobiec.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dusza , Magia , Podróże , Przyjaźń , Stworzenia 

fantastyczne , Uprowadzenie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W chwili, gdy mgielny wilk porwał duszę Mili, życie Sephory wywróciło się do góry nogami. Jak na potomka 

bogini przystało, postanowiła wyruszyć siostrze na ratunek. Do pomocy miała owianą legendami dziewczynę               

z tatuażem na szyi (której wszyscy życzą śmierci), przestraszonego dowódcę straży (z alergią, przez którą ciągle 

pociągał nosem) i przeklętego parobka (który podejrzanie wiele wie na temat cmentarzy). Niestety już na 

początku wyprawy zadzierają z najgroźniejszym kambionem w całym imperium. Tylko pomoc Rubinowego 

Księcia może uratować ich przed gniewem Yotama Szorstkopalcego i wyciągnąć duszę Mili z Otchłani. 

Zwłaszcza, że za rogiem czai się rewolucja, a lud z całych sił pragnie obalić imperatora. Czy w świecie 

pozbawionym słońca może zalśnić iskierka nadziei? Jedno jest pewne – to nie jest miejsce dla bohaterów.  
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190. Rytuał łowcy / Przemysław Borkowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabójstwo , Seryjni zabójcy , Prokuratorzy , Okultyzm , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Młoda prokurator Gabriela Seredyńska po przeprowadzce do Warszawy dostaje swoją pierwszą poważną sprawę 

- morderstwo. Zwłoki znaleziono w pobliżu muru cmentarza, a twarz ofiary została mocno okaleczona. Komisarz 

Aleksanderski, który pierwszy przybył na miejsce zbrodni, odnajduje pod murem cmentarza kartkę z wierszem, 

który zdaje się jedynym tropem policji. Wkrótce pojawia się kolejna ofiara, a po niej następne. Wszystkie łączy 

to samo: niecodzienne obrażenia zadawane po śmierci, które mogą wskazywać na jakiegoś typu praktyki 

magiczne. Z czasem Seredyńskiej udaje się wpaść na trop zbrodniarza. Niestety również on zwraca na nią 

uwagę. Jest młoda, piękna, inteligentna i idealnie nadaje się na jego kolejną ofiarę...  

 

 

191. Sabrina / scenariusz i rysunki Nick Drnaso ; for the polish translation by 

Marceli Szpak.- Warszawa : Kultura Gniewu, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja internetowa , Osoby zaginione , 

Poszukiwania zaginionych , Społeczności internetowe , Komiks 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kiedy Sabrina znika, pilot sił lotniczych USA zostaje wciągnięty w sieć przypuszczeń, szalonych domysłów                 

i bezczelnych kłamstw. Pomimo okoliczności stawia się codziennie na służbę w sterylnej jednostce, która nie 

pomaga odciąć się od sytuacji na zewnątrz. Od tracącego zmysły Teddy’ego, kolegi z dawnych lat i jednocześnie 

chłopaka zaginionej. Od Sandry, siostry Sabriny, która w oczekiwaniu na jakiekolwiek wiadomości desperacko 

próbuje zabić czymś czas. Aż pewnego dnia w internecie pojawia się zapis z taśmy wideo. Od tej pory każdy 

miłośnik teorii spiskowych będzie miał swoją interpretację wydarzeń pasującą do jego wizji świata. „Sabrina”, 

pierwszy w historii komiks nominowany do prestiżowej nagrody Bookera, opisuje współczesny świat 

pozbawiony osobistych relacji i poczucia odpowiedzialności, gdzie związki obdarte są z intymności przez 

pulsujące komputerowe monitory. Dzieło Drnaso to swoisty akt oskarżenia, ale i próba refleksji nad 

rzeczywistością, w której rządzą fake newsy.  

 

 

192. Saturnin / Jakub Małecki.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2020. 

 

 

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

Mężczyzna , Osoby zaginione , Pamięć autobiograficzna , Postpamięć , Realizm 

magiczny , Zaburzenia emocjonalne , Radziejów (woj. kujawsko-pomorskie) , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Jestem błyszczącym, jasnym wężem i sunę przez poszycie. Głęboko we mnie tkwi gorące miejsce, które pulsuje 

w rytm lasu. Kiedyś miałem twarz i imię. Przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, którym jeździ 

do szkoły w Radziejowie, zahacza o tajemniczą krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przebywa 

jego milczący, skryty dziadek. Dwadzieścia lat później Saturnin mieszka w Warszawie, pracuje jako sprzedawca 

i trzyma się z dala od tajemniczych krain. Pewnego dnia dziadek znika i Saturnin musi wrócić w rodzinne strony. 

Wspólnie z matką rusza jego śladem i coraz głębiej zapuszcza się w przeszłość. To, co odkryje, zburzy jego 

świat. Saturnin to intymna, choć skomponowana na wiele głosów opowieść, w której marzenia potrafią łamać 

kości, muzyka jest silniejsza niż wojna, a mama daje w nagrodę półtora kilograma słońca. Zmarli otrzymują tu 

głos, a prawdziwe postaci z życia autora doświadczają rzeczy, których nie dane im było zakosztować poza tą 

książką.  

 

 

193. Schwytać szczęście / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poczucie straty , Przyjaźń , Relacja romantyczna , 

Szczęście , Wybory życiowe , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Czy można schwytać szczęście i zatrzymać na zawsze? Optymistycznie nastawiona do życia Hana próbuje tego 

dokonać od wielu lat. Utrata pracy i niedoszłego narzeczonego sprawiają, że na chwilę przestaje wierzyć                     

w szczęście. Jednak na jej drodze natrafia na przyjaznych ludzi i nowe wyzwania. Na horyzoncie pojawi się 

mężczyzna, a nawet kilku, choć tylko jeden z nich przyspieszy jej puls i rozbudzi w niej chęć do zmiany. 

Pytanie, kim jest, skoro wciąż ukrywa swoją tożsamość? Czy Hanie uda się zamknąć przeszłość i na nowo 

ułożyć życie? Czy tajemniczy, skory do pomocy mężczyzna, w końcu zdecyduje się ujawnić? Powieść                          

o trudnościach, jakie podsuwa los, a także o dążeniu do szczęścia, zachowaniu balansu i pojawieniu się szansy na 

miłość.  

 

 

194. Sekret antykwariusza / Paweł Jaszczuk.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antykwariusze , Pamięć autobiograficzna , Zabójcy , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Każde miejsce ma swoją tajemnicę. Piotr Stocki prowadzi antykwariat. Pewnego dnia wyjeżdża z miasta, aby 

spotkać się z kimś i spłacić zaległy dług. Spirala nieprawdopodobnych zdarzeń wciąga mężczyznę w machinę 

zbrodni, a mroczny sekret z przeszłości daje o sobie znać. Dawne grzechy wychodzą na jaw. Kim tak naprawdę 

jest Piotr Stocki? Czy jego zmorą i przekleństwem jest antykwariat? Wciągająca intryga i narastająca z każdą 

stroną powieści groza stanowią finezyjną mieszankę kryminału i thrillera psychologicznego. Sekret antykwa-

riusza to powieść trzymająca w napięciu aż do zaskakującego zakończenia.  
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195. Sekta diabła / Stanisław Antoni Wotowski.- Wydanie pierwsze powojenne.- 

Warszawa : Wydawnictwo CM (Ciekawe Miejsca.net), 2014. 

(Kryminały Przedwojennej Warszawy ; 13) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okultyzm , Sekty i nowe ruchy religijne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Stanisław Antoni Wotowski Wydawnictwo: Wydawnictwo CM Seria: Kryminały przedwojennej Warszawy 

kryminał, sensacja, thriller DODAJ DO PAKIETU Warszawa, przełom lat 20. i 30. XX w. W stolicy działa 

prężnie sekta okultystyczna niejakiego Kunar Thavy, człowieka o (podobno) nadprzyrodzonych zdolnościach. 

Sekta szczególnie zabiega o młode nieświadome niczego panny z dużym majątkiem. Kilka z nich już popełniło 

samobójstwo. Pewnego dnia panna Mura otrzymuje list z czarnym trójkątem - symbolem sekty. Jej narzeczony, 

czując zagrożenie, zwraca się z tą sprawą do detektywa-okultysty, niejakiego Różyca. Sekta Diabła to powieść 

oparta na faktach. Na końcu książki podajemy „klucz postaci”.  

 

 

196. Semiramida / Ewa Kassala.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Semiramida (postać legendarna) , Kobieta , Miłość , Władza , 

Babilon (Irak ; miasto dawne) , Mezopotamia (kraina historyczna) , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Nieustraszona wojowniczka czy wrażliwa twórczyni wiszących ogrodów? Znajda czy córka bogini? Uducho-

wiona czarodziejka czy wyrachowana władczyni? Dlaczego Babilon nazywano nierządnicą starożytnego świata? 

Na czym polegała prostytucja sakralna i czy rzeczywiście każda kobieta musiała przynajmniej raz w życiu oddać 

swoje ciało obcemu mężczyźnie? Jak i dlaczego powstały wiszące ogrody Semiramidy, uważane za jeden                 

z cudów świata starożytnego? Czy władza zawsze oznacza samotność? Semiramida, królowa Babilonu, przez 

niezwykłe zbiegi okoliczności, nazywane przez wielu wolą bogów, zostaje żoną króla i matką następcy tronu. 

Wspierana przez kapłanki Isztar, rządzi krainą starożytnej Mezopotamii. Walczy, kocha, tworzy. Przeżywa 

wzloty i upadki. A odchodząc w pełni sławy, przekazuje nam ważne, ponadczasowe przesłanie. Jakie? 

Zapraszamy do świata magicznych historii Ewy Kassali. Semiramida to już trzecia książka z serii Silne kobiety 

czasów Biblii (po Królowej Saby i Marii Magdalenie). Tym razem wybierzemy się do źródeł cywilizacji 

europejskiej, czyli do Asyrii i Babilonu. Poznamy miejsca, gdzie niegdyś rozciągał się biblijny Eden i wznosiła 

się wieża Babel…  

 

 

197. Serce na wietrze / Elżbieta Sidorowicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2020. 

(Okruchy gorzkiej czekolady / Elżbieta Sidorowicz ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nastolatki , Nauczyciele , Przyjaźń , Szkoły 

plastyczne , Uczniowie szkół średnich , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 
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W liceum plastycznym, w którym uczy się Ania, pojawia się nowy nauczyciel matematyki. Niezwykle 

przystojny, a zarazem bardzo wymagający i o paskudnym charakterze. Uczniowie z miejsca nazywają go 

Potworem. Dla Ani miniony rok był szczególnie trudny. Teraz, kiedy wydawało się, że powoli odzyskuje spokój, 

uderzają w nią kolejne wydarzenia. Jej najlepsza przyjaciółka wyjeżdża do Londynu, a nowy nauczyciel 

wzbudza w niej autentyczne przerażenie. Nieoczekiwanie, w trudnych  okolicznościach, matematyk udziela jej 

pomocy. Przez przypadek Ania poznaje Gutka i tak trafia do grupy Dworzec skupiającej młodych artystów. To 

otwiera nowy rozdział w życiu dziewczyny. Michał, zakochany w Ani, cierpliwie czeka na sygnał z jej  strony,              

a Potwór z każdym dniem staje się mniej straszny. Relacje coraz bardziej się komplikują, a Ania nie potrafi do 

końca rozpoznać swoich uczuć…  

 

 

198. Siedem czarnych mieczy / Sam Sykes ; przełożył Mirosław P. Jabłoński.- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

(Śmierć imperiów / Sam Sykes ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antybohater , Magia , Zemsta , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Pierwszy tom porywających przygód Sal Kakofonii w cyklu „Śmierć imperiów” Okradziono ją z magii. 

Pozostawiono na śmierć. Zdradzonej przez tych, którym ufała najmocniej, i odartej z magii Sal Kakofonii nie 

pozostało nic prócz imienia, sławy i legendarnej broni. Ma jednak wolę silniejszą od czarów i świetnie wie, 

dokąd pójść. Blizna to kraina rozdarta przez potężne imperia, do której zbuntowani magowie się udają, żeby 

zniknąć, zhańbieni żołnierze umrzeć, Sal zaś idzie tam z mieczem, bronią i listą siedmiu nazwisk. Zemsta sama 

w sobie jest nagrodą. Jeśli zafascynowała cię magia i cynizm powieści "Zemsta najlepiej smakuje na zimno" 

Abercrombiego, kochasz brutalne westerny Sergia Leone i Clinta Eastwooda w stylu "Dobry, zły i brzydki", to    

w nowym cyklu Sama Sykesa znajdziesz spektakularne połączenie tych uzależniających składników. Nie 

oderwiesz się od lektury i pokochasz Sal Kakofonię, bezwzględną antybohaterkę na krwawej drodze do zemsty             

i odkupienia.  

 

 

199. Siła honoru / Linda Szańska.- Warszawa : Burda Książki - Burda Media 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Politycy , Przestępczość zorganizowana , 

Tajemnica , Polska , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kalina Boraczyńska mieszka we Wrocławiu i jest córką posła prawicowej partii, który na równi z władzą ceni 

sobie brudne interesy i nieletnie dziewczyny. Po samobójstwie Marii, siostry Kaliny, ojciec próbuje zrobić                   

z młodszej córki zabawkę dla swoich kolegów, dzięki którym wspiął się na szczyt politycznej hierarchii. Gabriel 

Kreis od dziecka był przygotowany przez swojego ojca i wuja do roli bossa przestępczego syndykatu 

kontrolującego poznańskie podziemie. Dla jego rodziny obrót narkotykami czy żywym towarem to codzienność 

– od lat 90., kiedy władzę trzymał Gwidon Kreis, wiele się zmieniło. Gabriel musi być bezwzględny                               

i wyrachowany, by liczyć się w tym świecie, ale wbrew pozorom tkwią w nim jeszcze resztki człowieczeństwa. 

Kalina i Gabriel poznają się przypadkowo. Nie zdają sobie jednak sprawy, że łączy ich tajemnica z przeszłości. 

Dziewczyna chce zacząć nowe życie z dala od toksycznego ojca. Przeprowadza się do innego miasta, studiuje 
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taniec i pracuje w klubach. Nie wie, że wiążąc się z Gabrielem, stanie się częścią świata, od którego tak bardzo 

chciała uciec, a romans z przestępcą sprowadzi na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Gangster i córka polityka – 

czy można wyobrazić sobie bardziej ryzykowne połączenie?  

 

 

200. Siła przeznaczenia / Agnieszka Stec-Kotasińska.- Poznań : Replika, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zespołem Downa , Kobieta , Miłość , Trudne 

sytuacje życiowe , Przeznaczenie , Wakacje , Weterynarze , Henley-on-Thames 

(Wielka Brytania ; okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Nikt nie zna swojego przeznaczenia. Natalia, po wielkim zawodzie miłosnym, postanawia razem ze swoją 

przyjaciółką Marcelą spędzić wakacje w urokliwym angielskim miasteczku Henley-on-Thames. Ma nadzieje, że 

uda jej się tam wyleczyć złamane serce i nabrać sił przed czekającą ją nową pracą. Również Marcela znajduje się 

w nie najlepszym momencie życia: od wielu lat starając się z mężem o dziecko, niestety wszystkie próby 

zapłodnienia in vitro kończą się fiaskiem. Marcelinie zaczyna już brakować sił i motywacji. Kiedy na drodze 

przyjaciółek staje przystojny weterynarz urocza dziewczynka z zespołem Downa i jej uwielbiający kąpiele                   

w Tamizie labrador - wszystko się zmienia. Przypadkowe spotkanie zapoczątkuje cały ciąg zdarzeń, doprowa-

dzając bohaterów do miejsc, które były im pisane. 

 

 

201. Skąd właściwie biorą się smoki / Artur Wells.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Smoki (stworzenia fantastyczne) , Przeznaczenie , Magia , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Cała prawda o smoczym życiu. Nikt nigdy nie widział smoczego dziecka. Nikt od bardzo dawna nie spotkał też 

żywego smoka. Jednak pewnego dnia przed drzwiami Boba pojawia się jeden z nich. Co więcej, okazuje się, że 

gad, ścigany przez zbójcerzy, uwolnił zaklęcie i zadzierzgnął z mężczyzną magiczną smoczą Więź. Od tej chwili 

ich losy są nierozerwalnie złączone. Bob musi strzec życia smoka jak swojego własnego, śmierć gada oznacza 

bowiem, że także on wyzionie ducha. Nieoczekiwanie dołącza do nich wojownicza księżniczka Nasturcja, której 

skomplikowane życie uczuciowe przysparza kłopotów nie tylko jej, ale i mężczyznom, z którymi decyduje się 

związać… Troje towarzyszy wyrusza w pełną szalonych przygód wędrówkę. Bob - aby znaleźć sposób na 

uwolnienie się od magicznej Więzi, Nasturcja - w poszukiwaniu miłości, a smok… przekonajcie się sami! 
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202. Sonka : ostatnia żona Jagiełły / Dorota Pająk-Puda.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo MG, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zofia Holszańska (królowa Polski ; ok. 1405-1461) , 

Władysław Jagiełło (król Polski ; ok. 1351-1434) , Władcy , Polska , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Wyobraź sobie, że masz siedemnaście lat i musisz wyjść za mąż za siedemdziesięcioletniego mężczyznę, który 

przed tobą miał już trzy żony. Wszystkie były królowymi, bo twój przyszły mąż to król i nazywa się Władysław 

Jagiełło. Ten Jagiełło. Młodziutka księżniczka Holszańska, trafia prosto w mizoginiczny świat piętnasto wie-

cznego Wawelu, gdzie zmierzyć się musi z mitem wielkiego małżonka i intrygami wszechpotężnego kardynała 

Oleśnickiego. Ma jedno zadanie - dać dziedzica starzejącemu się tytanowi. Sonka nie umie czytać ani pisać, ale 

ma jeden atut, który od zarania dziejów nigdy nie stracił na wartości - urodę… Oto próba wyciągnięcia z cienia 

historii niedocenianej królowej Zofii, tej która dała początek dynastii Jagiellonów.  

 

 

203. Spirala Pandory / Ken McClure ; przekład Maciej Pintara.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inżynieria genetyczna , Rak (choroba) , Szpitale , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zabójczy rak zagraża miastu. Specjaliści bezradnie rozkładają ręce. Histeryczne nagłówki gazet krzyczą                        

o epidemii, jakiej nie zna medycyna: chorobie nowotworowej, która rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. 

Liczba ofiar rośnie, lekarze błądzą po omacku. Prasa oskarża nowoczesne laboratorium badawcze może właśnie 

tam powstał rakotwórczy wirus. Ale doktor Michael Neef odkrywa, że ktoś chce odwrócić uwagę od 

prawdziwego źródła choroby i ukryć jej przerażającą przyczynę. Trop prowadzi do najlepszego szpitala 

onkologicznego...  

 

 

204. Spiżowy gniew / Michał Gołkowski ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Siedmioksiąg Grzechu / Michał Gołkowski ; [1]) 

([Polskie Fantasy]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zahred (postać fikcyjna) , Hatwaret (kraina fikcyjna) , 

Messembria (kraina fikcyjna) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

Nikt nie wie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że do Hatwaretu nadszedł z pustyni. Od tego momentu 

historia Hatwaretu i Messembrii zaczyna toczyć się nowym torem, przerażającym i niezrozumiałym. Destrukcja             

i chaos zataczają coraz szersze kręgi, starania o pokój i współpracę zdają się odchodzić w przeszłość. Zupełnie 
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jakby jeden przybysz znikąd mógł wpłynąć na losy państw i tysięcy ludzi. Wydaje się to zupełnie 

nieprawdopodobne, a jednak wszystko świadczy o tym, że Zahred tylko pozornie jest zwykłym człowiekiem.  

 

 

205. Spotkajmy się po wojnie / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzypokoleniowe , Sekrety 

rodzinne , Wojna , Zaręczyny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Trzy pokolenia, dwie historie, jeden wspólny los. A prawda? Piękna opowieść o miłości i wojnie. Anna 

Matkowska i Marcin Zieliński zaczynają nowe życie. Razem będą zapisywać czystą kartę ich przyszłości. 

Podczas przyjęcia zaręczynowego okazuje się jednak, że ta historia zaczęła się wiele lat wcześniej, podczas 

wojny, kiedy los połączyła ich dziadków.  

 

 

206. Spowiednik / Paweł Majka.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Berserk / Paweł Majka) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Fanatyzm , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Szaleństwo , Sztuka przetrwania , Częstochowa (woj. śląskie) , Powieść , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

Wyobraź sobie, że przez dziewięć lat siedziałeś w więzieniu i niemal każdego dnia wyobrażałeś sobie w jaki 

sposób zabijesz swoją żonę. A w dniu, w którym wychodzisz na wolność, na świat spada największa katastrofa 

w dziejach. Tracisz świadomość. Gdy ją odzyskujesz, stoisz pośród zgliszczy i trupów. Masz krew na rękach i na 

zębach. Masz ją na podeszwach butów, zlepia ci włosy, drażni pod rozrośniętymi paznokciami. Co się stało? 

Kim teraz będziesz? Dlaczego pragnienie mordu cię nie opuszcza? Świat tonie w stosach trupów. A ty zadajesz 

sobie bez końca jedno pytanie - kogo jeszcze musisz zabić?  

 

 

207. Spowiedź diabła / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuba Sobański (postać fikcyjna) , Adwokaci , Rodzeństwo , 

Seryjni zabójcy , Więź rodzinna , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Siedemnastoletnia Sonia, dziewczyna z dobrego i bogatego domu, zostaje oskarżona o zabójstwo brata bliźniaka. 

Odurzony alkoholem i narkotykami chłopak zastaje ją podczas erotycznej randki on-line, a następnie wypada                 

z balkonu, skręcając sobie kark. Zrozpaczeni rodzice usiłują ratować przynajmniej ostatnie ze swoich dzieci i za 
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kwotę dwóch milionów złotych wynajmują kancelarię Kuby Sobańskiego oraz jego wspólniczki Sandry. 

Tymczasem z kliniki odwykowej wychodzi dawna dziewczyna Kuby, Julia - obecnie pisarska celebrytka, 

autorka bestsellerowej książki "Sypiałam z Rzeźnikiem Niewiniątek".  

 

 

208. Srebrne skrzydła / Camilla Läckberg ; przełożyła Inga Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kariera , Przemysł kosmetyczny , Zemsta , 

Sztokholm (Szwecja) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Po zakończeniu toksycznego związku Faye rozpoczyna nowe życie. Jej były mąż Jack siedzi w więzieniu, a ona 

wreszcie może skupić się na rozwoju swojej kariery. Prowadzi firmę kosmetyczną Revenge, która prosperuje 

coraz lepiej. Już niedługo jej produkty mają wejść na rynek amerykański. Okazuje się jednak, że ktoś usiłuje 

przejąć jej biznes. Faye wraca do Sztokholmu, by z pomocą kilku kobiet walczyć o uratowanie nie tylko 

majątku, ale także siebie i swoich najbliższych.  

 

 

209. Srebrzyste węże / Roshani Chokshi ; przełożyła Marta Duda-Gryc.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Legendy i podania , Miłość , Poszukiwanie skarbów , Zdrada 

, Rosja , Powieść przygodowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Roshani Chokshi powraca do mrocznego, choć rozjaśnionego blaskiem luksusu świata powieści „Pozłacane 

wilki”, która błyskawicznie podbiła listę bestsellerów „New York Timesa”. Autorka porywa czytelników                     

w kolejną fascynującą podróż, w której tajemnice i niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku.Są dla siebie 

nawzajem największą miłością i największym zagrożeniem - a także jedyną nadzieją. Séverinowi i jego drużynie 

udało się pokrzyżować plany Upadłemu Domowi, ale za zwycięstwo zapłacili straszliwą cenę, z którą nie są w 

stanie się pogodzić. Rozpaczliwie pragnąc odkupienia, Séverin postanawia skorzystać z ryzykownej wskazówki, 

aby odnaleźć zagubiony przed wiekami przedmiot, który ma jakoby obdarzać swojego właściciela mocą równą 

mocy Boga. Nasi bohaterowie wyruszają w podróż, która zabierze ich daleko od Paryża - do mroźnej Rosji, 

gdzie zwierzęta z krystalicznego lodu nawiedzają opuszczone dwory, a odrzucone boginie mają śmiertelnie 

groźne sekrety. W związku z zagadkowymi morderstwami Séverin i jego towarzysze zaczynają się zastanawiać, 

czy starożytny mit jest na pewno tylko mitem… Gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice i przypominają                

o sobie duchy przeszłości, nasi bohaterowie będą musieli dowiedzieć się o sobie wielu nowych rzeczy… A to, co 

odkryją, może poprowadzić ich zupełnie nieoczekiwaną drogą. Historia ich śmiertelnie niebezpiecznej ostatniej 

misji to zarazem porywająca opowieść o miłości i zdradzie.  
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210. Stacja Tokio Ueno / Yu Miri ; tłumaczenie z japońskiego Dariusz Latoś.- 

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. 

(Seria z Żurawiem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dusze zmarłych , Przystanki komunikacji miejskiej , 

Bezdomność , Ubóstwo , Wykluczenie społeczne , Robotnicy , Tokio (Japonia) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2020-10 

 

Przejmujący obraz Japonii, jakiej nie znamy. Kazu nie żyje i jako duch nawiedza park w pobliżu stacji Tokio 

Ueno. Choć mężczyzna urodził się w tym samym roku, co cesarz – a to uznaje się za błogosławieństwo – jego 

życie było pełne bólu i nierzadko doskwierała mu samotność. Od kiedy przyjechał do Tokio, by jako robotnik 

pracować przy budowie obiektów sportowych na Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku, zaczął tracić najbliższych,  

a pod koniec życia, po tragicznym tsunami w 2011 roku, zamieszkał w parku Ueno w ogromnym miasteczku 

bezdomnych. Czy po takim życiu Kazu zazna ukojenia? Stacja Tokio Ueno pokazuje nieznane oblicze Japonii,  

w której bezdomność i bieda dotykają znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza osób w podeszłym wieku.                 

W swej przejmującej powieści Yu Miri oddaje głos wykluczonym, udowadniając, że literatura piękna ma 

ogromną moc uwrażliwiania na palące problemy społeczne. Yu Miri potrafi pisać. W Japonii uważana jest 

jednocześnie za społeczną outsiderkę i gwiazdę literatury. Twórczy geniusz. „New York Times” Pisząc                         

o ludziach z marginesu, Yu Miri wykazuje się dużą empatią i wrażliwością. Przez umieszczenie akcji swojej 

książki w parku Ueno odsłania hipokryzję japońskiego społeczeństwa, którego członkowie uchodzą za 

życzliwych, uczynnych i gościnnych. Jej pisarstwo – zwięzłe, dziwne i zapadające w pamięć – jest absolutnie 

wyjątkowe. 

 

 

211. Stąpając po linie / David Baldacci ; przełożyła z angielskiego Beata Hrycak.- 

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

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amos Decker (postać fikcyjna) , Kobieta , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

London to miasto, które kusi przybyszów obietnicą szybkich pieniędzy. Pełno tu bezwzględnych biznesmenów, 

podejrzanych urzędników oraz religijnych outsiderów. Pod powierzchnią nabrzmiewają problemy coraz 

liczniejszej społeczności. Amos Decker i Alex Jamison prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Irene Cramer. 

Odkrywają, że ofiara nocami pracowała jako prostytutka, a za dnia była nauczycielką w lokalnej wspólnocie 

religijnej. W obliczu kolejnych zabójstw Decker musi wykorzystać swoją bezbłędną pamięć i przyjąć pomoc 

niespodziewanego sojusznika. Jeśli nie uda mu się odkryć, kto stoi za śmiercią Irene, prosperujące miasto samo 

się unicestwi.  
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212. Stowarzyszenie Leworęcznych / Håkan Nesser ; przełożyła Iwona Jędrzejewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gunnar Barbarotti (postać fikcyjna) , Van Veeteren (postać 

fikcyjna) , Pożar , Przyjaźń , Prywatni detektywi , Tajemnica , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Marten Wincekelstroop i Rejmus Fiste to najlepsi przyjaciele. W pierwszej klasie szkoły podstawowej w małym 

miasteczku Oösterby zakładają Stowarzyszenie Leworęcznych. Ponad dwadzieścia lat później płonie doszczętnie 

stary pensjonat. Giną ludzie. Oba wydarzenia mają ze sobą jakiś związek, jednak nie przeżył nikt, kto mógłby 

wyjaśnić, co się stało. Prawie nikt. Minęło już piętnaście lat od ukazania się ostatniej powieści z cyklu, którego 

bohaterem jest komisarz policji Van Vetereen. Ostatnia powieść z serii o komisarzu Gunnarze Barbarottim 

ukazała się sześć lat temu. W „Stowarzyszeniu leworęcznych” spotykają się po raz pierwszy. Ale czy ostatni? 

Nesser, autor kilkudziesięciu poczytnych powieści, z których część została sfilmowana przez szwedzką 

telewizję, powraca z kolejną intrygującą zagadką.  

 

 

213. Stracona tożsamość / Ewelina Dobosz.- Białystok ; Wydawnictwo Kobiece 

Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawnicy , Tożsamość (psychologia) , Trauma , Zdrada , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Emily nie potrafi poradzić sobie z traumatycznymi wspomnieniami sprzed dwóch lat. Ucieka w zakupoholizm, 

przestaje angażować się w wychowywanie syna. Igor namawia żonę na terapię, jednak ona zdecydowanie 

odmawia. Zaczynają się od siebie oddalać, a ich małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Emily przyjmuje 

pracę w firmie byłego kochanka, natomiast Igor pozwala się uwodzić koleżance z pracy, pełnej seksapilu 

Isabelli. Czy ta próba okaże się dla Emily i Igora zbyt ryzykowna?  

 

 

214. Strażnik tresaonu / Maciej Ruszel.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Krainy i światy fikcyjne , Walka , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Zło może bać się tylko Większego Zła. Świat ludzi niespodziewanie atakują demony z innego wymiaru, od lat 

istniejące tylko w świecie legend. Szybko zdobywają Atro, przygraniczne miasto królestwa, i zamierzają ruszyć 

na Xer. Krótko przed całkowitą porażką miasta dowodzący jego obroną Leif wysyła swoją podopieczną Veanę, 

by wiadomość o tym, co się stało, zaniosła do Xer, a następnie dotarła do stolicy. Po długiej i wyczerpującej 
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podróży dziewczyna w końcu przybywa do miasta, gdzie robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Wkrótce 

okazuje się, że ludzi może uratować jedynie niegdysiejszy zdrajca, Zmora, który od kilkudziesięciu lat znajduje 

się w magicznym letargu.  

 

 

215. Stróż krokodyla / Katrine Engberg ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Pisarze , Policja , Kopenhaga (Dania) , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Przesycony atmosferą starej Kopenhagi, pełen zaskakujących zwrotów akcji thriller o skutkach pomieszania 

fikcji z rzeczywistością Pewnego dnia wczesnym rankiem starszy pan, Gregers Hermansen, idzie wyrzucić 

śmieci w nieco zaniedbanej kamienicy w centrum starej Kopenhagi. Na jednym z pięter zauważa uchylone 

drzwi. Zaniepokojony zagląda ostrożnie do środka, nagle potyka się i upada. Kiedy dochodzi do siebie, dociera 

do niego, że leży na zakrwawionym ciele młodej dziewczyny, która wynajmowała jedno z mieszkań wspólnie              

z współlokatorką. Tak zaczyna się koszmar mieszkańców kamienicy. Śledztwo w sprawie tajemniczego i z 

pozoru pozbawionego motywów mordu prowadzi dwoje policjantów z kopenhaskiego wydziału zabójstw, 

inspektorzy Jeppe Korner i Anette Werner. Wkrótce okazuje się, że mieszkająca w tej samej kamienicy 

właścicielka domu, Esther de Laurenti, pisze kryminał, w którym ofiara dziwnie przypomina zamordowaną 

dziewczynę. Policjanci stają przed nie lada zagadką do rozwikłania, tym bardziej, że tropy mnożą się i prowadzą 

w nieoczekiwanych kierunkach. Czy klucz do rozwiązania tajemnicy tkwi w przeszłości właścicielki domu? 

Dlaczego napisana przez nią powieść tak inspiruje mordercę?  

 

 

216. Sukienka w żyrafy / Beata Olejnik.- Gdynia : Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Mężczyzna , Powroty , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Są takie uczucia, które nie wiedzą, co to czas. Po wielu latach pobutu za granicą Witold decyduje się wrócić do 

Polski. Zatrzymuje się w rodzinnym domu na wsi, który od śmierci ojca stoi pusty. W starej skrzyni w swoim 

pokoju odnajduje pamiątki dawnego życia, a wśród nich wiersz, napisany niegdyś przez jego ukochaną, Helenę. 

Nagle ożywają w nim wspomnienia, dotykając najgłębiej ukrytych w jego duszy miejsc. Dzień po dniu utwierdza 

się w przekonaniu, że musi raz jeszcze spotkać się z kobietą, która była dla niego tak ważna, a którą tak okrutnie 

skrzywdził. Czy jednak nie jest już za póxno, by prosić o wybaczenie?  
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217. 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:  2020-10 

 

 

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.  

 

 

218. Szalone pocałunki / Eloisa James ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Małżeństwo dla pieniędzy , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Najbogatszy kawaler Anglii zostaje swatką… pięknej damy, której sam pożąda! Dla pięknej, dowcipnej Lavinii 

Gray gorsze od konieczności poproszenia wyniosłego Pertha Sterlinga, aby ją poślubił, jest tylko jedno: że Parth 

odmówi. I rzeczywiście jest tak, że najbogatszy kawaler Anglii nie zamierza żenić się z kobietą tak lekkomyślną 

i tak obsesyjnie zainteresowaną modą jak Lavinia. Perth wybrał sobie o wiele bardziej odpowiednią pannę. 

Kiedy jednak dowiaduje się o rozpaczliwej sytuacji Lavinii, proponuje, że znajdzie jej męża. A nawet lepiej: 

znajdzie dla niej samego księcia. Dla Pertha, bogatego i wpływowego bankiera, osieroconego wychowanka 

księcia Wilde’a, wszystko jest możliwe. Tylko czy taka szalona obietnica nie okaże się zbyt ryzykowna?  

 

 

219. 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:  2020-10 

 

 

 

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 
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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.  

 

 

220. Szpital na peryferiach / Malwina Ferenz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Humor , Lekarze a pacjenci , Pielęgniarki i 

pielęgniarze , Problemy małżeńskie , Szpitale (budynki) , Wypadki , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Co połączyło parę narzeczonych, dość nietypowo próbujących zażegnać kryzys w związku, bogatego 

biznesmena w średnim wieku, policjanta głęboko rozczarowanego swoim życiem zawodowym i dwójkę złodziei-

pechowców, z których jeden marzy o pracy w zoo? Przypadek? Nie sądzę. Na skutek przedziwnego zbiegu 

okoliczności (czy na pewno?) cała szóstka trafia na ten sam szpitalny oddział, ale tu ich kłopoty dopiero się 

zaczynają. Huragan nieprzewidzianych wydarzeń przetacza się przez szpital, pochłaniając wszystkich wraz                  

z bezgranicznie zdumionym szpitalnym personelem. Na dodatek ktoś gdzieś ukrył skradzione diamenty, stawka 

w grze jest więc naprawdę wysoka. I gdy wydaje się, że już nic nie może bardziej skomplikować sytuacji, na 

scenę wkracza ośmioletni Tadzio. To był plan doskonały. Co mogło pójść nie tak? Gdy dzieje się coś szalonego, 

to musi chodzić o Wrocław.  

 

 

221. Śledztwo ostatniej szansy / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kornel Strasburger (postać fikcyjna) , Inżynierowie , 

Lotnictwo , Policjanci , Wywiad polski , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Warszawa rok 1931; to czas katastrof lotniczych, zdrady oficera sztabu generalnego i upadku słynnego kabaretu 

Qui Pro Quo. To nie jest także dobry rok dla szefa Brygady XI Specjalnej Urzędu Śledczego. Podkomisarz 

Kornel Strasburger przeżywa kryzys. Nie układa mu się w życiu osobistym, jeszcze gorzej jest w zawodowym - 

jemu i jego ludziom grozi zesłanie na prowincję. Wtedy otrzymują sprawę ostatniej szansy. Brygada Specjalna 

ma pomóc wywiadowi w rozbiciu siatki szpiegowskiej. Kto odpowiada za zamachy na wybitnych polskich 

konstruktorów? Kolejni zdrajcy w sztabie generalnym? Gospodarze modnych salonów? Żydowscy komuniści,               

z których Sowieci stworzyli oddział dywersyjny? By rozwiązać tę sprawę Strasburger, musi niejednokrotnie 
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przekraczać granice prawa, poznać największe tajemnice wywiadu, poznać historię własnej rodziny i ludzi 

bardziej tajemniczych niż chasydzi. To, co kryje się za zamachami, zaskoczy wszystkich!  

 

 

222. Ślepy tunel / Tove Alsterdal ; z języka szwedzkiego przełożyła Patrycja 

Włóczyk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja , Problemy małżeńskie , Winnica , Zabójstwo , 

Czechy , Sudety (góry) , Szwecja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W mieście bez luster można wymazać przeszłość, ale nie da się zapomnieć o tych, którzy odeszli… Porywająca 

powieść o brutalności i lojalności. Podziemne tunele. Krew stłumionej historii płynąca w żyłach sąsiada. 

Wstydliwe tajemnice małej społeczności, które mieszkańcy starali się przez lata pogrzebać… Małżeństwo Sonji     

i Daniela wisi na włosku. Para postanawia dać sobie ostatnią szansę i spełnić swoje największe marzenie – 

zostawić Szwecję na rzecz własnej winnicy w czeskich Sudetach. Nowy dom nie daje upragnionego spokoju – 

Danielem nieustannie targają huśtawki nastrojów, a Sonja nawiązuje kilka tajemniczych znajomości… Pewnej 

nocy małżeństwo odnajduje w podziemiach winnicy ukryty tunel, a w nim zmumifikowane ciało dziecka. Jak się 

okazuje, zwłoki należą do chłopca z czasów II wojny światowej. Miejscowe służby nie mają zamiaru badać tej 

sprawy. Gdy jedna z nowych koleżanek Sonji zostaje znaleziona martwa na terenie winnicy, bohaterowie zdają 

sobie sprawę, że poruszyli mroczne sekrety, które nigdy nie powinny wyjść na jaw…  

 

 

223. Śmierć i Małgorzata / Joanna Łopusińska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze , Narzeczeństwo , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Świetnie napisany thriller psychologiczny, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje... Warszawa, upalne lato. 

Młody lekarz, Henryk Wieroński, znajduje zwłoki byłej narzeczonej, Małgorzaty Detman, bestialsko pobitej                 

i prawdopodobnie zgwałconej, w jej własnej sypialni. Dlaczego dziewczyna kazała mu przyjść właśnie tego 

ranka? Jak to możliwe, że rodzice i bliźniaczka Zosia niczego nie zauważyli? Kto odpowiada za brutalne 

morderstwo pięknej, młodej kobiety? Co ukrywa Henryk? I kim właściwie była… Małgorzata? Śledztwo rusza 

pełną parą prowadzone przez prokuratorkę Maję Roch i jej partnera, inspektora Molskiego. Henryk zaś 

podejmuje dochodzenie na własną rękę. Wielowątkowa narracja to przybliża, to oddala czytelnika od rozwią-

zania zagadki. Prawda okazuje się bardziej zaskakująca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.  
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224. Średni współczynnik szczęścia / David Machado ; z języka portugalskiego 

przełożył Wojciech Charchalis.- Warszawa : Wydawnictwo Wyszukane imprint 

Wydawnictwa Ezop, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biura podróży , Depresja psychiczna , Likwidacja stanowiska 

pracy , Podróże , Przyjaźń , Szczęście , Upadłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-port.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Daniel miał dobry plan na życie. Wszystko było w nim dokładnie przemyślane i realizowane - osobisty rozwój, 

praca, rodzina. Sytuacja uległa drastycznej zmianie, kiedy biuro podróży, w którym pracował przez wiele lat, 

zbankrutowało. Nagle został bez pracy, sam, w pustym mieszkaniu, z mnóstwem czasu do przemyśleń. Walcząc 

z depresją, rozpaczliwie próbuje odzyskać swoje dawne życie. Stara się zrozumieć, co się właściwie stało, 

prowadząc monolog-rozmowę z nieobecnym przyjacielem, któremu wykrzykuje całą swoją frustrację i wściek-

łość. Czy szalona podróż z Lizbony do Genewy przyniesie ukojenie?  

 

 

225. Światło w jej oczach / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Ja, Kobieta / Karolina Wilczyńska ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarze , Samodzielność , Trudne sytuacje życiowe 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Klara, trzydziestoletnia malarka, niespodziewanie wyprowadza się z luksusowego domu rodziców i postanawia 

zamieszkać w swojej pracowni. Co popchnęło ją do tej decyzji i do kogo pisze wieczorami maile, których nie 

wysyła? Czy uda jej się zrealizować projekt nowej serii obrazów? Kim jest Łucja, której portret namaluje jako 

pierwszy, i jaką historię zdradzi malarce?  

 

 

226. Świeży / Nico Walker ; przełożył Krzysztof Cieślik.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Heroina , Miłość , Narkomani , Rozbój , Wojna iracka (2003-

2011) , Wybory życiowe , Stres pourazowy , Życie seksualne , Irak , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Młody mężczyzna na pierwszym roku nauki w college'u poznaje Emily. Połączeni pasją do twórczości Edwarda 

Albeego i ecstasy szaleńczo się w sobie zakochują. Wkrótce jednak Emily musi wrócić do domu w Elbie,                    

w stanie Nowy Jork, wobec czego chłopak rzuca szkołę i zaciąga się do wojska jako sanitariusz. Życie nie 

przygotowało go na koszmarną rzeczywistość, którą zastaje w Iraku. Koledzy z jego oddziału na zmianę palą, 

grają w karty, wdychają sprężone powietrze, nadużywają środków przeciwbólowych i oglądają porno. Oprócz 

tego giną jeden po drugim podczas kolejnych misji. Przez cały ten czas chłopak stara się podtrzymać na 

odległość swój związek z Emily. Gdy w końcu wraca do kraju, zespół stresu pourazowego nie pozwala mu 
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normalnie funkcjonować. Uzależnia się od heroiny, a kiedy kończą mu się pieniądze, postanawia zarobić je                

w jedyny sposób, jaki zna - poprzez wyuczoną przemoc. Zaczyna więc napadać na banki.  

 

 

227. Tajemnica broszki z opalu / Fergus Hume ; przekład Jan S. Zaus.- [Warszawa] 

: MG, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgarze , Miłość , Ojcowie i córki , Prywatni detektywi , 

Tajemnica , Zabójstwo , Londyn (Wielka Brytania ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Akcja powieści toczy się w Londynie i jego okolicach. Aaron Norman jest właścicielem księgarni a jednocześnie 

lombardu, na którym dorobił się dużych pieniędzy. Pewnej nocy zostaje znaleziony w stanie agonalnym na 

podłodze księgarni z ustami zapieczętowanymi czymś przypominającym błyszczący klejnot. Okazuje się, że 

wargi spina mu szpila od „broszki z opalu”. To dziwne morderstwo wszystko zmienia w życiu początkującego 

pisarza, Paula Beecota, który przybył do Londynu, aby tu zrobić karierę. Zakochany w córce Normana, Sylwii, 

nie może się jednak z nią ożenić, dopóki nie zdobędzie odpowiednich funduszy. Początkowo romans Sylwii                  

i Paula toczy się bez przeszkód, ale wraz ze śmiercią Normana wszystko zaczyna walić się w gruzy. Autor                

w mistrzowski sposób prowadzi kryminalną i uczuciową intrygę, by w końcu uraczyć Czytelnika absolutnie 

zaskakującymi odpowiedziami.  

 

 

228. Tajemnica dorożki / Fergus Hume ; przekład Jan S. Zaus.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo MG, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klasy społeczne , Ludność miejska , Procesy sądowe , 

Melbourne (Australia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Pierwsze wydanie Tajemnicy dorożki osiągnęło w Australii sprzedaż około 400 000 egzemplarzy. Jej autor był 

nieznanym dramaturgiem, ale za wszelką cenę pragnął osiągnąć sławę. Jednak nie mógł znaleźć żadnego 

dyrektora teatru w Melbourne, który zechciałby przyjąć, albo nawet przeczytać, napisaną przez niego sztukę.              

W końcu zdał sobie sprawę, że jego prawdziwym celem jest napisanie powieści. Postanowił więc napisać 

książkę opisującą tajemnicę, morderstwo oraz życie niższych sfer Melbourne. Ponieważ i tym razem nie znalazł 

wydawcy chętnego do ryzyka, wydał ją własnym sumptem i już w pierwszym tygodniu sprzedał ponad 5000 egz. 

Był rok 1886. Popularność powieści spowodowała, że wkrótce ukazała się ona również w Wielkiej Brytanii                 

i Stanach Zjednoczonych, gdzie pobiła w rankingu sprzedaży pierwszą powieść Arthura Conan Doyla                         

z Sherlockiem Holmesem w roli głównej, czyli Studium w Szkarłacie. Do rąk polskiego Czytelnika trafia dziś po 

raz pierwszy!  
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229. Tajemnica potępionej / Mateusz Konieczny.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Sekrety rodzinne , Zamki i pałace , Zjawiska 

paranormalne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Niektóre dusze nigdy nie zaznają spokoju. W rodzinnej posiadłości Sarkisiewiczów dzieją się rzeczy, których 

nikt nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć. Od stuleci można tu usłyszeć przerażające krzyki zjaw i zaobserwować 

przesuwające się w zagadkowy sposób przedmioty. Aneta, utalentowana malarka zmagająca się z problemem 

bezpłodności, pragnie odkryć przeszłość swoich przodków i dowiedzieć się więcej o klątwie, która przed laty 

spadła na jej rodzinę. Dlaczego prababka Zofia popełniła samobójstwo? Kim była kilkuletnia dziewczynka, 

której duch wiele lat temu ukazał się Anecie? Czy ujawnienie rodzinnych tajemnic sprawi, że w pałacu 

przestanie się w końcu rozlegać krzyk potępionej?  

 

 

230. Tamta kobieta / Mary Kubica ; przełożyła Paulina Braiter.- Warszawa : 

Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rodzina , Tajemnica , Maine (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Próbuje uciec, ale prześladuje ją tamta kobieta... Poturbowani rodzinnymi przejściami, Sadie i Will Foustowie 

przeprowadzają się z Chicago do sennego miasteczka w Maine. Nie na długo odnajdują spokój. Kiedy zostaje 

zamordowana ich sąsiadka, atmosfera wokół nowych lokatorów zaniedbanego domu gęstnieje. Lokalną 

społeczność opanowują podejrzenia i strach, a Sadie zaczyna obsesyjnie zagłębiać się w mroczną tajemnicę 

śmiertelnej nocy. Jednak to nie morderstwo najbardziej nią wstrząśnie. Co takiego odkryje? I czy cena prawdy 

nie będzie zbyt wysoka?  

 

 

231. Tangerynka / Christine Mangan ; przełożyła Agnieszka Wilga.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Toksyczne związki , 

Tanger (Maroko ; okolice) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Alice spodziewałaby się spotkać w Maroku każdego, tylko nie Lucy. Po owianym tajemnicą wypadku na 

amerykańskiej uczelni te dwie przyjaciółki - dawniej nierozłączne - przez ponad rok nie utrzymywały kontaktów. 

Skąd Lucy się tu wzięła? Dlaczego chce odnowić znajomość i powrócić do dawnych rytuałów przyjaźni?                      

A może Alice powinna się cieszyć? Nie odnalazła się przecież w Tangerze, zbyt się bała zanurzyć w tętniącą 
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życiem medynę oraz nieznośny skwar. Wkrótce jednak do Alice powraca znajome uczucie - czuje się 

manipulowana i tłamszona. Gdy jej mąż przepada bez wieści, Alice zaczyna podawać w wątpliwość wszystko: 

nie tylko istnienie niepokojącej przyjaciółki, ale i stan swojego umysłu.  

 

 

232. To nie jest mój mąż / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Humor , Kobieta , Uwodzenie , Poszukiwania 

zaginionych , Prywatni detektywi , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Bibliotekarka Matylda Dominiczak spełnia swoje marzenie i zostaje licencjonowanym prywatnym detektywem. 

Jej pierwsze zadanie to uwiedzenie męża klientki i udowodnienie jego niewierności. Jednak rzekomy wiaro-

łomca nie daje się skusić wdziękom Matyldy, a w dodatku wkrótce znika bez śladu. Pani detektyw ma 

czterdzieści osiem godzin, by go odnaleźć, ale klientce trudno się zdecydować, czy wolałaby odzyskać 

zagubionego małżonka czy też kochanka, który również zaginął. Znalezione nad rzeką zwłoki niezidenty-

fikowanego mężczyzny łączą drogi Matyldy i dwóch śledczych, Mareckiego oraz Tomczaka. Histeryczna 

klientka, wymagająca szefowa i roztargniony mąż nie ułatwiają sprawy Matyldzie, a zegar tyka…  

 

 

233. Tom Clancy : władza i imperium / [Marc Cameron] ; przekład Adam 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Ryan (postać fikcyjna) , Organizacje terrorystyczne , 

Prezydenci , Terroryzm , Wojna , Wywiad amerykański , Afryka , Chiny , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

SENSACYJNA POWIEŚĆ OSADZONA W UNIWERSUM STWORZONYM PRZEZ TOMA CLANCY’EGO. 

Pełniący funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych Jack Ryan musi poradzić sobie z wyzwaniem rzuconym mu 

przez wrogo nastawiony chiński rząd. Świat staje w obliczu wojny dwóch mocarstw. Zaatakowana zostaje 

platforma wiertnicza w Afryce, a terroryści dokonują zamachu na pokładzie amerykańskiego niszczyciela. 

Istnieje też zagrożenie, że statek szpiegowski Stanów Zjednoczonych przejmą siły chińskie. Wydaje się, że 

premier Zhou dąży do ograniczenia znaczenia Ryana w nadchodzącym szczycie G20. Ale to nie wszystko, 

członkowie wywiadu amerykańskiego w Teksasie docierają do chińskiego szpiega, który posiada informacje 

mogące zmienić bieg wypadków.  

 

234. Trans / Krzysztof Domaradzki.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Czarna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Policjanci , Las Łagiewnicki (Łódź) , Łódź (woj. 

łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 



94 
 

W Lesie Łagiewnickim zostają znalezione zmasakrowane zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że ofiarą jest młoda 

policjantka z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W pogoń za mordercą 

policjantki ruszają jej koledzy, na czele z kontrowersyjnym, uzależnionym od alkoholu i coraz bardziej 

nieprzewidywalnym komisarzem Tomkiem Kawęckim. Czy uda mu się zwyciężyć w walce z mordercą, 

tajemniczym prokuratorem i nałogiem, zanim popadnie w obłęd?  

 

 

235. Troskliwa / Stephanie Wrobel ; tłumaczenie Anna Dobrzańska.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko maltretowane , Manipulacja (psychologia) , Matki i 

córki , Relacje międzyludzkie , Zespół Münchhausena przeniesiony , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Rose Gold przez osiemnaście lat swojego życia myślała, że jest nieuleczalnie chora. Poruszała się na wózku, była 

karmiona przez rurkę i cierpiała w samotności, z dala od rówieśników. U progu pełnoletności dziewczyna 

odkryła szokującą prawdę: do choroby doprowadzała ją jej ukochana mama Patty, której tak ufała. Kiedy 

okrutny proceder wyszedł na jaw i Patty trafiła do więzienia, Rose zaczęła układać sobie życie. Gdy Patty wyszła 

na wolność, ogromnie się zdziwiła, że córka przyjęła ją pod swój dach. Zamieszkały razem z malutkim Adamem, 

synem Rose. Wszystko wskazywało na to, że obie starają się znowu być rodziną. Napięcie między nimi jednak              

z dnia na dzień rosło…  

 

 

236. Trup na plaży i inne sekrety rodzinne / Aneta Jadowska.- Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua Non, 2018. 

(Garstka z Ustki / Aneta Jadowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magda Garstka (postać fikcyjna) , Hotele , Rodzina , 

Tajemnica , Ustka (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Kiedy Magda Garstka wraca po studiach do rodzinnej Ustki, nie spodziewa się, że czeka ją najbardziej 

ekscytujące lato w całym życiu. Zatrzymuje się w pensjonacie, który prowadzi jej babcia, rozpoczyna pracę                  

w kawiarni i niedługo później... znajduje zwłoki. Kim był martwy mężczyzna? Jak zginął i czego szukał                       

w pensjonacie Garstków? Śledztwo utknęło w martwym punkcie, a Magda, córka policjanta, wbrew ostrzeże-

niom postanawia zostać detektywem. Co prawda komuś zależy, aby czym prędzej wyjechała z miasteczka, ale 

tym pomartwi się później. Zwłaszcza że sprawa zagadkowego trupa wydaje się powiązana z pewną rodzinną 

tajemnicą...  
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237. Trzecia siła / Vladimir Wolff.- Ustroń : WarBook, copyright 2017. 

(Armagedon / Vladimir Wolff ; 3) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń rakietowa , Działania specjalne (wojsko) , Historia 

alternatywna , Polityka międzynarodowa , Polska , Rumunia , Węgry , Powieść , 

Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

Idea Międzymorza nabrała realnych kształtów. Polska zrealizowała plany, o których przed niemal wiekiem 

mówił Marszałek Piłsudski, i dołączyła do grona supermocarstw. Dyktuje warunki nie tylko w Europie, ale i na 

świecie. Nie brakuje jej jednak wrogów. Polski konwój transportujący do rumuńskiej Konstancy pociski morze-

morze staje się celem ataku. W Bukareszcie, a potem także w węgierskiej stolicy dochodzi do krwawych, 

antypolskich zamieszek. Ktoś ewidentnie próbuje wyrwać Rumunię i Węgry spod wpływu Warszawy. 

Najwyższa pora sięgnąć po zupełnie nową broń...  

 

 

238. Trzecia żona / Ann Aguirre ; przełożyła Anna Pochłódka-Wątorek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Manipulacja (psychologia) , Przemoc wobec 

kobiet , Zemsta , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

PROBLEM Z POTWORAMI TKWI W TYM, ŻE NIGDY NIE MAJĄ DOŚĆ, BO ICH GŁODU NIE MOŻNA 

ZASPOKOIĆ. Marlena Durst żyje w cieniu męża. Kontroluje każdy jej ruch i podejmuje za nią decyzje – co ma 

na siebie włożyć, co zjeść, z kim się przyjaźnić. Jeżeli żona okaże się nieposłuszna, poniesie konsekwencje. To 

on trzyma całą władzę. Z zewnątrz wydaje się, że Marlenie nic lepszego w życiu nie mogło się trafić. Nikt się 

jednak nie zastanawia, czy po ślubie z idealnym mężczyzną jest szczęśliwa i spełniona. Marlena oddała wolność 

i bezpieczeństwo w zamian za złotą klatkę i życie w cieniu psychopatycznego męża. Jedyną ucieczką może 

okazać się śmierć. Tak jak w przypadku jego pierwszej żony. I drugiej. Chyba że role się odwrócą… 

WYBRAŁAM DROGĘ, KTÓRA Z ODDALI WYDAWAŁA SIĘ NAJŁADNIEJSZA, ALE WÓWCZAS NIE 

WIEDZIAŁAM, ŻE CZASAMI HORYZONT JAŚNIEJE, BO STOI W OGNIU.  

 

 

239. Tu i teraz / Tomasz Kieres.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże służbowe , Relacje międzyludzkie , Romans w pracy , 

Zdrada małżeńska , Polska , Praga (Czechy) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Monika i Michał, trzydziestokilkulatkowie, od lat pracują w jednej firmie i znają się jak łyse konie. Są przyja-

ciółmi z pracy, choć prywatnie rzadko się spotykają. Gdy lecą na planowaną od dawna delegację do Pragi, nie 
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przypuszczają, że te kilka dni przewróci ich życie do góry nogami. Targani namiętnością, tęsknotą, a jedno-

cześnie poczuciem winy i świadomością krzywdy wyrządzonej swoim najbliższym, zadają sobie pytanie, czy 

uczucie, które ich połączyło, jest prawdziwe. Czy to nie jest tylko miłostka, przygoda pod wpływem 

okoliczności, odskocznia od codziennego życia? Czy liczy się tu i teraz, czy mają prawo zniszczyć swoje 

małżeństwa i rodziny?  

 

 

240. Twoja twarz jutro / Javier Marías ; z języka hiszpańskiego przełożyła Ewa 

Zaleska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Nauczyciele akademiccy , Sens życia , 

Tożsamość osobista , Hiszpania , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Monumentalna powieść uznana przez krytyków literackich na świecie za jeden z najlepszych utworów 

współczesnej literatury. Jacques lub Jaime lub Jacobo Deza przygląda się nieznanym twarzom otaczających go 

ludzi. Przygląda się swojej twarzy. Odkrywa, że pozornie spokojny, zachodni świat, w którym żyjemy, toczy 

trucizna zdrady i przemocy. To coś więcej niż jedynie pasjonująca historia, to wielopoziomowa, śmiała proza 

napisana z prawdziwą maestrią.  

 

 

241. Tylko jedno kłamstwo / Kathryn Croft ; z języka angielskiego przełożyła Aga 

Zano.- Wydanie 2.- Warszawa : Burda Publishing Polska, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Manipulacja (psychologia) , Rodzina , Kryminał 

, Powieść 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Budzisz się obok martwego mężczyzny. To nie twój mąż. To nie twoje łóżko. Co robisz? Tara Logan ma 

cudowną rodzinę. Ale pewnego poranka jej bańka szczęścia nagle pęka. Kobieta budzi się w łużku swojego 

sąsiada. Nie pamięta prawie nic z poprzedniego wieczora: nie ma pojęcia, jak trafiła do jego sypialni, ani co 

zaszło między nimi. Co gorsza, Tara odkrywa, że leżący obok niej mężczyzna nie żyje. Jest przekonana, że go 

nie zabiła. Tyle wie na pewno. Przerażona perspektywą utraty wszystkiego, co kocha, ucieka z domu sąsiada. 

Nikomu nie mówi, co jej się przytrafiło, i z przerażeniem obserwuje postępujące śledztwo. Ale kiedy córka Tary 

sprawia coraz większe kłopoty, a mąż ukrywa przed nią własne sekrety, kobieta zaczyna się zastanawiać: czy 

ktoś z jej bliskich wie, co wydarzyło się tamtej nocy?  

 

242. Tylko szeptem / Lidia Liszewska, Robert Kornacki.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Pisarze , Różnica wieku w związku , Wybory 

życiowe , Mechelinki (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Kosakowo) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 
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      Nowości:  2020-10 

 

Porywająca opowieść o uczuciach tak niezwykłych, że mówi się o nich tylko szeptem. Dla Edyty najważniejsze 

są książki, które tworzy, oraz jej dorosłe dzieci. Skrycie marzy jednak o wielkim uczuciu. Dla młodszego od niej 

Jacka liczą się przede wszystkim niezależność i wolność, które zapewniają mu rybacki kuter i słone wody 

Bałtyku. Niespodziewane spotkanie na plaży wywraca ich życia do góry nogami. Zaskoczeni postanawiają dać 

szansę rodzącemu się uczuciu. Choć dzieli ich wiele, to nastrojowa atmosfera nadmorskiej miejscowości oraz 

wspólne spacery brzegiem morza sprawiają, że ich relacja pogłębia się. Przypadek połączył tych dwoje, tylko 

czy to wystarczy? Co jednak kiedy wydarzenia z przeszłości i obawy o wspólną przyszłość zakłócą szczęście 

Edyty i Jacka? Czy mimo przeciwności losu ich miłość ma szansę przetrwać?  

 

 

243. Tylko ty / Ninni Schulman ; z języka szwedzkiego przełożyła Ewa 

Chmielewska-Tomczak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Graficy , Relacje międzyludzkie , Toksyczne związki , 

Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Klaustrofobiczna opowieść o samotności i miłości, o zależności i obsesji. Pål pracuje przy bramkach 

wejściowych do sztokholmskiego metra. Po kilku mrocznych latach swojego życia jest gotów, by znów kogoś 

pokochać. Iris jest graficzką i pracuje jako freelancerka. Również ma za sobą trudne przeżycia i czuje się 

zmęczona wieczną samotnością. Od jakiegoś czasu poszukuje partnera idealnego, który pokocha ją taką, jaka 

jest. Bohaterowie poznają się i znajdują w sobie nawzajem dokładnie to, czego szukają. Szybko wchodzą                   

w pełen pasji związek.  

 

 

244. Typowy kot czyli Jak wytrzymać z ludźmi / Kot Nieteraz ; [ilustracje Maciej 

Zaręba].- Kraków : Znak Litera Nova, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koty , Ludzie a zwierzęta , Psychologia zwierząt , 

Zachowanie się zwierząt , Satyra 

Sygnatura:  WG-82-7  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

CO MYŚLI NAJBARDZIEJ TYPOWY KOT POLSKIEGO INTERNETU? Ludzie są naprawdę łatwi                          

w tresurze. Jeśli się długo miauczy, zrobią praktycznie wszystko, czego chcesz. Nie żebym ich nie lubił czy coś. 

Kiedy tak sobie leżę na tych moich ludziach i mnie głaszczą, to sobie jednak myślę, że to jest miłość. Że jednak 

są bardzo potrzebni, miziają, otwierają puszki z żarciem. No i miziają. Ale z drugiej strony – nie są zbyt kumaci, 

mówią „kici, kici”, człapią jak pingwiny, mają owłosienie w przypadkowych miejscach i noszą koszulki                         

z nadrukiem. Doprawdy smutne. Nie to co my, koty, najbardziej rozwinięte istoty na ziemi. Te wibrrrysy 

salonowe, to spojrzenie pełne mądrości i powagi, ten królewski szyk… No i jest też pies. Pies polega na tym, że 

trzeba go w życiu znosić. Jak by się tu pozbyć dziada?  
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245. Tysiąc dni / Emma Popik.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright 

2020. 

(Dobry Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ucieczki , Europa , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Ucieka przez całą Europę, aby ratować swoje życie. Nie wie, kto na nią czyha, w czym zawiniła i dlaczego chcą 

ją dopaść. Wpada w ramiona mężczyzny, który był jej wielką miłością. Czy ją ocali? A może oskarży? Zamach 

w samolocie, morderstwo w jej mieszkaniu... Kim jest? Czy czegoś o sobie nie wie? A może o czymś wie zbyt 

wiele?  

 

 

246. Upadek Olivera / Liz Nugent ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

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

Irlandia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Ujmujący, elegancki, wiarygodny. Ukryty psychopata… Życie Olivera Ryana jest jak z obrazka – idealny dom, 

perfekcyjna żona, komfort i harmonia. Aż do pewnego wieczora, gdy po jak zawsze wykwintnej kolacji 

przygotowanej przez żonę Alice, Oliver brutalnie ją bije, tak że kobieta zapada w śpiączkę. Najbliższe mu osoby 

zaczynają spekulować, co popchnęło go do tak okrutnego i całkowicie niewytłumaczalnego czynu. Zaskakujące 

szczegóły zaczynają ujawniać: jego próżna i wyjątkowo pusta kochanka Moya; właścicielka francuskiej winnicy 

Véronique, która z chwilą, gdy zatrudniła Olivera, straciła wszystko; przyjaciel Alice, Barney, od dzieciństwa 

kochający ją nieodwzajemnioną miłością, oraz kumpel Olivera, Michael, który od lat zmaga się ze wstydliwymi 

pragnieniami. Kolejne sekrety Olivera są tak brutalne jak jego haniebny czyn i ujawniają psychopatę, który 

wyłania się z ruin swojej przeszłości naznaczonej porzuceniem, wstydem i przemocą. Wspaniała jak 

niezapomniany klasyk Patricii Highsmith Utalentowany pan Ripley – zachwyci czytelników od wstrząsającego 

pierwszego zdania po równie szokującą ostatnią stronę. Niesamowita i genialna. MARIAN KEYES, autorka 

Aniołów Mroczny i doskonale napisany thriller psychologiczny. RUTH WARE, autorka Dziewczyny z kabiny nr 

10.  

 

 

247. W zmowie z mordercą  / Bartłomiej Kowaliński.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Dziennikarze , Dziewczęta , 

Policjanci , Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Nieznany sprawca uprowadził i zabił jedenastoletnią dziewczynkę. Zakopiańska policja szybko wszczęła postę-

powanie, lecz główny podejrzany popełnił samobójstwo i motywy przestępstwa pozostały niejasne. Sprawę 

zamknięto, a śledztwo umorzono… Mija właśnie piętnaście lat od tamtych wydarzeń. Paweł Wolski, dziennikarz 

śledczy z Warszawy, pisze artykuł na temat tej brutalnej zbrodni i odkrywa wiele nieścisłości oraz niezbadane 

przez policję wątki. Podążając ich tropem, dochodzi do przerażającego wniosku: morderca może wciąż być na 

wolności, a śmierć dziewczynki to zaledwie część mrożącej krew w żyłach prawdy…  

 

 

248. Walcz o mnie / Partycja Różańska.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Nastrój (psychologia) , Relacja 

romantyczna , Trauma , Uzależnienie (nałóg) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

„- Na twoim miejscu nie wyrywałbym się tak.  - Bo co?  - Skarbie, uwierz mi, że nie chcesz wiedzieć”. Emily 

jest młodą, zamkniętą w sobie kobietą, która cały czas próbuje się uporać z koszmarną przeszłością. Zmiany 

zachodzące w jej życiu nie budzą jej entuzjazmu, a nagła propozycja nowej pracy wywołuje niezłe zamieszanie. 

Kiedy do świata Emily wkracza tajemniczy Alex, rozpętuje się prawdziwe tornado. Alex jest zimnym, 

nieprzystępnym mężczyzną, wręcz otoczonym murem nie do przebicia. Pozostaje obojętny, szczególnie kiedy 

ma do czynienia z kobietami. Nigdy niczego nie obiecuje ani nie bierze odpowiedzialności za czyny innych. 

Jednak nowo poznana Emily niezmiernie go intryguje. Alex nie ma pojęcia, przed czym Emily ucieka, i jeżeli 

myśli, że spotkał kobietę, która będzie tylko idealnie wyglądać w jego łóżku, bardzo się myli.  

 

 

249. Warszawianka : gdy zgasną światła / Ida Żmiejewska.- Warszawa : Skarpa 

Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Relacja romantyczna , Rosjanie , Tancerze 

baletu , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Najnowsza powieść autorki nominowanej do Nagrody Wielkiego Kalibru! Maj 1887 roku. Warszawskim 

światkiem teatralnym wstrząsa wiadomość, że znana artystka baletu, Zofia Ostrowska została zasztyletowana. 

Wszystkie poszlaki wskazują na jej ostatniego kochanka, policjanta Aleksandra Woronina. Tymczasem do 

Warszawy, po prawie półtorarocznej nieobecności, wraz z matką i siostrą, wraca Leontyna Rapacka. Dociera do 

niej wieść o aresztowaniu Woronina. Panna początkowo nie chce mieć nic wspólnego z tą sprawą, ale dowiaduje 

się, że ma moralny dług wobec policjanta, gdyż to właśnie on uratował jej rodzinny majątek. Leontyna ma 

słabość do młodego Rosjanina i nie potrafi uwierzyć w jego winę. Zagrożenie narasta, a pytania się mnożą. 

Dlaczego Woronin milczy jak zaklęty? Po co do Warszawy przyjechał jego ojciec? Czy w czasach konwenansów 

jest miejsce na miłość?  
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250. Warto poczekać / Liliana Fabisińska, Maria Fabisińska.- Warszawa : Oficyna 

Wydawnicza Silver, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Dorota nie potrafi cieszyć się przyjęciem urodzinowym. Świeczek na torcie jest stanowczo za dużo, Kilka 

tygodni wcześniej straciła pracę i raczej nie ma widoków na nową, synowa traktuje ją z każdą chwilą                             

z większym dystansem i wyraźnie próbuje coś ukryć, a ukochany mąż zachowuje się tak, jakby wcale nie 

przeszedł udaru i nie musiał troszczyć się o swoje zdrowie. Nawet pogoda robi jej na złość i nie pozwala 

zaprosić gości do stołu rozstawionego w ogrodzie. Na szczęście są Jagoda i Hanka – przyjaciółki Doroty, na 

które może liczyć zawsze i wszędzie. Jest też pewne miejsce… W najdalszym zakątku ogrodu… Zapomniane                   

i zaniedbane… To właśnie tam los szykuje dla Doroty wspaniałą niespodziankę. Warto na nią poczekać.  

 

 

251. Washington Black / Esi Edugyan ; z angielskiego przełożył Bohdan 

Maliborski.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dzieci , Miłość , Niewolnictwo , Podróże , 

Ucieczki , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Finalistka Nagrody Bookera, jedna z ulubionych książek Baracka Obamy. Eduygan stworzyła wspaniałą powieść 

przygodową, z fantazją i wrażliwością opisując losy swojego młodego, aspirującego do lepszego życia bohatera. 

11-letni Wash - George Washington Black - niewolnik z plantacji trzciny cukrowej na Barbadosie jest 

przerażony, gdy zostaje wybrany na służącego przez brata swojego pana, lecz później ze zdziwieniem przekonuje 

się, że Christopher Wilde to miłośnik przyrody, badacz, wynalazca i abolicjonista. Z czasem - mimo przepaści, 

która ich dzieli - obaj zaczynają dostrzegać w sobie człowieczeństwo. Gdy ktoś nieoczekiwanie ginie i za głowę 

Washa zostaje wyznaczona nagroda, obaj muszą wszystko rzucić i salwować się ucieczką. Powieść, której akcja 

rozgrywa się na obszarze ciągnącym się od Karaibów po mroźną Arktykę i od Londynu po Maroko, opowiada               

o odnajdywaniu siebie i zdradzie, o miłości i przebaczeniu oraz o życiu, które runęło i na nowo się odrodziło.  

 

 

252. We mgle / Lisa Gray ; z języka angielskiego przełożyła Marta Komorowska.- 

Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jessica Shaw (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Policjanci , Prywatni detektywi , Sekrety rodzinne , Śledztwo i dochodzenie , 

Uprowadzenie , Zabójstwo , Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Zaginieni dzielą się na martwych i na tych, którzy nie chcą zostać znalezieni. A także na tych, którzy nawet nie 
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wiedzą, że zaginęli. Jassica Shaw, prywatna detektywka specjalizująca się w odnawianiu zaginionych, przywykła 

do anonimowych cynków. Ale ten wprawia ją w osłupienie: na zdjęciu przedstawiającym porwaną 25 lat temu 

trzylatkę rozpoznaje... samą siebie. To jednak dopiero początek sekretów Jassica wkrótce odkrywa, że w noc jej 

zniknięcia zamordowano jej biologiczną matkę. Zabójca nigdy nie został ujęty, a w toczonym wówczas 

śledztwie jest wiele niejasności. Kluczem do rozwiązania zagadki jest Jason Pryce, doświadczony policjant Los 

Angeles, którego Jessica pamięta jeszcze z pogrzebu ojca. Co gliniarz z L.A. robił na pogrzebie nieznajomego               

z drugiego końca kraju? Gdy drogi policjanta i młodej detektywka się krzyżują, Jassica orientuje się, że Pryce nie 

mówi jej wszystkiego o burzliwej historii jej rodziców. Im bardziej zbliżają się do rozwikłania śledztwa                       

z przeszłości, tym mgła tajemnic staje się gęstsza. Morderca tylko czeka, aż zgubią drogę.  

 

 

253. Wiedźma naczelna / Olga Gromyko ; przełożyła Marina Makarevskaya.- Słupsk 

: Wydawnictwo Papierowy Księżyc, 2017. 

(Kroniki Belorskie / Olga Gromyko ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolha Redna (postać fikcyjna) , Czarownice i czarownicy , 

Humor , Magia , Szkoły magii , Beloria (kraina fikcyjna) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-białor. 

Nowości:  2020-10 

 

 

„Zawód: wiedźma” i „Wiedźma opiekunka” to za mało? Przygotujcie się, bo „Wiedźma naczelna” dostarcza 

jeszcze większej dawki emocji, magii i humoru spod znaku Kronik Belorskich! Będzie śmiesznie, będzie 

niebezpiecznie, będzie upiornie i emocjonująco. Życie najbardziej W.Rednej wiedźmy na świecie przejdzie 

prawdziwą rewolucję, a ona sama znów będzie przygniatać sarkazmem, imponować odwagą i rozczulać urokiem 

osobistym. Ale czy uda jej się uniknąć spalenia na stosie? Albo stanięcia na ślubnym kobiercu? Powróćcie do 

świata Belorii, aby przekonać się, czym tym razem zaskoczy Was Olga Gromyko!  

 

 

254. Wiedźmy na gigancie / Małgorzata J. Kursa.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci literaccy , Humor , Pisarze , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Personel świetnie prosperującej agencji literackiej TERCET, nazywany pieszczotliwie przez własne środowisko 

"wiedźmami", popada w konflikt z początkującym autorem Adamem Grandzikiem. Ten poprzysięga zemstę.                 

I oto podczas Imienin Jana Kochanowskiego, corocznej imprezy organizowanej w Parku Krasińskich, dochodzi 

do kilku zgonów znanych pisarek. Ta makabryczna seria od początku wydaje się mocno podejrzana... Czy one 

również mają coś wspólnego z zemstą upokorzonego autora? Dociekliwe wiedźmy, z pomocą swojego 

ulubionego sekretarza, zabierają się do rozwikłania tej zagadki. Czy uda im się znaleźć prawdziwego zabójcę, 

nim za morderstwo zostanie skazana niewinna osoba?  
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255. Wiedźmy na wakacjach / Małgorzata J. Kursa.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci literaccy , Humor , Pisarze , Wakacje , Podlasie 

(kraina historyczna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Personel Agencji Literackiej TERCET ma dość upału i gastronomicznej działalności Manueli. Majka postanawia 

zabrać wiedźmy na tygodniowe wakacje. Warszawski zgiełk mają zamienić na wypoczynek pośród urokliwych 

plenerów Podlasia, z dala od ludzi i kłopotów. Nieoczekiwani goście niweczą te plany, a dodatkowe atrakcje 

zapewniają dwie nieboszczki, jeden literacki niedobitek, czający się w ciemnościach intruz, obfitujące w niespo-

dzianki noce oraz czworonożne bachory, czyli Muza i Czort. Zamiast wypoczywać, wiedźmy zostają zmuszone 

do obrony swojej wakacyjnej siedziby. Czy jedynemu sekretarkowi na świecie uda się odkryć, komu Zawdzie-

czają te niezapomniane wakacje?  

 

 

256. Wiedźmy w opałach / Małgorzata J. Kursa.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci literaccy , Humor , Pisarze , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zbulwersowane i zirytowane nękającymi je anonimami oraz burzą, jaką wywołała napisana przez Gośkę Knypek 

książka, wiedźmy postanawiają przyciągnąć do agencji nowych autorów. W wyniku zorganizowanego przez nie 

konkursu, udaje im się wypromować Mirę Małecką i Lucynę Kalisiak. Pech jednak nie odpuszcza - ciała 

debiutantek zostają znalezione w kamienistej fosie w Parku Traugutta w pobliżu restauracji, w której wiedźmy 

zorganizowały imprezę dla swoich autorów. Podejrzanych nie brakuje. Sylwia Pluszcz, leciwa grafomanka, która 

wślizgnęła się na bankiet nieproszona, znika bez śladu. Młody pisarz Teofil Tarninek opuścił restaurację w tym 

samym czasie, co zamordowane debiutantki. Kto zabił? Czy komisarzowi Niżowi, czterem rozwścieczonym 

wiedźmom i jednemu sekretarzowi uda się rozwiązać te zagadkę?  

 

 

257. Wierność / Marco Missiroli ; z języka włoskiego przełożyła Joanna Kluza.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , 

Zdrada małżeńska , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Margherita i Carlo wreszcie decydują się na kupno wspólnego domu. Transakcja staje się symbolem wkroczenia 

w dorosłość. Wokół pary obracają się trzy osoby - Anna, Andrea i Sofia - w obliczu niemożliwego wyboru. Czy 



103 
 

powinny pozostać wierne sobie, czy lojalne w stosunku do ukochanej osoby? Czy sama idea życia we dwoje 

zakłada pasmo wyrzeczeń, kompromisów, a w końcu porzucenia i samotności? W tej kunsztownej powieści 

splata się wiele pokoleń. Missiroli z zadziwiającą precyzją snuje opowieść o naturze współczesnych relacji 

między ludźmi, zmuszając czytelnika do zadania sobie najtrudniejszego z możliwych pytań: gdzie leży granica 

lojalności i wierności?  

 

 

258. Wilcza Polana / Halina Kowalczuk.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Bibliotekarze , Miłość , Przyroda , Podhale , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Ula jest stereotypową bibliotekarką: w wielkich okularach, niezbyt atrakcyjna, z nosem w książce. Jest też 

jednak osobą nieprzeciętną, niesamowicie oczytaną, zajmuje się ochroną przyrody i przyjaźni się z wilkami. Od 

lat mieszka w podhalańskiej Sosnówce, gdzie oprócz wspaniałej przyrody ludzi otacza magia dawnych czasów                

i legend. A nikt nie potrafi opowiadać ich tak jak Ula. Kiedy w jej życiu niespodziewanie pojawia się przystojny 

Marcin, nie zawaha się skorzystać z okazji na szczęście. Niewinne spacery po okolicy wkrótce przerodzą się                

w gorące uczucie. Czy ich romans zakończy się równie szybko, jak się rozpoczął? Jak poradzą sobie                             

z przeciwnościami? I czy Uli uda się uratować jej leśnych przyjaciół?  

 

 

259. Wilczyca : w pogoni za wolnością / Sylwia Koperska.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Kradzież , Miłość , Młodzi dorośli , Przestępczość 

zorganizowana , Rodzina dysfunkcyjna , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Ona ma siłę, serce i charakter. Jest wilczycą… Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, którą będziesz 

czytać z zapartym tchem. Karolina ma wszystko: pieniądze, zamożnych rodziców, rezydencję w Gdańsku, wstęp 

do najlepszego liceum. I jednocześnie wszystkiego jej brakuje: miłości matki, akceptacji i poczucia 

bezpieczeństwa we własnym domu. Żyjąc na co dzień z bezduszną matką, łaknąc uczucia i marząc o wolności, 

pogubiona dwudziestolatka decyduje się na ryzykowny krok: wstępuje do gangu złodziei samochodów. 

Przekonaj się, jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za ten rozdział w życiu. Ile siły może mieć młoda wrażliwa 

kobieta, która właśnie została matką. Czy nieoczekiwana miłość stanie się drogą ku wolności, a błędy młodości 

będą nauczką na dalsze życie? W tej historii odnajdzie się każda kobieta, która wątpi lub nie wierzy w siebie, ale 

nie boi się zaryzykować. Bo przegrywa tylko ten, kto przestaje być sobą. Ta fascynująca i barwna opowieść już 

na etapie powstawania została kupiona przez producentów filmowych i niebawem pojawi się na srebrnym 

ekranie.  
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260. 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:  2020-10 

 

 

 

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 niespodzie-

wanie 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...  

 

 

261. Wizna / Jacek Komuda.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów Wydawnictwo, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kampania wrześniowa 

(1939) , Bitwa pod Wizną (1939) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Tragiczny wrzesień 1939 roku. Niemiecki korpus pancerny generała Heinza Guderiana uderza z całą mocą, 

usiłując zamknąć kleszcze wokół wycofujących się spod Warszawy polskich armii. Zakładano, że jego sukces 

przyniesie klęskę stronie polskiej po zaledwie dziesięciu dniach oporu. Jednak na drodze pancernych zagonów 

staje polska załoga odcinka Wizna. Dwie kompanie piechoty ukryte w kilku betonowych schronach nad Narwią 

wsparte sześcioma działami. Mniej niż 700 żołnierzy przeciwko 40 tysiącom. 40 do 1. Tak rozpoczyna się 

desperacka walka kapitana Władysława Raginisa. Bój do ostatniej krwi, naboju i samobójczej śmierci dowódcy, 

który przysiągł, że żywy swej pozycji nie opuści. Dziś epizod ten znany jest jako legendarna obrona Wizny.  

 

 

262. Wojenna miłość / Doug Gold ; przełożyła Martyna Plisenko.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lobnik, Josefine (1923-1998) , Murray, Bruce (1916-1993) , 

II wojna światowa (1939-1945) , Jeńcy wojenni , Kobieta , Miłość , Partyzanci , Ruch 

oporu , Ucieczki więźniów , Europa , Jugosławia , Nowa Zelandia , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-nowozel.  

Nowości:  2020-10 
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W sercu okupowanej przez nazistów Europy następuje przypadkowe, przelotne spotkanie dwóch osób. Jedną                 

z nich jest bojowniczka ruchu oporu; drugą jeniec wojenny. Wymięty liścik, który trafił do jego rąk, kieruje tych 

dwoje nieznajomych na kurs, który na zawsze odmieni ich życie. „Wojenna miłość” to prawdziwa historia 

Josefine Lobnik i Bruce’a Murraya, którzy dzięki niemal niemożliwym zbiegom okoliczności, pośród brutalnej 

wojny, odkrywają miłość. To opowieść o wielkiej odwadze, brawurowych ucieczkach, zdradzie, torturach                    

i odwecie. To niezwykła historia ich miłości, która przetrwała na przekór wszystkiemu. To niezwykła relacja 

dwojga zwykłych ludzi żyjących w niewyobrażalnie barbarzyńskim reżimie Hitlera.  

 

 

263. Współlokatorzy / Beth O'Leary ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- 

Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Mała Czarna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Rozstanie , Współlokatorzy , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Tiffy Moore pilnie potrzebuje taniego lokum. Leon Twomey bierze nocne zmiany, bo rozpaczliwie potrzebuje 

pieniędzy. Choć ich przyjaciele sądzą, że to szaleństwo, oni znajdują idealne rozwiązanie: w ciągu dnia Leon 

będzie w ciasnej kawalerce odsypiał noce zmiany, dzięki czemu Tiffy będzie miała to samo mieszkanie 

wyłącznie dla siebie przez resztę doby. Ona właśnie zerwała ze swoim zazdrosnym chłopakiem i ledwo wiąże 

koniec z końcem, pracując w niszowym wydawnictwie, on bardziej dba o innych niż o siebie - nocami zajmuje 

się pensjonariuszami domu opieki, a każdy grosz odkłada na prawników, którzy wyciągną jego niesłusznie 

skazanego brata z więzienia. Na przekór wszystkim i wszystkiemu, dwoje niezwykłych współlokatorów 

odkrywa, że jeśli wyrzuci się wszystkie zasady przez okno, można stworzyć całkiem przyjemne i ciepłe domowe 

ognisko.  

 

 

264. Wszystko będzie dobrze / Ewa Maja Maćkowiak.- Katowice : Wydawnictwo 

Szara Godzina, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Małżeństwo , Przemoc wobec kobiet , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Rok z życia dwóch serdecznych przyjaciółek Honoraty i Arlety. Honorata z oddaniem pracuje w ośrodku 

pomocy społecznej. Dzięki jednej z podopiecznych zyskuje wymarzoną rodzinę i spełnia swoje najskrytsze 

marzenie. Tymczasem Arleta poślubia - jak jej się wydaje - wymarzonego księcia z bajki. Jest pierwszy dzień 

Nowego Roku. Skatowana przez męża Arleta trafia do szpitala. Mimo, że rany goją się szybko, dziewczyna 

zmaga się z niepewnością i strachem. Szczęśliwie los stawia na jej drodze silne i mądre kobiety, dzięki którym 

krok po kroku odnajduje prawdziwą siebie i przekonuje się, że życie pisze dla niej całkiem nowy scenariusz. 

"Wszystko będzie dobrze" to poruszająca opowieść o mocy nadziei, kobiecej przyjaźni i… Rudziku, 

odnalezionym kocie. Wszystko będzie dobrze. Nie ma sytuacji bez wyjścia.  
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265. Wściekła skóra / Agnieszka Miklis.- Wydanie 2.- Chorzów : Wydawnictwa 

Videograf, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja zarobkowa , Holendrzy , Kobieta , Osoby zaginione 

, Patologia społeczna , Polacy za granicą , Ślązacy , Uprzedzenia , Zatrudnienie 

cudzoziemców , Holandia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

30-letnia Roswita Rein postanawia wyjechać do Holandii i tak trafia doośrodka Noord Riesen, w którym 

zakwaterowano gastarbajterów z Polski. W ponurych dekoracjach ośrodka rozegra się walka o życie, a Roswita, 

zmuszona wyruszyć na poszukiwanie zaginionej bez śladu przyjaciółki, Tani Konecki, przekona się, że 

dysponuje siłą większą, niż to sobie do tej pory wyobrażała. Przy okazji odkryje również, że niemal każdy                   

z okolicznych mieszkańców skrywa jakiś wstydliwy sekret. Purytańskie miasteczko E. okaże się centrum 

lokalnej prostytucji, a szef fabryki, w której pracują obie kobiety, to zwykły rozpustnik. Jeden z najbardziej 

doświadczonych przez los bohaterów tej historii – straszny Hankie, o twarzy pokrytej potwornymi guzami, 

udowadnia jednak, że nasze życie jest czymś więcej niż tylko grą pozorów…  

 

 

266. Wybacz mi / Karolina Klimkiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2018. 

(Bieszczadzka Rapsodia / Karolina Klimkiewicz ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Przebaczenie , Bieszczady (góry) , 

Tarnawa Wyżna (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska) , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

W dniu urodzin Emilia otrzymuje zagadkowy list od swojej matki. Kobieta porzuciła córkę, gdy ta miała 

niespełna dwa latka. Od tego czasu dziewczyna żyje w przeświadczeniu, że była niekochana. Ciężar, jaki nosi              

w sercu, wypalił głębokie piętno.Gdy otrzymuje prośbę o spotkanie, nie waha się, by rozliczyć matkę, która 

zabrała jej to, co najcenniejsze – poczucie miłości. Bieszczady jednak skrywają więcej tajemnic, niż Emilia 

mogła przypuszczać. Okazuje się, że nic nie jest oczywiste. Czy będzie w stanie wybaczyć mamie oraz… sobie?  

 

 

267. Wyjdź za mnie, kochanie / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2020. 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Ślub i wesele , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

W domu państwa Darskich szykuje się ślub marzeń. Najpiękniejsza sukienka, najdłuższy welon, dekoracje 

sprowadzane aż z Mediolanu oraz orkiestra z najwyższej półki. Apolonia Darska zamierza prześcignąć świat              

w stworzeniu dla swojej ukochanej wnuczki Mariki idealnego wesela. Ma jednak wrażenie, że nikt nie docenia 

jej starań. Myli się. Doświadczony złodziej, dla którego napad na jej dom będzie ostatnim spektakularnym 
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skokiem życia, podsłuchuje ją i, owszem, bardzo ceni. Dosłownie i w przenośni. Przyszła teściowa Mariki ma 

swoje podejrzenia, dwa razy narzeczony uciekł jej sprzed ołtarza i nie zamierza dopuścić do tego, by w czasie 

ślubu jej syna cokolwiek poszło nie tak. Pilnuje młodych na każdym kroku. Podobnie jak reszta starszego 

pokolenia. Wszystko wydaje się pod kontrolą. Do czasu, gdy w najmniej odpowiednim momencie pojawi się 

miłość. Zabawne perypetie i nieoczekiwane zwroty akcji doprowadzą bohaterów do zaskakujących wniosków. 

To powieść, w której wiele jest ślubnych sukien, emocji i dobrego humoru.  

 

 

268. Wyrok diabła / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuba Sobański (postać fikcyjna) , Adwokaci , Seryjni 

zabójcy , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Wyrok diabła" to czwarta część bestsellerowego cyklu powieści o Kubie Sobańskim, wziętym krakowskim 

adwokacie, jednocześnie seryjnym mordercy, który właśnie dochował się następczyni. Czy Sonia Wodzińska, 

osiemnastoletnia uczennica liceum, jest godna swojego mentora? Jak wiele będą w stanie wzajemnie dla siebie 

poświęcić, z czego potrafią zrezygnować i czy jest coś, co stanowi dla nich wartość większą od życia w raju?  

 

 

269. Wyryte w sercu / Tara Johnson ; tłumaczyła Elżbieta Zawadowska.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Abolicja , Arystokracja , Chrześcijaństwo , Lekarze , 

Padaczka , Sekrety rodzinne , Wiara , Wojna secesyjna (1861-1865) , Savannah 

(Stany Zjednoczone, Georgia) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Keziah Montgomery żyje pod ciężarem oczekiwań ze strony rodziny, zagorzałych konfederatów, zmuszona do 

ukrywania swojej epilepsji w obawie przed skandalem. Gdy do ich domu w Savannah wkraczają napięcia 

związane z wojną secesyjną, Keziah nie widzi powodu, by uczestniczyć w balach i flirtach. Mimo iż czuje się               

w nim bardzo źle, nie potrafi sobie wyobrazić ucieczki ze znanego środowiska, dopóki jej kolega z lat szkolnych, 

Micah, nie ukaże jej prawdy, która zmieni losy dziewczyny. Doktor Micah Greyson nigdy nie waha się 

postępować zgodnie z poczuciem obowiązku, nawet gdyby miało się to dla niego okazać niebezpieczne - dopóki 

w jego życie nie wkracza czarująca Keziah. Rozdarty między dotychczasowym życiem w Savannah i walką                 

o abolicję, Micah próbuje realizować Boży plan w burzliwych czasach wojny secesyjnej. Walcząc z własnymi 

demonami, Keziah i Micah muszą zdecydować, czy prawdziwa miłość jest warta tej ceny i czy oboje są na tyle 

silni, by przetrwać.  
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270. Wyszczekana miłość / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Miłość , Psy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Pełna humoru historia o tym, że szukając zagubionego czworonoga, można wpaść na trop… miłości! Pech od 

dawna prześladuje Piotra. Kiedy mężczyzna traci pracę i mieszkanie, decyduje się na desperacki krok – 

przeprowadzkę do ciotki. Na czas wyjazdu krewnej do sanatorium, zajmuje się jej ukochanym pieskiem, 

Terpentyną. Okazuje się to niemałym wyzwaniem, szczególnie że całą uwagę Piotra zaprząta płeć piękna. Gdy 

Terpentyna niespodziewanie znika, a ciotka zapowiada wcześniejszy powrót, mężczyzna musi szybko odnaleźć 

niesfornego czworonoga.  

 

 

271. Z zimnym sercem / Caz Frear ; przełożyła Joanna Golik-Skitał.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Kawiarnie i cukiernie , Kłamstwo , Zabójstwo , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Po krótkim epizodzie w biurze burmistrza Cat Kinsella, posterunkowa z wydziału dochodzeniowo-śledczego, 

wraca do londyńskiej Policji Metropolitalnej. Wraz z partnerem Luigim Parnellem prowadzi śledztwo w sprawie 

młodej Australijki zamordowanej po powrocie z firmowego przyjęcia. Dochodzenie naprowadza ich na Josepha 

Maddena, właściciela kawiarni znajdującej się niedaleko komendy. Madden upiera się, że jest niewinny. 

Twierdzi, że gdy doszło do morderstwa, był z żoną, Rachel. W rozmowie z policją Rachel nie potwierdza jego 

alibi, zarzekając się, że była w domu sama. Kiedy zespół gromadzi dowody przeciwko Josephowi, Cat ma za 

zadanie rozwikłać zagadkę małżeństwa Maddensów. Kinsella wie, że jedno z nich kłamie. Czy uda się jej odkryć 

prawdę?  

 

 

272. Zabić ojca / Sandrone Dazieri ; z języka włoskiego przełożyła Aneta Banasik.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Uprowadzenie , Rzym (Włochy) , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Rzym: na peryferiach miasta policja znajduje zwłoki kobiety. Jej sześcioletni syn zniknął. Do akcji wkracza 

policjantka przebywająca na urlopie zdrowotnym, a pomaga jej Dante - "mężczyzna z silosu", oryginał opętany 

manią prześladowczą, ale obdarzony niespotykaną zdolnością dedukcji. Jest ekspertem w sprawach porwań                      
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i wykorzystywania nieletnich, ponieważ jako dziecko sam zaostał uprowadzony i przetrzymywany wiel lat                  

w odosobnieniu przez "Ojca". Wszystko wskazuje na to, że potwór właśnie powrócił.  

 

 

273. Zagubieni w kłamstwie / Katarzyna Grabowska.- Chorzów : Videograf, 2020. 

(Wszystkie nasze chwile / Katarzyna Grabowska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Przestępczość 

zorganizowana , Sekrety rodzinne , Łeba (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Łeba) , 

Powieść obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Próba odzyskania rodzinnej firmy wiąże się z kolejnymi dramatycznymi wydarzeniami. Skarbiesz nie jest już 

bezpiecznym miejscem i nawet obecność komisarza Adamczewskiego nie może tego zmienić. Opuszczając 

rodzinne strony, Weronika trafia do Łeby, która jednak nie okaże się oczekiwaną oazą spokoju. Gangsterskie 

porachunki dosięgną dziedziczkę Skarbierskich, gdziekolwiek się skryje, a rozwścieczeni przestępcy nie będą 

mieli dla niej litości. Jest tylko jedna osoba, która może jej teraz pomóc. Jednak czy zdąży? Czy Weronika 

zapomni o Jusufie i znajdzie nową miłość? Co wydarzy się w opuszczonym pensjonacie w Łebie? Czy chwila 

zapomnienia może zaważyć na dalszym życiu dziewczyny? Jaką tajemnicę skrywał dziadek? Do czego dla 

miłości jest zdolny człowiek? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w drugim tomie serii "Wszystkie nasze 

chwile".  

 

 

274. Zakochani do szaleństwa / Eloisa James ; przekład Aleksandra Januszewska, Ewa 

Morycińska-Dzius.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Książęta i księżne , Pisarze , Podróżnicy , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Lord Alaric Wilde, syn księcia Lindow, jest najbardziej znanym mężczyzną Anglii, podziwianym z powodu 

mrożących krew w żyłach przygód i zawadiackiej urody. Wracając do kraju po latach egzotycznych podróży, nie 

miał pojęcia, jak jest sławny, dopóki na spotkanie nie wybiegł mu tłum rozentuzjazmowanych wielbicielek. 

Alaric chroni się w zamku swego ojca. Lecz właśnie w chwili, gdy uświadamia sobie, że cieszy się nie tyle 

sławą, co złą sławą, poznaje tu Willę Ffynche – pannę niezwykle śmiałą i niezwykle tajemniczą. Jedyną kobietę, 

na której jego renoma nie robi wrażenia. Jedyną, która nie chce mieć z nim nic wspólnego. Jedyną, którą on 

chciałby mieć tylko dla siebie…  

 

275. Zakochani w słowach / Magdalena Trubowicz.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Biblioteki , Bibliotekarze , Prowincja , Zakochanie 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 
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A co jeśli miłość czeka tuż za rogiem? Tomasz jest nieśmiałym bibliotekarzem i nie może oderwać się od myśli 

o Kornelii, która jest piękną, wyrafinowaną kobietą. Jest tylko jeden problem - to bardzo popularna aktorka, 

którą oczarowany jest każdy. Izabela - przyjaciółka Tomasza - wspiera go na każdym kroku i pomaga przeniknąć 

skomplikowaną kobiecą naturę. Tymczasem biblioteka gości coraz bardziej osobliwych czytelników. Pewnego 

dnia odwiedza ją grupa mężczyzn, którym bardzo zależy na rozmowie z Tomaszem. Książki polecane przez 

bibliotekarza potrafią bowiem odmieniać życie łóżkowe…  Kogo oczarują słowa pełne uczuć?  

 

 

276. Załoga / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Japończycy , Muzycy , Policjanci , 

Przedsiębiorcy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Komisarz Artur Konieczny pracuje nad sprawą tajemniczej rodziny japońskiego biznesmena. W tym samym 

czasie redaktor Joanna Becker przygotowuje program poświęcony muzyce z lat osiemdziesiątych. Trafia na 

historię mało znanego zespołu Załoga, którego karierę przerwała śmierć wokalisty - Blacka. Z czasem praca nad 

programem przeradza się w rozwiązanie zagadki kryminalnej. Dziennikarskie śledztwo Joanny i kryminalne 

Artura przyniosą zaskakujące odpowiedzi w finale, którego nikt się nie spodziewa.  

 

 

277. Zamknij drzwi / Rachel Abbot ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Douglas (postać fikcyjna) , Policjanci , Rodzina , 

Śledztwo i dochodzenie , Uprowadzenie , Zemsta , Manchester (Wielka Brytania) , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-10 

 

Spokojne i szczęśliwe życie Jo Palmer wkrótce dobiegnie końca. Ash - jej ukochany mężczyzna - zostanie 

aresztowany przez policję. Millie - jej najdroższa córeczka - zostanie jej odebrana. Jo utraci przyjaciół i zacznie 

wątpić w swoje zdrowie psychiczne. Ktoś kradnie wszystko, co Jo kocha, i nie powstrzyma się przed niczym.              

W tej chwili Jo spędza beztrosko czas przy stole z rodziną i niczego nie podejrzewa. Na zewnątrz pada deszcz. 

Rozlega się pukanie do drzwi. Przyszli.  

 

 

278. Zapisane w pamięci / Ewa Pirce.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bokserzy , Kobieta , Relacja romantyczna , Toksyczne 

związki , Trauma , Nowy Orlean (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 
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Jako nastolatka Eva podjęła kilka bardzo złych decyzji. Młoda, naiwna i zakochana, nie podejrzewała, że 

chłopak, którego obdarzyła bezgraniczną miłością, okaże się jej oprawcą, pozbawi marzeń oraz zaufania do 

ludzi. Zamiast miłości i ciepła poznała smak bólu i nienawiści. Przy odrobinie szczęścia i olbrzymiej ilości 

desperacji udało jej się od niego uciec i rozpocząć nowe życie. Lecz czy można uwolnić się od czegoś, co 

wypaliło na umyśle trwałe piętno, na każdym kroku przypomina o strachu i rzuca w wir wspomnień? Alex to 

odnoszący spektakularne sukcesy bokser, który za maską wrogości, zarozumialstwa i nonszalancji kryje więcej 

cierpienia, niż ktokolwiek zdołałby udźwignąć. Od najmłodszych lat przyjmował od życia bolesne ciosy. Tylko 

niesamowita wola walki i hart ducha pozwoliły mu przetrwać najtrudniejsze chwile. Jako dorosły wspiął się na 

wyżyny, zdobył wszystko, o czym nawet nie śmiał marzyć. Jednak nadal brakuje mu najważniejszego - miłości. 

Gdy los krzyżuje ścieżki tych dwojga, oboje dostają to, czego od zawsze pragnęli. Alex daje Evie wsparcie                    

i poczucie bezpieczeństwa, których dziewczyna tak bardzo potrzebuje. Ona natomiast staje się dla niego 

zbawieniem i przepustką do osiągnięcia pełni szczęścia. Miłość, która ich połączyła, zdarza się raz na sto lat. Ale 

czy ich uczucie będzie trwać wiecznie? Czy przyjdzie im za nie zapłacić? Czy ta bajka zakończy się słynnym 

„żyli długo i szczęśliwie”?  

 

 

279. Zaśpiewaj mi kołysankę / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Fischer (postać fikcyjna) , Dzieci , Osoby zaginione , 

Szpiegostwo , Wywiad , Złodzieje , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Kwiecień roku 1922. Zaginięcie ośmiolatki zakłóca codzienną pracę policji w Poznaniu. Mogłoby się wydawać, 

że dziewczynka wręcz rozpłynęła się w powietrzu w środku dnia. W tym samym czasie podkomisarz Antoni 

Fischer zajmuje się sprawą pewnego tajemniczego morderstwa. Do Fischera trafia matka zaginionej. Kobieta 

mówi, że przysłała ją Greta – trzynastolatka, którą kilka lat temu policjant przygarnął z sierocińca i traktował jak 

własną córkę. Zdaniem Grety tylko Fischer może odnaleźć ośmioletnią Zosię. Podkomisarz nie ma wyjścia                

i postanawia zaangażować się w sprawę. Nie tylko chce odnaleźć dziewczynkę, ale również wytropić i ukarać 

winnych. Rozpoczyna się niebezpieczna walka z czasem. Czy sprawa zaginięcia Zosi i sutenerski biznes 

działający w Poznaniu, z którego korzystają wysocy rangą funkcjonariusze, mogą być ze sobą powiązane?  

 

 

280. Zatrute serca / Angelika Ślusarczyk.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Cierpienie , Kosmetologia , 

Młodzi dorośli , Poczucie straty , Studenci , Zaangażowanie interpersonalne , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Klara to młoda dziewczyna, która pracuje w jednej z wrocławskich restauracji, studiując jednocześnie to, z czym 

wiąże swoją przyszłość - kosmetologię. Doświadczona przez los, twardo stąpa po ziemi, jednak wciąż czegoś jej 

brakuje. Gdy pewnego dnia wybiera się na imprezę do klubu ze znajomym z pracy, spotyka mężczyznę, którego 

oczy zapadają jej głęboko w pamięć. Zrządzeniem losu spotyka tajemniczego chłopaka coraz częściej, aż                   

w końcu zaczyna się między nimi tworzyć nić porozumienia, co dla obojga może skończyć się tragicznie. Jednak 

odrzucając wszystko to, co mówi rozum, Klara słucha głosu uczuć. Czy odda swoje ciało, duszę oraz serce 
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nieznajomemu? Czy podejmie szaloną i skrajnie nieodpowiedzialną decyzję? Jak zmieni się jej życie? Czy 

będzie potrafiła zamknąć sprawiające ból rozdziały z przeszłości? "Zatrute serca" to historia, która splata losy 

kilku bohaterów, ukazując, że nie zawsze życie jest piękne i przepełnione szczęściem. Każdy kogoś traci, każdy 

kogoś rani. Każdy z nich ma zatrute serce. Czy mimo napotykanych przeciwności będą potrafili docenić chwilę 

obecną i to, co mają?  

 

 

281. Zawsze będę przy tobie / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna samotny , Poczucie winy , Samotne matki , 

Śmierć bliskiej osoby , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Patrzył na ich roześmiane twarze. Nie ma możliwości abym był bardziej szczęśliwy, pomyślał. Kątem oka. 

Ułamek sekundy. Zobaczył to. A potem. Potem nie było już nic. Paweł kilka lat temu stracił żonę i dwie córki              

w wypadku samochodowym. Od tej pory dryfuje przez życie obciążony poczuciem winy. Myślami jest cały czas 

z tymi, które odeszły. Natalia jest samotną matką wychowującą nastoletnią Maję. Całą uwagę koncentruje na 

córce, nie szuka nowych związków. Natalia i Paweł poznają się u wspólnych znajomych, na imprezie na której, 

żadne z nich nie chciało być. Powoli zbliżają się do siebie. Próbują przezwyciężyć swoje traumy i dać życiu 

jeszcze jedną szansę. Gdy wszystko zaczyna się układać, dzieje się coś, co na nowo rozdziela tych dwoje. Czy 

mężczyzna, którego duszę opanował obezwładniający smutek i kobieta, która jest pewna, że nikt poza nią nie 

ochroni jej dorastającej córki, mają szansę znaleźć do siebie drogę? Czy głębokie blizny, które powstały na 

sercu, kiedyś się zagoją? Być może pewnego dnia przyjdzie moment pożegnania przeszłości i wyruszenia                   

w nową podróż. Być może…  

 

 

282. Zbyt szalony na męża / Eloisa James ; przekład Agnieszka Kowalska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Guwernantki i guwernerzy , Kombatanci , 

Powroty , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Przystojny i zawadiacki dziedzic książęcego tytułu lord Roland Northbridge wyjechał z Anglii dwa lata temu, 

porzucony na przyjęciu zaręczynowym przez pannę Dianę Belgrave. Po powrocie North zastaje Dianę w rodzin-

nym zamku, gdzie pracuje jako guwernantka jego młodszego rodzeństwa. Zdziwiony odkrywa, że w Lindow 

Castle otacza go zła sława: w eleganckim towarzystwie panuje opinia, że jest zbyt szalony, by nadawał się na 

męża. North daje jasno do zrozumienia, że mimo skandalu wciąż pragnie Diany i gotów jest podjąć każde 

ryzyko, by ją zdobyć. Teraz jest już zaprawionym w bojach wojownikiem – a bitwę o serce swej damy 

postanowił wygrać. Diana stoczyć musi trudną walkę, by nie stracić głowy dla mężczyzny, którego wciąż 

przecież nie zamierza poślubić.  
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283. Zgubiona dusza / Olga Tokarczuk ; [ilustracje] Joanna Concejo.- Wrocław : 

Wydawnictwo Format, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpliwość , Dusza , Oczekiwanie , Sens życia , 

Opowiadania i nowele , Książka artystyczna , Ilustracje 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

„Był sobie raz pewien człowiek, który bardzo dużo i bardzo szybko pracował i już dawno zostawił swoją duszę 

gdzieś daleko za sobą. Bez duszy żyło mu się nawet dobrze - spał, jadł, pracował, prowadził samochód, a nawet 

grał w tenisa. Czasem jednak miał wrażenie, że wokół niego jest zbyt płasko, jakby poruszał się po gładkiej 

kartce z zeszytu do matematyki, kartce, którą pokrywają równiutkie kratki…” Pierwsza książka Olgi Tokarczuk, 

która mówi nie tylko słowami, ale i obrazami. To dwugłos - idąc za słowami pisarki, Joanna Concejo stworzyła 

równoległą opowieść, ukrytą w obrazach. Poruszająca rzecz o czekaniu, cierpliwości i uważności.  

 

 

284. Ziemiożerczyni / Dolores Reyes ; z języka hiszpańskiego przełożyła Barbara 

Bardadyn.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Gleba , Jasnowidzenie , Przemoc wobec kobiet 

, Sieroty , Buenos Aires (Argentyna) , Powieść 

Sygnatura:  WG-argent.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kiedy była małą dziewczynką, połknęła ziemię i doznała wizji, jak ojciec bije matkę na śmierć. Wtedy 

Ziemiożerczyni odkryła w sobie niezwykły dar, który wyznaczył jej życiu nową ścieżkę. Wieść o lokalnej 

jasnowidzce roznosi się po okolicy. Kolejni krewni zaginionych osób stają przed nią z garstką ziemi i nadzieją na 

poznanie prawdy. Jednak w miejscu, gdzie zaniedbanie i niesprawiedliwość względem kobiet wypływają                 

z każdego zakątka, nie ma przyzwolenia na prawdę.  

 

 

285. Zimny chirurg / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolanowski, Edmund (1947-1986) , Kryminalistyka , 

Nekrofilia , Przestępcy seksualni , Psychopaci , Seryjni zabójcy , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Powieść , Powieść biograficzna , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Możesz wmawiać sobie, że świat jest dobry, a śmierć nie istnieje. Prawdziwa historia najbardziej makabrycznego 

seryjnego mordercy. Psychopaty, który trafił do podręczników kryminalistyki na całym świecie. Edmund 

Kolanowski jest zwyczajnym człowiekiem z sąsiedztwa. Ma żonę i dzieci, niczym szczególnym się nie 

wyróżnia. Poza jednym – z instynktem bestii. Ta cecha czyni go zwyrodniałym mordercą i kolekcjonerem 

trofeów. Dewiantem analizowanym przez FBI. Czy Kolanowski jest potworem, czy może ofiarą własnej 
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przeszłości? Dzięki tej książce wnikniesz w głąb umysłu seryjnego mordercy. Tym razem prawda okaże się 

bardziej przerażająca od fikcji.  

 

 

286. Zjadaczka grzechów / Megan Campisi ; z angielskiego przełożył Jarosław 

Mikos.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Grzech , Kobieta , Spisek , Wykluczenie społeczne , 

Zabójstwo , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W tej niezwykłej i poruszającej historii „Opowieść podręcznej” spotyka się z „Alicją w krainie czarów”. Za 

kradzież bochenka chleba czternastoletnia May zostaje skazana dożywotnio na straszną karę: zostaje zjadaczką 

grzechów - kobietą społecznie wyklętą, brutalnie napiętnowaną, która musi wysłuchiwać wyznań umierających. 

Gdy w ramach pogrzebowego obrządku spożywać rytualne pokarmy, symbolizujące ich grzechy, aby w ten 

sposób wziąć na siebie winę za ich występki, niespodziewanie zostaje wplątana w spisek z morderstwem na 

królewskim dworze w szesnastowiecznej Anglii w tle. Aby ocalić własne życie i pomścić śmierć poprzedniczki, 

mimo społecznego odrzucenia musi znależć w sobie siłę.  

 

 

287. Zła krew / Max Bilski.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kobieta , Samobójstwo , Społeczności lokalne , 

Polska , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

W małym, klimatycznym miasteczku na południu Polski w ciągu ostatniego ćwierćwiecza kilkanaście kobiet 

popełnia samobójstwo, podrzynając sobie gardła. Okoliczności samobójczych aktów wykluczają udział osób 

trzecich, dlatego policja nie ma żadnych podstaw do wszczęcia śledztw. Zbieżność faktów nie daje jednak 

spokoju dziennikarce lokalnego pisma. Magda namawia w końcu byłego policjanta, którego żona również 

odebrała sobie życie, aby wspólnie spróbowali wyjaśnić zagadkę. Gdy w podobny sposób ginie żona burmistrza, 

oboje są przekonani, że za tymi dramatami stoi coś lub ktoś, kto skłania kobiety do tak drastycznego 

samobójstwa.  

 

 

288. Zła wola / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego Milena Skoczko.- 

Sopot : Smak Słowa, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Wisting (postać fikcyjna) , Ojcowie i córki , 

Policjanci , Seryjni zabójcy , Norwegia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-10 
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Podwójny zabójca Tom Kerr zgadza się wskazać miejsce ukrycia zwłok swojej trzeciej ofiary. Chociaż służby 

zachowują wszelkie środki ostrożności, zdarza się coś, co wydawałoby się niemożliwe. Pięć lat wcześniej nad 

jeziorem Nøklevann w Oslo zostają odnalezione ciała dwóch nastolatek. Sprawca zgwałcił je, a po dokonaniu 

zabójstwa rozkawałkował ich zwłoki. Mordercę ujęto i skazano na karę dwudziestu jeden lat pozbawienia 

wolności. Tymczasem Kerr twierdzi, że zabił jeszcze jedną dziewczynę, a jej ciało zakopał na terenie 

podlegającym jurysdykcji komisarza Williama Wistinga. Śledczy z sekcji cold cases w Kripos, Adrian Stiller, 

organizuje wizję lokalną, a jej dokumentację filmową zleca córce Wistinga, Line. I wtedy dzieje się coś 

niewytłumaczalnego. Kerrowi udaje się zbiec, a w wyniku jego ucieczki rannych zostaje wielu policjantów. 

Nagranie Line ujawnia, jak do tego doszło. Policja od dawna podejrzewała, że Kerr miał wspólnika w zbrodni. 

Teraz wszyscy zadają sobie pytanie, czy spektakularną ucieczkę także zorganizował „Ten drugi”?  

 

 

289. Złota dziewczyna / Sophie Davis ; przełożyła Edyta Świerczyńska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

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

(Stany Zjednoczone, DC) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Najjaśniejsze uśmiechy skrywają najmroczniejsze tajemnice Lark Kingsley ma idealną rodzinę, idealną 

przyszłość, idealne życie. Spadkobierczyni jubilerskiej fortuny, królowa Manhattanu. Jednak nagle wydarza się 

coś złego. Lark znika bez śladu. Raven Ferragamo rozpoczyna nowe życie. Bierze roczny urlop po szkole 

średniej i przeprowadza się do Waszyngtonu. Zerwanie z przeszłością sprawia, że Raven czuje się lepiej, niż się 

spodziewała. Po raz pierwszy naprawdę czuje, że wszystko jest możliwe. Gdy poszukiwania dziedziczki fortuny 

przybierają na sile, w ręce Raven wpada pamiętnik Lark. Dziewczyna zostaje wciągnięta w mroczne tajemnice, 

znajduje rozpaczliwe prośby o pomoc. Nagle znajduje się w labiryncie pełnym tajemnic. Obie dziewczyny 

pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Okazuje się, że łączy je więcej, niż ktokolwiek mógłby sobie 

wyobrazić. Co stało się z Lark? Dlaczego prowadziła ukryte życie? Czy Raven znajdzie odpowiedzi, zanim 

również stanie się ofiarą?  

 

 

290. Zły czas / K. N. Haner.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(EditioRed) 

(Niebezpieczni mężczyźni / K. N. Haner ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Trójkąt miłosny , Powieść , 

Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Nadchodzi bardzo zły czas. Wszystko, co mi się przydarzyło, było jak koszmarny sen. Trafiłam w sam środek 

mafijnego piekła. Chwilowe poczucie bezpieczeństwa było dla mnie zgubne. Wierzyłam, że David mi pomoże, 

ale on mnie oszukał. Oboje kłamaliśmy Phixowi prosto w oczy. To nie mogło skończyć się dobrze. Zostaliśmy 

ukarani. Największą karą dla mnie jest powrót do rzeczywistości. Nie wiem, co robić, a muszę zmierzyć się                    

z czymś, czego kompletnie nie rozumiem i nie znam. Myślałam, że jestem nikim. Myliłam się. Jestem Królową 

Koki i stoję przed największym wyzwaniem w życiu. Polują na mnie najgorsi tego świata. W tym mój mąż. Phix. 

Znalazłam się w złym miejscu i złym czasie, a tam był ON... Mężczyzna, który mnie pokochał. I znienawidził.  
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291. Znam twoją tajemnicę / Agnieszka Zakrzewska.- Warszawa : Agencja 

Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Miłość , Trauma , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Mroczna miłość, kłamstwa i samotność. Czy nienawiść może być lekiem na traumy przeszłości? Leo zdaje się 

mieć idealne życie: luksusowy apartament, najdroższe auta, garnitury szyte na miarę i niezwykle intratną pracę  

w roli profesjonalnego uwodziciela. Potrzebę bliskości i ciepła zastępuje mu seks bez zobowiązań. Jego 

chorobliwa wręcz nienawiść do kobiet staje się metodą zarabiania dużych pieniędzy. Ta bezlitosna krucjata ma 

swoje korzenie w tragicznych wydarzeniach sprzed lat. Gdy na jego drodze staje kolejna ofiara – Nadia – nie 

wie, jak ta relacja wpłynie na jakiego życie. Przeszłość znów da o sobie znać. Mocna historia obnażająca dramat 

utraconego dzieciństwa i mechanizmy obrony przed odrzuceniem. Bez znieczulenia, lukru i sztampy.  

 

 

292. Znamię / Olgierd Hurka.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deweloperzy , Osoby zaginione , Oszustwo , Prawnicy , 

Przejęcie przedsiębiorstwa , Przestępczość gospodarcza , Śledztwo i dochodzenie , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Joanna Szymalak, prawniczka renomowanej kancelarii, pewnego dnia nie pojawia się w pracy - znika bez śladu. 

Prowadzone przez policję śledztwo nie daje rezultatów. Tymczasem szef kancelarii, Michał Tumski, odkrywa 

przekręt mający doprowadzić do wrogiego przejęcia firmy deweloperskiej, której sprawy prowadziła Joanna. 

Michał wstępuje na wojenną ścieżkę z konkurentem zagrożonej spółki, lecz nie docenia przeciwnika, który                  

z żelazną konsekwencją realizuje swój wielki giełdowy plan. Następuje ciąg fatalnych wydarzeń. Okazuje się, że 

w pewnych kwestiach prawdopodobnie wszyscy się mylili.  

 

 

293. Żona bankiera / Cristina Alger ; przekład Piotr Kuś.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bankierzy , Katastrofy lotnicze , Kobieta , Ludzie bogaci , 

Oszustwo , Przestępczość gospodarcza , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Istnieje cały ukryty przed nami, odrębny świat, toczący się według własnych reguł. Świat brudnych pieniędzy, 

umieszczonych na podejrzanych kontach bankowych, świat należący do potężnych i niebezpiecznych ludzi. 

Kiedy Matthew Werner, bankier pracujący dla największego szwajcarskiego banku, ginie w katastrofie lotniczej, 

jego młoda żona musi uporać się nie tylko ze stratą ukochanego, lecz również z tajemnicami, które po sobie 
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pozostawił. Z czasem Annabel zdaje sobie sprawę, że jego śmierć nie była przypadkowa, a ona sama znajduje się 

teraz na celowniku potężnych sił, których istnienia wcześniej nawet nie podejrzewała. Trzymający w napięciu 

thriller Cristiny Alger ukazuje świat globalnej finansjery i ukrytych pieniędzy, dla którego nie istnieją ani granice 

państwowe, ani prawo.  

 

 

294. Żółte ślepia / Marcin Mortka.- Warszawa : Uroboros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bolesław Chrobry (król Polski ; ok. 967-1025) , Magia , 

Potwory , Słowianie , Wojownicy , Gniezno (Białoruś) , Polska , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Najnowsza fantastyczno-historyczna powieść Marcina Mortki! Jest 995 rok. Medvid to potężny, barczysty 

wojownik, który od zawsze wiernie towarzyszy księciu Bolkowi, próbującemu zjednoczyć kraj pod swoim 

panowaniem. Medvid doradza księciu, jak okiełznać słowiańskie moce magiczne - jak postępować z żercami, 

gdzie szukać wilkołaków i wodników, czym przekupić miejscowe wiedźmy i rusałki, jak przepędzić licha, 

lepszych i latawice. Jednak na książęcym dworze coraz więcej do powiedzenia mają niemieccy księża 

misjonarze. Los Medvida też jest niełatwy, łączy go bowiem tajemna miłość z żoną księcia, węgierską 

księżniczką Hajną.  

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 
 

 

1. Chłopak, dla którego kompletnie straciłam głowę / Kirsty Moseley ; tłumaczenie Anna 

Mrzygłodzka.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Single (socjologia) , Zakochanie , Nastolatki , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zagorzała singielka Amy Clarke jest dumna z trzech rzeczy w swoim życiu: różowych włosów, kolekcji 

conversów oraz zdolności do wypicia dużej ilości margarity bez wymiotowania. Nie szuka miłości. Jest 

całkowicie szczęśliwa, romansując jednocześnie z Netflixem oraz Benem i Jerrym. Problem w tym, że czasami 

miłość sama cię odnajduje, nawet gdy tego nie chcesz. Pięć miesięcy temu on wsiadł do jej pociągu i od tej pory 



118 
 

nic nie jest już takie samo. Amy jeszcze nie zna jego imienia, ale wie, że ten facet ją kręci. Wysoki, przystojny 

geek, który jeździ jej pociągiem co drugi poniedziałek, nie ma pojęcia, że na widok jego uśmiechu Amy traci 

głowę, a jej serce bije jak oszalałe. Kiedy przypadkowe spotkanie poza pracą pozwala im na pierwszą normalną 

rozmowę, sprawy szybko przechodzą od platonicznego uczucia do bliskich – i bardzo bliskich – relacji. Czy 

mimo ciągu miłosnych katastrof w przeszłości, Amy znalazła w końcu swojego Pana Idealnego? A może los ma 

dla niej inne plany? Nowa, porywająca komedia romantyczna Kirsty Moseley, bestsellerowej autorki takich 

hitów książkowych jak Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno, Zdobyć Rosie czy Nic do stracenia.  

 

 

2. Diabeł, laleczka, szpieg / Matt Killeen ; tłumaczył Miłosz Urban.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Eksperymenty , Niemcy 

(naród) , Podwójni agenci , Sieroty , Szpiegostwo , Trzecia Rzesza (1933-1945) , 

Żydzi , Afryka Środkowa , Niemcy , Powieść przygodowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

 

Jest rok 1940, a Sara Goldstein ukrywa się przed nazistami, zmieniając się w Ursulę Haller. Staje się ulubienicą 

śmietanki towarzyskiej stolicy hitlerowskich Niemiec. Pomaga aliantom, zdobywając informacje od nazistows-

kich generałów w czasie wystawnych przyjęć w eleganckiej dzielnicy Berlina. Czuje jednak, że mogłaby zrobić 

więcej. Wtedy kapitan, szpieg, z którym pracuje, dowiaduje się o podejrzanym niemieckim lekarzu działającym 

w Afryce Środkowej. Plotka głosi, że mężczyzna eksperymentuje z bronią biologiczną i dysponuje wirusem dość 

groźnym, by unicestwiać całe miasta. Zadaniem Sary i kapitana jest odnalezienie szalonego naukowca oraz 

przejęcie stworzonej przez niego broni. Muszą to jednak zrobić zanim naziści wykorzystają ją w walce. Dołącza 

do nich Clementine, udająca służącą pół-Niemka, pół-Senegalka, której ostrością języka i spostrzegawczością 

dorównuje tylko Sara. Kiedy podróżują przez tereny Konga i Gabonu, słowa Clementine zmuszają Sarę do 

zaakceptowania bolesnej prawdy, że masowa eksterminacja ludzi nie jest wymysłem nazistów. Gra o niepoko-

jąco wysoką stawkę, najmroczniejsze czyny, do jakich zdolny jest człowiek i dziewczyna, która nie ma nic do 

stracenia.  

 

 

3. Dzieci krwi i kości / Tomi Adeyemi ; przełożył z angielskiego Łukasz Witczak.- 

Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

(Dziedzictwo Oriszy / Tomi Adeyemi ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Despotyzm , Magia , Mitologia 

afrykańska , Prześladowanie , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

 

Niegdyś kraina Orisza tętniła życiem i magiczną mocą, ale to już przeszłość. Teraz, pod rządami bezwzględnego 

władcy, magowie są ofiarami okrutnych prześladowań. Zélie straciła matkę, a jej lud - wszelką nadzieję. Kiedy 

jednak nadarza się okazja, aby pokonać monarchę, dziewczyna nie zamierza się poddać! Z pomocą zbuntowanej 

księżniczki planuje przechytrzyć następcę tronu, który chce położyć kres istnieniu magii. Orisza to niebezpieczna 

kraina, królestwo złowrogich śnieżnych lampartusów i mściwych duchów. Ale największym zagrożeniem dla 

Zélie jest ona sama, musi bowiem zapanować nad własną mocą i coraz silniejszym uczuciem do wroga…  
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4. Dzieci prawdy i zemsty / Tomi Adeyemi ; przełożył z angielskiego Łukasz 

Witczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, 

copyright 2020. 

(Dziedzictwo Oriszy / Tomi Adeyemi ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Magia , Mitologia afrykańska , 

Władza , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

Magia wróciła do Oriszy. Ale to nie koniec walki o władzę. Wojna dopiero się rozpoczęła!, Zélie i Amari zdołały 

przywrócić Oriszy magię, nie spodziewały się jednak, że potężny rytuał obudzi uśpione moce zarówno                       

w magach, jak i wśród części arystokracji. Zélie staje przed trudnym zadaniem: aby utorować Amari drogę do 

tronu, musi zjednoczyć magów w obliczu wroga równie potężnego jak oni. Nad królestwem zawisa widmo 

wojny domowej. Czy Zélie znajdzie sposób na pojednanie zwaśnionych stron? Od tego zależy przetrwanie 

Oriszy i jej mieszkańców…  

 

 

5. Gołąb & wąż / Shelby Mahurin ; przełożyła Agnieszka Kalus.- Poznań : We Need 

Ya - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Magia , Małżeństwo , Wojna , 

Powieść , Fantasy , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Louise uciekła przed dwoma laty z sabatu, wyrzekając się magii i swoich mocy. Plan był prosty: schronić się                

w Cesarine i żyć z tego, co będzie w stanie ukraść dzięki własnej przebiegłości i sprytowi. Ale tu, w mieście 

ogarniętym strachem przed magią, wiedźmy takie jak Lou są ścigane. I palone na stosach.  Reid Diggory, łowca 

czarownic na usługach Kościoła, kieruje się w życiu jedną zasadą: wiedźmy muszą zginąć! Ścieżki Reida i Lou 

miały się nigdy nie przeciąć, lecz niegodziwy rozkaz zmusza ich do niemożliwego - małżeństwa. Pradawna 

wojna wiedźm z Kościołem trwa, a najniebezpieczniejsi wrogowie Lou szykują się, by zgotować jej los o wiele 

gorszy od stosu. Niezdolna do ignorowania coraz potężniejszych uczuć i zmiany tego, kim jest, Lou musi podjąć 

decyzję, która zaważy na jej przyszłości, i odpowiedzieć sobie na pytanie… Czy miłość robi z nas głupców?  

 

 

6. Harry Potter i czara ognia / J. K. Rowling ; tłumaczył Andrzej Polkowski.- 

Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę.- Poznań : Media Rodzina, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , Smoki 

(stworzenia fantastyczne) , Szkoły magii , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart rozegra się Turniej Trójmagiczny, na który przybędą 

uczniowie z Bułgarii i Francjii. Zgodnie z prastarymi regułami w turnieju uczestniczyć ma trzech uczniów - 
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reprezentantów każdej ze szkół, wybranych przez Czarę Ognia. W tajemniczych i niewyjaśnionych okoliczno-

ściach wybranych zostaje czterech. Co z tego wyniknie dla Harry'ego, jego przyjaciół i całego świata czaro-

dziejów, dowiecie się z lektury czwartego tomu przygód nastoletniego czarodzieja. Nowe wydanie książki                   

o najsłynniejszym czarodzieju świata różni się od poprzednich nie tylko okładką, ale i wnętrzem - po raz 

pierwszy na początku każdego tomu pojawi się mapka Hogwartu i okolic, a początki rozdziałów ozdobione będą 

specjalnymi gwiazdkami.  

 

 

7. Harry Potter i Insygnia Śmierci / J. K. Rowling ; tłumaczył Andrzej Polkowski.- 

Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę.- Poznań : Media Rodzina, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , Szkoły 

magii , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

     Nowości:  2020-10 

 

Po śmierci Dumbledore'a Zakon Feniksa wzmaga swoją działalność, próbując przeciwstawić się coraz 

potężniejszym siłom śmierciożerców. Harry wraz z przyjaciółmi nie wraca do Hogwartu, tylko wyrusza z misją 

znalezienia sposobu na pokonanie Voldemorta. Wyprawa ta pełna niepewności i zwątpienia najeżona jest 

niebezpieczeństwami, a co gorsza nikt nie wie, czy zakończy się sukcesem i czy wszyscy dotrwają do jej końca. 

Dlaczego Dumbledore nie pozostawił Harry`emu czytelnych wskazówek? Czy przeszłość nieżyjącego dyrektora 

kryje jakieś niezwykłe tajemnice? Jaką rolę odegra Snape przy boku Voldemorta? Czy Harry`emu uda się 

dotrzeć do najważniejszych miejsc i faktów dotyczących jego rodziny? Siódmy tom przyniesie odpowiedzi na 

wszystkie istotne dla potteromaniaków pytania. Nowe wydanie książki o najsłynniejszym czarodzieju świata 

różni się od poprzednich nie tylko okładką, ale i wnętrzem - po raz pierwszy na początku każdego tomu pojawi 

się mapka Hogwartu i okolic, a początki rozdziałów ozdobione będą specjalnymi gwiazdkami.  

 

 

8. Harry Potter i kamień filozoficzny / Joanne K. Rowling ; tłumaczył Andrzej 

Polkowski.- Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę i Tłumacza.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , Przedmioty 

magiczne , Sieroty , Szkoły magii , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

Cykl powieści o Harrym Poterze urzeka i oczarowuje nie tylko wiązką fantastycznych zaklęć. Odwołuje się do 

tęsknoty za prawdziwą przyjażnią, miłością i poświęceniem. Klasyczny konflikt dobra ze złem osadza w świecie 

więcej niż czarno-białym, pełny ironii i, mimo magicznej atmosfery, przyziemnych ludzkich przywar. Misternie 

utkana fabuła, różnorodne i barwne postacie oraz w detalach przemyślny świat przedstawiony sprawiają, że 

czytelnik niepostrzeżenie przeżtje z Harrym siedem lat w Hogwarcie, nie zauważywszy nawet, w którym 

momencie pogodna historia dla dzieci zamieni się w dojrzałą, fantastyczną powieść fantasy.  
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9. Harry Potter i komnata tajemnic / J. K. Rowling ; tłumaczył Andrzej Polkowski.- 

Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę i Tłumacza.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Bazyliszek (stworzenie fantastyczne) , 

Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Klątwa , Magia , Przedmioty magiczne , Sieroty , 

Szkoły magii , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

Harry po pełnym przygód roku w Hogwarcie spędza nudne wakacje u Dursleyów i z utęsknieniem wyczekuje 

powrotu do szkoły. Sprawy jednak znacznie się komplikują, gdy pewnego dnia odwiedza go tajemniczy 

przybysz i ostrzega przed… powrotem do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, gdzie ma dojść do strasznych 

wydarzeń. Czy Harry posłucha ostrzeżenia? Co złego ma się wydarzyć w Hogwarcie? Jakie tajemnice skrywa 

rodzina Malforya? I najważniejsze - czym jest i gdzie znajduje się tytułowa Komnata Tajemnic? Nowe wydanie 

różni się od poprzednich nie tylko okładką, ale i wnętrzem - po raz pierwszy na początku każdego tomu pojawi 

się mapka Hogwartu i okolic, a początki rozdziałów ozdobione będą specjalnymi gwiazdkami.  

 

 

10. Harry Potter i Książę Półkrwi / J. K. Rowling ; tłumaczył Andrzej Polkowski.- 

Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę.- Poznań : Media Rodzina, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , Szkoły 

magii , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

     Nowości:  2020-10 

 

Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort jest gotów uczynić wszystko, by zawładnąć 

światem czarodziejów. Organizuje tajemny zamach na swego przeciwnika, a narzędziem w jego ręku staje się 

jeden z uczniów. Czy jego plan się powiedzie? Szósta część przygód Harry’ego Pottera przynosi cenne 

informacje o matce Voldemorta, jego dzieciństwie oraz początkach kariery młodego Toma Riddle’a, które rzucą 

nowe światło na sylwetkę głównego antagonisty Pottera. Na czym polega sekret nadprzyrodzonej mocy 

Czarnego Pana? Jaki jest cel tajemniczych i niebezpiecznych wypraw Dumbledore’a? I wreszcie, kto jest 

tytułowym Księciem Półkrwi i jaką misję ma on do spełnienia? Nowe wydanie książki o najsłynniejszym 

czarodzieju świata różni się od poprzednich nie tylko okładką, ale i wnętrzem - po raz pierwszy na początku 

każdego tomu pojawi się mapka Hogwartu i okolic, a początki rozdziałów ozdobione będą specjalnymi 

gwiazdkami.  

 

11. Harry Potter i więzień Azkabanu / Joanne K. Rowling ; tłumaczył Andrzej 

Polkowski.- Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę i Tłumacza.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2016. 

(Harry Potter / J. K. Rowling ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , 
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Metamorfoza postaci , Podróże w czasie , Przedmioty magiczne , Sieroty , Szkoły 

magii , Ucieczki więźniów , Walka dobra ze złem , Więźniowie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

Z pilnie strzeżonego więzienia dla czarodziejów ucieka niebezpieczny przestępca. Kim jest? Co go łączy                      

z Harrym? Dlaczego lekcje przepowiadania przyszłości stają się dla bohatera udręką? W trzecim tomie przygód 

Harry`ego Pottera poznajemy nowego nauczyciela obrony przed czarną magią, oglądamy Hagrida w nowej roli 

oraz dowiadujemy się więcej o przeszłości profesora Snape`a. Wyprawiamy się również wraz z trzecioklasistami 

do obfitującego w atrakcje Hogsmeade, jedynej wioski w Anglii zamieszkanej wyłącznie przez czarodziejów. 

Nowe wydanie książki o najsłynniejszym czarodzieju świata różni się od poprzednich nie tylko okładką, ale                

i wnętrzem - po raz pierwszy na początku każdego tomu pojawi się mapka Hogwartu i okolic, a początki 

rozdziałów ozdobione będą specjalnymi gwiazdkami.  

 

 

12. Harry Potter i Zakon Feniksa / J. K. Rowling ; tłumaczył Andrzej Polkowski.- 

Wydanie poprawione i przejrzane przez Autorkę.- Poznań : Media Rodzina, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albus Dumbledore (postać fikcyjna) , Harry Potter (postać 

fikcyjna) , Hermiona Granger (postać fikcyjna) , Lord Voldemort (postać fikcyjna) , 

Ron Weasley (postać fikcyjna) , Czarnoksiężnicy , Czarodzieje , Magia , Szkoły 

magii , Tajne organizacje , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

Harry znów spędza nudne, samotne wakacje w domu Dursleyów. Czeka go piąty rok nauki w Hogwarcie                   

i chciałby jak najszybciej spotkać się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, Ronem i Hermioną. Ci jednak 

wyraźnie go zaniedbują. Gdy Harry ma już dość wszystkiego i postanawia zmienić swoją nieznośną sytuację, 

sprawy przyjmują całkiem nieoczekiwany obrót. Wygląda na to, że nowy rok nauki w Hogwarcie będzie bardzo 

dramatyczny. Po raz pierwszy w życiu Harry poczuje się tam nie jak w domu, tylko… więzieniu, i to nie za 

sprawą przywróconego do życia Lorda Voldemorta. Nowe wydanie książki o najsłynniejszym czarodzieju świata 

różni się od poprzednich nie tylko okładką, ale i wnętrzem - po raz pierwszy na początku każdego tomu pojawi 

się mapka Hogwartu i okolic, a początki rozdziałów ozdobione będą specjalnymi gwiazdkami.  

 

 

13. Hazel Wood / Melissa Albert ; tłumaczył Krzysztof Puławski.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Krainy i światy fikcyjne , Matki i córki , 

Nastolatki , Pech , Uprowadzenie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Większość swojego siedemnastoletniego życia Alice spędziła z matką w drodze, uciekając przed prześladującym 

je pechem. Jednak dopiero kiedy jej żyjąca w osamotnieniu babcia, autorka kultowych, mrocznych historii, 

umiera w swojej posiadłości Hazel Wood, Alice dowiaduje się, co oznacza prawdziwy pech. Jej matka znika, 

porwana przez tajemniczą postać z groźnej krainy, o której pisała babcia Althea. Jedyną wskazówką Alice jest 

notka zostawiona przez matkę: „Trzymaj się z dala od Hazel Wood”. Dotychczas Alice wystrzegała się 

dziwacznych fanów swojej babki. Teraz jednak nie ma wyboru i postanawia skorzystać z pomocy kolegi ze 
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szkoły, a jednocześnie wielbiciela twórczości Althei - Ellery’ego Fincha. Wyruszają do Hazel Wood, by 

uratować matkę, a następnie trafiają do świata opisanego przez Altheę, gdzie Alice być może uda się poznać 

prawdę na swój własny temat. Fantastyczna, wciągająca i trochę niebezpieczna powieść Melissy Albert zdobyła 

kilkadziesiąt nagród i nie schodzi z list bestsellerów. Prawa do jej ekranizacji zapewniła sobie wytwórnia 

Columbia Pictures, a produkcji podejmą się producenci Niezgodnej.  

 

 

14. Sierota, bestia, szpieg / Matt Killeen ; tłumaczył Miłosz Urban.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Niemcy (naród) , Podwójni 

agenci , Sieroty , Szpiegostwo , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Uczniowie , Żydzi , 

Niemcy , Powieść przygodowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

 

„Bękarty wojny” dla nastolatków. Lato roku 1939. Dla Żydów dobry moment na opuszczenie Berlina już dawno 

minął. Po tragicznej w skutkach próbie ucieczki piętnastoletnia Sara - sprytna i impulsywna gimnastyczka - 

zostaje sama jak palec. Ale gdy już się wydaje, że szczęście ją opuściło, los stawia na jej drodze brytyjskiego 

szpiega, a ten składa jej propozycję nie do odrzucenia. Jeśli Sara pomoże mu w pewnej niebezpiecznej misji, on 

wywiezie ją z Niemiec. Sara przyjmuje więc fałszywą tożsamość, wstępuje do elitarnej szkoły dla córek 

nazistów i rozpoczyna grę o wszystko.  

 

 

15. W sercu światła / Amie Kaufman, Meagan Spooner ; tłumaczenie Maria 

Borzobohata-Sawicka.- Kraków : Moondrive - Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

(Starbound / Amie Kaufman, Meagan Spooner ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hakerzy , Krainy i światy fikcyjne , Korporacjonizm , 

Wszechświat , Zemsta , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 

 

 

Sofia wie, że w życiu może polegać tylko na sobie. Jej głównym celem stała się zemsta na korporacji LaRoux 

Industries, którą obwinia o śmierć ojca. Aby tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gideon to błyskotliwy              

i niezwykle utalentowany haker. Sofia i Gideon nie ufają sobie nawzajem, ale wspólny cel zmusza ich do 

współpracy. Losy tej dwójki splatają się z losami innych wrogów okrutnej korporacji. Lilac, Tarver, Jubilee oraz 

Flynn wciąż płacą wysoką cenę za wybory, których dokonali. Zanim na planecie Korynt dojdzie do finałowego 

starcia z wrogiem, sześcioro bohaterów będzie musiało rozprawić się z własną przeszłością. Czy sprawiedliwość 

w końcu zwycięży?  

 

16. W spojrzeniu wroga / Amie Kaufman, Meagan Spooner ; tłumaczenie Martyna 

Tomczak.- Kraków : Moondrive - Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

(Starbound / Amie Kaufman, Meagan Spooner ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Krainy i światy fikcyjne , Korporacjonizm , 

Wszechświat , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-10 
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Kapitan Lee jest piękna i odważna. Dowodzi oddziałami wysłanymi na planetę Avon, które mają stłumić 

wywołany działaniami wielkich korporacji bunt mieszkańców. W zamian za ciężką pracę obiecano im lepsze 

życie, ale słowa nie dotrzymano. Lee musi być silna i bezwzględna, ma także osobiste powody, by nienawidzić 

rebeliantów. Flynn ma bunt we krwi. Jego siostra zginęła w powstaniu przeciwko korporacjom. Udaje mu się 

uwięzić Lee, jednak gdy jego towarzysze chcą ją zabić, Flynn niespodziewanie podejmuje decyzję, która zmienia 

jego życie na zawsze. Czy pragnienie miłości okaże się silniejsze od żądzy zemsty?  

 

 

17. Życie jest piękne / Natalia Murawska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Białaczka , Dziewczęta , Nastolatki , Przyjaźń , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kiedy los zmusi Cię do zmierzenia się z najgorszym, zrozumiesz, że wszystko, czego pragniesz, to piękne 

życie… Cornelia to 17-letnia dziewczyna. Prowadzi normalne życie zwykłej nastolatki. Ma wspaniałą 

przyjaciółkę i wsparcie rodziców. Marzy i ma plany na przyszłość. Brakuje jej tylko prawdziwej miłości, ale wie, 

że na taką trzeba poczekać. Wszystko zmienia się, kiedy słyszy słowo BIAŁACZKA. Będzie zmuszona do 

podjęcia trudnej walki o swoje pragnienia. Natalie, przyjaciółka Cornelii, to osoba, która tylko pozornie wydaje 

się silną, przebojową flirciarą, która wszystko ma za nic. Znakomicie potrafi nakładać maski i wcielać się w 

przypisywane role. Tak naprawdę skrywa wrażliwą duszę i liczne rany, które zadali jej najbliżsi. Marzy o kimś, 

kto zobaczy jej prawdziwe ja i je pokocha. Jedna niewłaściwa decyzja sprawi, że będzie musiała zmienić całe 

swoje życie. Kiedy los postawi dwie przyjaciółki przed bardzo trudnym i bolesnym faktem, okaże się, że nie 

każda sytuacja daje możliwość takiego wyboru, jaki by się chciało mieć. Pomimo to, Nel i Nat stopniowo 

zrozumieją, że w każdym momencie warto cieszyć się z życia i czerpać z niego to, co najpiękniejsze, bo nic nie 

jest nam dane na zawsze.  

 
 

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

1. 100 prostych przepisów na dania ketogeniczne : pyszne i szybkie keto z 10 

składników / Maya Krampf ; [tłumaczenie Anna Jurga ; zdjęcia Ashley McLaughlin.- 

Białystok : Wydawnictwo Vital, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta niskowęglowodanowa , Potrawy szybkie i łatwe , 

Zdrowe odżywianie , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2020-10 
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Myślisz, że dieta ketogeniczna jest trudna, czasochłonna i droga? Nic bardziej mylnego! Specjalistka od 

niskowęglowodanowego żywienia i autorka popularnego bloga udowodni Ci, że kuchnia ketogeniczna jest 

smaczna, łatwa, a do przygotowania zdrowych potraw nie będziesz potrzebował więcej niż 10 składników.                  

Z pomocą przepisów na dania ketogeniczne, które Maya Krampf zebrała dla Ciebie w tej pięknie ilustrowanej 

książce kucharskiej, zaskoczysz rodzinę i znajomych. Dzięki diecie ketogenicznej zyskasz szczupłą sylwetkę, 

dobre samopoczucie, a co najważniejsze – zdrowie! Badania dowodzą: dieta ketogeniczna pomaga w elimino-

waniu wielu chorób autoimmunologicznych. Keto może być proste i pyszne!  

 

 

2. Algarve - Porugalia : na krawędzi / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Bila, 2020. 

(Podróże Małe i Duże) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Algarve (Portugalia) , Portugalia , Relacja 

z podróży 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2020-10 

 

 

Algarve - dla niektórych nazwa bardzo znana, a dla tych, którzy po raz pierwszy wbierają się do Portugalii nie 

mówiąca zbyt wiele. W rzeczywistości gdyby Algarve odłączono od Portugalii nadal mogłoby istnieć. Algarve to 

niezwykły region w południowej Portugalii, który ma swoją własną historię, przemysł i jako jedyny oferuje aż 

300 słonecznych dni w roku. W książce opisano podróż po Algarve, jego historię, przyrodę, geologiczne 

uwarunkowania a także złote klify, które przyciągają w to miejsce wszystkich kochających słońce i naturę.                 

W książce czytelnik znajdzie opis miast oraz wielu plaż Algarve.  

 

 

3. Anglik w Poznaniu : mój nieprawdopodobny rok w Polsce / Ben Aitken ; z 

angielskiego przełożył Szymon Kołodziejski.- Warszawa : Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aitken, Ben , Anglicy , Życie codzienne , Polska , Poznań 

(woj. wielkopolskie) , Relacja z podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Poznań 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W 2016 roku Ben Aitken przeprowadził się do Polski. Nie pojechał za miłością, a z ciekawości: pragnął 

dowiedzieć się, co zostawiają za sobą Polacy emigrujący do Wielkiej Brytanii. Poleciał do miasta, o którym 

nigdy wcześniej nie słyszał i zatrudnił się w barze za najniższą krajową. Kiedy akurat nie był zajęty obieraniem 

ziemniaków, podróżował i „po łebkach” badał kraj: doił krowy z farmerem eurosceptykiem, spóźnił się na 

autobus do Auschwitz, spędził święta Bożego Narodzenia z kompletnie obcymi ludźmi i pojechał do Gdańska 

dowiedzieć się, jak wykopano z kraju komunizm. Gdy minął rok, miał już zdecydowanie większe pojęcie, od 

czego Polacy odwracają się plecami – góry na południu, plaże na północy, pierogi! – i nabył niesamowitej 

wprawy w filetowaniu dorsza. To szczera, zabawna i niekonwencjonalna opowieść o roku spędzonym w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

4. Antkowiak : niegrzeczny chłopiec polskiej mody / Jerzy Antkowiak, Agnieszka L. 

Janas.- Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antkowiak, Jerzy (1935- ) , Moda , Projektanci mody , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Bogato ilustrowana zdjęciami prywatnymi, archiwalnymi i reprodukcjami projektów opowieść o jednej                        

z najważniejszych postaci związanych z Modą Polską i modą w Polsce. Jerzy Antkowiak swoją fantazją w pracy 

i poza nią nadawał kolor PRL-owskiej szarzyźnie. Dziś, wysłuchany przez Agnieszkę L. Janas, w arcyciekawy 

sposób przywołuje te czasy. Przedstawia ludzi, w których otoczeniu żył i pracował, zagląda za kulisy pokazów 

mody, opowiada o zagranicznych wyjazdach. Aby portret projektanta był pełniejszy, w książce znalazły się 

wspomnienia jego syna Kajetana, wnuczki Weroniki, ikonicznych modelek: Małgorzaty Niemen, Katarzyny 

Butowtt i Agnieszki Perepeczko, gwiazdy dwóch kolekcji Mody Polskiej dla Woolmarku, a także wypowiedzi 

przyjaciół: modela Rafała Młodzikowskiego, reżysera Andrzeja Domalika i couturiera Tomasza Ossolińskiego. 

Nie brak tu też intymnych zwierzeń, trudnych wspomnień oraz hultajskich żartów, charakterystycznych dla  

bohatera o nieposkromionej energii, swadzie gawędziarza i wielkim poczuciu humoru.  

 

 

5. Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi / Jan Wójcik.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropopresja , Środowisko przyrodnicze , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

1.ZAGADNIENIA OGÓLNE; 2. LITOSFERA W WARUNKACH ANTROPOPRESJI; 3. PEDOSFERA                  

W WARUNKACH ANTROPOPRESJI; 4. ATMOSFERA W WARUNKACH ANTROPOPRESJI; 5. Hydro-

sfera w warunkach antropopresji; 6. Biosfera w warunkach antropopresji; 7. ANTROPOSFERA I ANTROPO-

PRESJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. 

 

 

6. Apiterapia : leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi / Bogdan Kędzia, 

Elżbieta Hołderna-Kędzia.- Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apiterapia , Miód , Produkty pszczele , Poradnik , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Miód jest jednym z największych dobrodziejstw natury. To nie tylko smaczny i odżywczy pokarm, lecz także 

cenny składnik wykorzystywany w apiterapii, czyli w leczeniu miodem i produktami pszczelimi. Skutecznie 

chroni organizm przed chorobami, a w przypadku ich wystąpienia wspomaga kurację. Jego różnorodność 
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pozwala na dobranie konkretnego gatunku do danego schorzenia, dając możliwość skutecznego działania. 

Książka Apiterapia. Leczenie miodem i produktami pszczelimi przybliża ten fascynujący temat, będący 

przedmiotem niesłabnącego zainteresowania lekarzy i ośrodków naukowych na całym świecie.  

 

 

7. Arktyczne marzenia : wyobraźnia i pragnienia w krajobrazie Północy / Barry Lopez 

; przełożył Jarosław Mikos.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lopez, Barry Holstun (1945- ) , Badania polarne , 

Podróżnictwo , Przyroda , Arktyka (region) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Lopez B. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Arcydzieło literatury, niepowtarzalna i zapierająca dech w piersiach opowieść o dalekiej Północy i jej cudach – 

od skarłowaciałych lasów, zorzy polarnej i skutych lodem mórz, po woły piżmowe, niedźwiedzie polarne                      

i narwale. Lopez przybliża historię rdzennych Inuitów i – często zakończone tragicznie – wyprawy śmiałków 

marzących o eksploracji lodowych wybrzeży. Pochyla się również nad niespodziewanymi zmianami, jakie może 

wywoływać w człowieku, jego marzeniach i pragnieniach ten surowy krajobraz, jak działa na jego wyobraźnię              

i całkowicie wywraca sposób postrzegania świata. Z niezwykłą sprawnością rozpościera obraz krainy, gdzie 

wschody i zachody słońca stanowią raczej wydarzenie sezonowe, a nie codzienne zjawisko. To wszystko 

sprawia, że Arktyczne marzenia są czymś więcej, niż tylko znakomitym studium na temat biologii, antropologii  

i historii Arktyki, więcej niż tylko suchym, naukowym opracowaniem. Książka nabiera jeszcze więcej wartości 

teraz, kiedy gwałtowne ocieplenie klimatu zagarnia rekordowe ilości lodu, stawiając pod znakiem zapytania 

przyszłość nie tylko regionu, ale i całej planety, a dzieło Lopeza powoli zmienia się w historyczną kronikę.  

 

 

8. Auschwitz : historia miasta i obozu / Debórah Dwork, Robert Jan van Pelt ; z 

angielskiego przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki.- Warszawa 

: Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

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

Holocaust , Niemcy , Oświęcim (woj. małopolskie) 

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

Nowości:  2020-10 

 

 

Celem tej książki jest odpowiedź na podstawowe pytanie: dlaczego to właśnie w Oświęcimiu umieszczono obóz 

koncentracyjny, miejsce zastraszania i więzienia Polaków, oraz dlaczego obóz ten stał się miejscem zagłady 

Żydów.  

 

 

9. Australia : miejsce, gdzie narodził się świat / Wiesława Regel.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Bila, 2019. 

(Podróże Małe i Duże) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Australia , Tasmania (Australia ; wyspa) 

, Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(9) 

Nowości:  2020-10 
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Przemierzając tasmańskie lasy, drogi Australii Południowej i pustkowia Australii Zachodniej, dotarliśmy do 

miejsca, gdzie narodził się świat. Geologia Australii, poszarpane klify i zapach eukaliptusa na zawsze zawróciły 

nam w głowach. Poznaliśmy jeszcze bliżej historię Aborygenów.  

 

 

10. Auta dla nas, auta dla mas : kto czym jeździł w Polsce Ludowej / Ambrozowicz 

Piotr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samochody osobowe , PRL , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-629 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Co to był chevroletariat? Jak zwykły Polak auto zdobywał? Dlaczego nasi projektanci i konstruktorzy mieli 

pecha? Jak władza oszukała ludzi na przedpłatach? Czemu mały fiat podskakiwał przed Wigilią? Za co powin-

niśmy kochać syrenki? Co maił radziecki premier do Polskiego Fita? Dzięki samochodom i za pośrednictwem 

samochodów możemy poznać życie codzienne, politykę i sytuację ekonomiczną Polski Ludowej. Opisywane 

przez autora pojazdy stają się bohaterami historii - czasem śmiesznej, czasem strasznej, a czasem wręcz 

absurdalnej. Mamy do czynienia z barwną pracą, dziennikarską, prezentującą historię "motoryzowania" ludzi 

władzy i zwykłych ludzi w PRL nie bez przymrużania oka. Książka będzie pasjonującą lekturą dla każdego 

odbiorcy, a szczególnie dla poszukiwacza absurdów z punktu widzenia perspektywy społecznej. Znajdą w niej 

także coś dla siebie miłośnicy historii Polski Ludowej, wielbiciele dziejów motoryzacji, historycy poszukujący 

materiałów źródłowych. 

 

 

11. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji / redakcja naukowa Piotr 

Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

(Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; t. 23) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyka , Przetwarzanie informacji , Roboty i 

manipulatory , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-007 

Nowości:  2020-10 

 

I. MODELOWANIE MATEMATYCZNE; II. STEROWANIE; III. OPTYMALIZACJA; IV. ROBOTYKA; V. 

INTELIGENCJA OBLICZENIOWA I WSPOMAGANIE DECYZJI; VI. ZASTOSOWANIA. 

 

 

12. Ballady i romanse : od zakochania do miłości, czyli Krótki niepodręcznik 

budowania związku / Adam Szustak.- Kraków : Wydawnictwo Stacja7 - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicyzm , Miłość , Ślub i wesele , Randka , Relacja 

romantyczna , Zakochanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-10 
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Czy jest przepis na miłość? Co zrobić, by miłość zakwitła w naszym życiu? Czy istnieje miłość „na zabój”, na 

zawsze? Gdzie jej szukać? Jak wejść w związek tak, żeby on miał sens? Jak pielęgnować miłość? „Ballady                   

i romanse” powstały z myślą o osobach, które pragną „po bożemu” tworzyć swoje najważniejsze ludzkie relacje: 

chcą znaleźć miłość swego życia lub sprawić, by miłość, w której już trwają – jeszcze lepiej i piękniej się 

rozwijała. Książka uświadamia, że budowanie związku to długi i wielowymiarowy proces, ale mogą mu 

towarzyszyć „absolutnie niewiarygodne rzeczy”. W książce o. Adam Szustak bierze pod lupę podstawowe 

pojęcia dotyczące miłości i przygląda się jej fazom, od etapu „singla” i szukania miłości, po etap wejścia                      

w miłość “na serio”, przypieczętowany przysięgą małżeńską. Podpowiada, jak mądrze skorzystać z czasu 

randkowania i narzeczeństwa, by zbudować bliską, zdrową i fascynującą relację na całe życie.  

 

 

13. Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby : z dziejów choroby i zdrowia / Dariusz 

Łukasiewicz.- Poznań : Silva Rerum, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Higiena , Leczenie , Medycyna , 

Nadużywanie alkoholu , Odżywianie , Służba zdrowia , Zdrowotność , Niemcy , 

Prusy , Zabór pruski , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. 1. Główne zmiany w obszarze zdolności do XIX wieku ; R. 2. Religia a zdrowie i leczenie ; R. 3. Historia 

zdrowia i choroby w Prusach w XVIII wieku ; R. 4. Sytuacja zdrowotna i służba zdrowia pod zaborem pruskim              

i na ziemiach polskich w drugiej połowie XVIII i początku XIX wieku ; R. 5. Choroba i zdrowie w Królestwie 

Prus w XIX wieku (1806-1871) ; R. 6. Zdrowie i choroba w Prusach 1817-1933 ; R. 7. Zdrowotne aspekty 

żywienia ; R. 8. Pijaństwo i alkohol ; R. 9. Używki (tytoń, herbata, czekolada, narkotyki) ; R. 10. Antykoncepcja 

i regulacja urodzeń w Prusach 1871-1933. 

 

 

14. Banderowka / Grzegorz Dżus.- [Warszawa] : Rozpisani.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moszczańska Kosiur Niewęgłowska, Emilia , Akcja "Wisła" 

(1947-1950) , II wojna światowa (1939-1945) , Konflikt etniczny , Mieszkańcy wsi , 

Obyczaje i zwyczaje , Stosunki etniczne , Wysiedlanie , Jarosław (woj. 

podkarpackie ; okolice) , Łazy (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Radymno) 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2020-10 

 

Deportacja latem 1947 roku unicestwiła powstałą na przestrzeni setek lat społeczność, a wraz z nią - trwające                

w małej wiosce nad Sanem - bogate, wielowiekowe nawarstwienia kulturowe. Po zburzonej cerkwi zwieńczonej 

bizantyjską kopułą, która dotąd górowała nad Łazami, pozostały jedynie skryte wśród wysokich chwastów, 

niemal na metr grube mury cokołowe. Światek tysięcy chrztów, komunii, ślubów i pogrzebów przepadł                       

w konfrontacji z wizją świata kolonizatorów. Zniknął wiejski teatr i czytelnia, spalono biedakom, gromadzone 

kosztem tylu wyrzeczeń, księgozbiory. Nie darowano nawet umarłym, rozbijając ryte cyrylicą katolickie groby. 

Kryte strzechami drewniane chałupy wyparła chaotyczna zabudowa pod eternitem i falistą blachą. Poza małą 

kapliczką nic w zasadzie nie przetrwało. Nic, gdyż przede wszystkim przepadli tworzący tę krainę ludzie. 

Miałem jeszcze to szczęście spotkać wysiedlonych i pośród chóralnych śpiewów poznać smak potraw i zwyczaje 

oraz wysłuchać wspomnień w języku galicyjskich Rusinów, choć wojna zabrała większość bohaterów. Historia 

spisana ich językiem, dokładnie tak jak czasy te zapamiętali, pokazuje całą absurdalność konfliktu i toczonego 

po dziś dzień zajadłego sporu. Ocalone strzępy wspomnień, wyrwane z najgłębiej skrywanych zakamarków 
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pamięci, składają sie na prawdziwą historię Emilii Moszczańskiej Kosiur Niewęgłowskiej - jednej z niewielu 

osób, od której nie usłyszałem nigdy złego słowa. Grzegorz Dżus 

 

 

15. Banki, pieniądze, długi : nieznana prawda o współczesnym systemie 

finansowym / Jacek Chołoniewski, Paweł Górnik, Mateusz Siekierski.- [Warszawa] 

: Estymator Jacek Chołoniewski, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Dług publiczny , Obrót pieniężny , Pieniądz , 

Pieniądz elektroniczny , Polityka pieniężna , Rezerwy (finanse) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-10 

 

 

WPROWADZENIE; PIENIĄDZE; REZERWY; BANKI; PIENIĄDZE TO ZOBOWIĄZANIA; BILANSE 

BANKÓW; DŁUG PUBLICZNY; WPROWADZANIE PIENIĘDZY DO OBIEGU; GDYBY NIE BYŁO 

INTERNETU; PRAWO;  PLANY REFORM. 

 

 

16. Bestie Bandery : Kaci Małopolski Wschodniej / Marek A. Koprowski.- Poznań : 

Wydawnictwo Replika, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) , Ukraińska 

Powstańcza Armia (UPA) , Ludobójstwo , Nacjonalizm , Zbrodnia wołyńska (1943-

1944) , Małopolska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-10 

 

 

Małopolska Wschodnia i Lubelszczyzna stawiały kolebkę ukraińskich nacjonalistów. Stąd pochodziło najwięcej 

morderców, którzy z ogromnym sadyzmem dawali upust swym zbrodniczym instynktom, uczestnicząc                         

w rzeziach Polaków, Żydów i Ormian. Oto członkowie OUN-UPA, którzy wydawali rozkazy mordowania 

Polaków, jak i ci, którzy z azjatyckim okrucieństwem je wykonywali. Ich nazwiska nie powinny ulec 

zapomnieniu. W świetle prawa międzynarodowego są zbrodniarzami winnymi ludobójstwa ludności cywilnej. 

Niniejsze opracowanie bazuje na bogatym materiale źródłowym. Przytacza dokumenty OUN-UPA, zeznania 

ukraińskich morderców ujętych przez sowieckie organy bezpieczeństwa, a także ich wspomnienia i zapiski 

dostępne w innych źródłach. Przeplata się z nimi treść dokumentów sporządzonych przez polskich świadków ich 

zbrodnie, zwłaszcza sprawozdań lokalnych Polskich Komitetów Opieki, wysłanych do Rady Głównej 

Opiekuńczej. Książka "Bestie Bandery" zadaje kłam oficjalnej propagandzie ukraińskiej, kreującej ukazanych tu 

osobników na bohaterów narodowych. Jej lektura pozwoli czytelnikowi zrozumieć, kim oni byli naprawdę.  

 

 

17. Bez taryfy ulgowej : kobiety w wojsku / Grzegorz Kaliciak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Linie Frontu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wojsko , Żołnierze , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-356/359  

Nowości:  2020-10 
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Choć obecność kobiet w armii już nie dziwi, wojsko przez wiele lat ignorowało potencjał i talent połowy 

populacji. Przez wieki armia zarezerwowana była wyłącznie dla mężczyzn, a zmiany przyniósł dopiero schyłek 

XX wieku. Wbrew stereotypom siły zbrojne okazały się idealnym miejscem pracy dla kobiet. To właśnie tu 

płace są równe bez względu na płeć, a o awansach decydują przede wszystkim kompetencje i profesjonalizm. 

Kobiety wniosły nieoceniony wkład w organizację służby wojskowej, a ambicją i wytrwałością udowodniły, że 

nie ma rzeczy niemożliwych. Grzegorz Kaliciak oddaje głos jedenastu kobietom związanym z wojskiem. 

Spadochroniarka, pilotka śmigłowca, kontrolerka ruchu lotniczego sił zbrojnych, ochotniczka Wojsk Obrony 

Terytorialnej, psycholożka, żołnierka sanitariuszka nagrodzona medalem Florence Nightingale, oficer łączni-

kowa, absolwentka US Navy Academy i ich koleżanki po fachu opowiadają o tym, dlaczego zdecydowały się na 

pracę w wojsku i z czym przyszło im się mierzyć, a także co dzięki nim zmieniło się we współczesnej 

wojskowości. Bo przecież - cytując autora - nie ma wojska bez kobiet, ponieważ nie ma państwa bez kobiet i nie 

ma wojen, które by ich nie dotyczyły. Bez kobiet nie ma świata.   

 

 

18. Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych / Diana Trzcińska, 

Joanna Sylwia Kierzkowska.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Administracja publiczna , Bezpieczeństwo ekologiczne , 

Prawo administracyjne , Prawo konstytucyjne , Prawo ochrony środowiska , 

Zarządzanie kryzysowe , Zadania publiczne , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. I. BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE (W DOKTRYNIE I PRAWIE); R. II. 

OBOWIĄZEK REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z BEZPIE-

CZEŃSTWEM EKOLOGICZNYM; R. III. SYSTEM KRAJOWEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO; R. IV. ZADANIA O CHARAKTERZE 

PUBLICZNYM Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO REALIZOWANE PRZEZ 

ADMINISTRACJĘ ZESPOLONĄ I NIEZESPOLONĄ. 

 

 

19. Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych / Janusz Gierszewski, 

Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo kulturowe państwa , Bezpieczeństwo 

narodowe , Globalizacja , Kultura , Społeczności lokalne , Zmiana społeczna , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-10 

 

 

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo społeczności lokalnych ; Bezpieczeństwo kulturowe. 

Książka porusza aspekty bezpieczeństwa człowieka i wpisuje się w ogólną dyskusję na temat współczesnych 

zagrożeń społeczno-kulturowych oraz kształtowania świadomości człowieka w tym obszarze. Jest to na tyle 

ważne zagadnienie, gdyż bezpieczeństwo społeczne i kulturowe wymagają również wsparcia w sferze 

personalnej. Analizując doświadczenia zagraniczne w obszarze społecznego i kulturowego wymiaru bezpie-

czeństwa człowieka, dostrzec można znaczące różnice nie tylko w ochronie instytucjonalnej, ale także 

społecznej, organizacyjnej, stąd też autorzy podręcznika wykorzystali to w przedstawionych wnioskach                        

i propozycjach w Polsce. Autorzy scharakteryzowali najważniejsze zmiany społeczne i kulturowe, które 

zachodzą w społeczeństwie pod kątem bezpieczeństwa personalnego (człowieka, grupy społecznej). Podręcznik 

zawiera podstawowe definicje, terminy związane z bezpieczeństwem personalnym, społecznym, kulturowym 
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oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Przedstawiona została siatka pojęciowa z tych obszarów, a także analiza 

współczesnych zagrożeń personalnych, społecznych i kulturowych zagrażających bezpieczeństwu człowieka.  

 

 

20. Bieszczady : to, co najważniejsze / Łukasz Bajda.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Libra PL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bieszczady  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Bieszczady to nie tylko piękne góry, wciąż dzika przyroda, czy słynne Jezioro Solińskie, to także doliny i skryte 

w nich historie ich dawnych i obecnych mieszkańców. Książka ,,Bieszczady - to co najważniejsze" to swoiste, 

subiektywne kompendium wiedzy o tych wciąż skrywających wiele tajemnic górach. To książka, w której każdy, 

zarówno ten kto zaczyna przygodę z Bieszczadami, jak i ten, który zna je na wylot - znajdzie coś dla siebie. To 

fakty, sensacje i ciekawostki zebrane w przystępnej, bogato ilustrowanej formie. Publikacja została podzielona 

na 30 haseł, opowiadających między innymi o bieszczadzkich jeziorach, ochronie przyrody, wilkach i niedźwie-

dziach, wypale drewna i samym drewnie, koniach, parkach konnych i kowbojach, dawnych mieszkańcach - 

Bojkach, Łemkach, Niemcach i Cyganach, nieistniejących wsiach, cerkwiach i kościołach, prymasie i papieżu              

w Bieszczadach, drogach i bezdrożach, kolejce, harcerzach, narciarstwie i szybownictwie, straży granicznej, 

UPA i więzieniach, kuchni, a w końcu o Marianie Hessie - twórcy legendy o Biesie i Czadzie.  

 

 

21. Bioanalityka w nauce i życiu. T. 1, Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i 

ocenie naturalnych surowcow leczniczych / redakcja naukowa Irena Baranowska, 

Bogusław Buszewski.- Warszawa : PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biochemia , Diagnostyka laboratoryjna (medycyna) , 

Fizykochemiczne metody badawcze , Związki biologicznie czynne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

CZ. I. BIOANALIZA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA DIAGNOSTYKI, TERAPII MEDYCZNEJ I DLA 

CELÓW SĄDOWYCH; CZ. II. SUROWCE NATURALNE JAKO ŹRÓDŁO SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE 

AKTYWNYCH. 

 

 

22. Bioanalityka w nauce i życiu. T. 2, Nowe strategie analityczne i rozwiązania 

aparaturowe / redakcja naukowa Irena Baranowska, Bogusław Buszewski.- 

Warszawa : PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biochemia , Bioczujniki , Diagnostyka laboratoryjna 

(medycyna) , Monitoring środowiska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 
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CZ. III. NOWE ROZWIĄZANIA METODYCZNE I APARATUROWE W BIOANALITYCE; CZ. IV. 

METODY ANALITYCZNE W BIOMONITORINGU. 

 

 

23. Biskup : nawrócony gangster / Paweł Cwynar, Marcin Klimkowski.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cwynar, Paweł (1972- ) , Nawrócenie , Przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Więźniowie , Legnica (woj. dolnośląskie) , Polska , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

 

Paweł Cwynar był gangsterem nietypowym. Nie urodził się w patologicznym domu, nie doświadczył przemocy 

domowej czy emocjonalnego odrzucenia. Był młodym, inteligentnym, oczytanym i wysportowanym chłopakiem 

z peerelowskiej Legnicy, który świadomie wybrał drogę przestępczą. Zaczynał od rozbojów i drobnych 

kradzieży nie dlatego, że w rodzinie brakowało pieniędzy czy ciepła. Po prostu podobało mu się to. Kiedy trafił 

do domu poprawczego, a potem do pierwszego więzienia, dodatkowo utwierdził się w wyborze tej „ścieżki 

zawodowej". Tak jak jedni pną się po szczeblach kariery w korporacjach, on postanowił zrobić dokładnie to 

samo, ale w świecie przestępczym. Kiedy był młodym sportowcem, chciał być najlepszy. Potem - analogicznie - 

chciał zostać najpotężniejszym gangsterem. Kolejne, w oczywisty osób tragiczne, doświadczenia – odsiadki, 

zamachy na życie, alkoholizm, rozstania z partnerkami – traktował jako cenę, jaką musi zapłacić za to dążenie do 

bycia najlepszym. Dopiero nawrócenie, które stało się jego udziałem w więzieniu, pozwoliło mu krytycznie 

spojrzeć na całe swoje życie. Doszedł do wniosku, że wybrał złą drogę, i postanowił z niej zawrócić. Nauczył się 

pokory, której mu brakowało. Zawsze był człowiekiem wiernym zasadom, które – choć kontrowersyjne (w 

więzieniu należał do grupy grypsujących) – trzymały go przy życiu. I trzymają do dzisiaj, kiedy odmienił swoje 

życie o 180 stopni.  

 

 

24. Bitcoin : ilustrowany przewodnik / Kalle Rosenbaum ; tłumaczenie: Krzysztof 

Konatowicz.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bankowość elektroniczna , Bitcoin , Kryptowaluta , 

Pieniądz elektroniczny , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336.74 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Inflacja, sterowane kryzysy gospodarcze, pękające bańki, afery związane z udzielaniem kredytów i zadłużaniem 

się - to tylko kilka problemów, których doświadczamy w efekcie scentralizowanej bankowości powiązanej                   

z polityką. Z drugiej strony bitcoin i łańcuch bloków kojarzą się z mrocznym półświatkiem i łatwymi 

pieniędzmi, przez co rozbudzają ludzkie lęki i chciwość. Jeśli jednak odsunie się na bok wątki sensacyjne, łatwo 

zauważyć, że zdecentralizowana cyfrowa waluta ma potencjał wyrwania wielu ważnych aspektów naszego życia 

spod kontroli polityków i bankowców. Aby jednak trafnie ocenić przydatność bitcoina w niepowtarzalnej, 

osobistej sytuacji, trzeba dobrze pojąć tę koncepcję i zasady, na których się opiera. Dzięki tej książce zrozumiesz 

mechanizmy rządzące technologią bitcoina oraz łańcucha bloków. Poznasz też wiele koncepcji leżących                       

u podstaw bitcoina, takich jak podpisy cyfrowe, dowód pracy oraz sieci peer-to-peer. Dowiesz się, jak 

zainstalować i korzystać z portfela bitcoina, jak przechowywać klucze prywatne oraz jak uruchomić pełny węzeł 

bitcoina, a także? Jak rozpoznawać fałszywe deklaracje oszustów liczących na łatwy zysk. Aby w pełni 

skorzystać z zawartych tu informacji, nie musisz dysponować umiejętnością programowania ani zaawansowaną 
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wiedzą techniczną i matematyczną. Dzięki przystępnemu językowi i łatwym do przyswojenia schematom 

zrozumiesz, czym w rzeczywistości jest bitcoin i czym może się stać w niedalekiej przyszłości.  

 

 

25. Blockchain : fundament nowej gospodarki / Melanie Swan ; przekład Michał 

Lipa.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blockchain , Bitcoin , Finanse , Innowacje , Systemy 

informatyczne , Zastosowanie i wykorzystanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Łańcuch bloków: już dziś warto wiedzieć, jak jutro wpłynie na gospodarkę! Bitcoin i inne kryptowaluty na dobre 

zagościły w powszechnej świadomości. Technologią. która dała im twarde podstawy, jest łańcuch bloków. 

Prawdopodobnie zostanie piątym nowojorskim paradygmatem obliczeniowym po komputerach typu mainframe, 

pecetach, internecie i mobilnych sieciach społecznościowych. Okazuje się to jasne, jeśli uświadomimy sobie, 

czym w istocie jest łańcuch bloków: publicznym rejestrem, który może się stać ogólnoświatową, 

zdecentralizowaną księgą służącą do rejestrowania, inwentaryzowania i organizowania transferów wszelkiego 

rodzaju aktywów. Ta książka zawiera interesujące rozważania na temat teoretycznych, filozoficznych oraz 

społecznych implikacji kryptowalut i łańcucha bloków. Analizuje ogólne koncepcje, cechy i funkcjonalność 

bitcoina oraz technologii łańcucha bloków, a także związane z nimi możliwości dla światowej gospodarki.                 

W wyczerpujący sposób omawiano tu naturę, rodzaje i zakres działalności związanej z łańcuchem bloków. Poza 

dziedziną kryptowalut, finansów i działań rynkowych sporo miejsca poświęcono takim zagadnieniom jak 

genomika, ochrona zdrowia, nauczanie, działalność pomocowa i kulturalna. W tej książce między innymi: -

najważniejsze koncepcje dotyczące bitcoina i łańcuch bloków ; -modele organizacyjne odporne na cenzurę ; -

tworzenie zdecentralizowanego repozytorium cyfrowego do weryfikowania tożsamości ; -zastosowanie łańcucha 

bloków do poprawy wykorzystania sieci do eksploatacji danych ; -osobiste kartoteki medyczne a łańcuch 

bloków.  

 

 

26. Borderline : jak żyć z osobą o skrajnych emocjach / Paul T. Mason, Randi 

Kreger ; przekład Małgorzata Oleszczuk.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pograniczne zaburzenie osobowości , Chorzy z 

pogranicznymi zaburzeniami osobowości , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-10 

 

 

Cz. I. ZROZUMIEĆ ZACHOWANIE WYWOŁANE BORDERLINE ; R. 1. Chodząc na palcach. Czy bliska ci 

osoba ma borderline? ; R. 2. Wewnętrzny świat osoby z borderline. Jak definiować to zaburzenie ; R. 3. 

Zapanować nad chaosem. Jak zrozumieć zachowania osób z borderline ; R. 4. Pod napięciem. Jak zachowanie 

osób z borderline wpływa na ich bliskich ; Cz. II. JAK ODZYSKAĆ KONTROLĘ NAD WŁASNYM ŻYCIEM: 

R. 5. Jak zmienić siebie ; R. 6. Zrozumienie własnej sytuacji. Jak wyznaczać granice i doskonalić swoje 

umiejętności ; R. 7. Potrzeby. Jak wyrażać je jasno i zdecydowanie ; R. 8. Jak stworzyć plan bezpieczeństwa ; R. 

9. Jak chronić dzieci przed zachowaniem typowym dla borderline ; Cz. III. ROZWIĄZYWANIE SZCZEGÓL-

NYCH PROBLEMÓW: R. 10. Dziecko dotknięte borderline. Jak z nim postępować ; R. 11. Kłamstwa, plotki               

i oskarżenia. Jak pewne działania zniekształcają prawdę ; R. 12. Przyszłość relacji. Jakie podjąć decyzje ; 
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Załącznik A Przyczyny i leczenie borderline ; Załącznik B Ćwiczenie uważności ; Załącznik C Wykaz pomoc-

nych źródeł. 

 

 

27. Brakująca połowa dziejów : krótka historia kobiet na ziemiach polskich / Anna 

Kowalczyk ; ilustrowała Marta Frej.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia społeczna , Kobieta , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Historia Polski napisana z perspektywy kobiet przez znaną dziennikarkę i blogerkę, wzbogacona rysunkami 

Marty Frej. Autorka opisuje fascynujące losy i dokonania kobiet zamieszkujących ziemie polskie, począwszy od 

czasów przedchrześcijańskich aż po współczesność. Opowiada o dziejach emancypacji kobiet, ich warunkach 

życia oraz funkcjach społecznych, a także o tym, dlaczego zabrakło dla nich miejsca na kartach historii i w 

zbiorowej pamięci.  

 

 

28. Bruno : epoka genialna / Anna Kaszuba-Dębska.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schulz, Bruno (1892-1942) , Pisarze polscy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Schulz B. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Niepokojący, barwny portret Schulza - artysty niepowtarzalnego. Jako dziecko: piąty. Najmłodszy syn Jakuba 

Schulza i Henrietty z domu Kuhmerker. Po śmierci ojca i brata: jedyny żywiciel rodziny. Jako uczeń: wybitny. 

Jako nauczyciel: nieznoszący swojej pracy. Za sprawą Xięgi Bałwochwalczej: nazywany przez niektórych 

szerzycielem pornografii. Dzięki Zofii Nałkowskiej: geniusz awangardy. W Drohobyczu: artysta wyjątkowy.              

W żydowskim getcie: jeden z wielu mu podobnych, którego śmierć nie znaczy nic. Pozostały po nim 

niekompletne listy, legenda o niedokończonej powieści, baśniowe malowidła ścienne wykonane podczas wojny 

dla synka gestapowca. I miano jednego z najważniejszych prozaików 20-lecia międzywojennego, o którego 

Sklepach cynamonowych słyszał każdy Polak.  

 

 

29. Być maszyną : przygody wśród cyborgów, utopistów, hakerów i futurystów w ich 

skromnych staraniach, by rozwiązać problem śmierci / Mark O'Connell ; przełożyła 

Aleksandra Małecka.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowieczeństwo , Biocybernetyka , Innowacje , 

Transhumanizm , Reportaż 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2020-10 
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Któż z nas nie marzył o przezwyciężeniu ograniczeń ludzkiego ciała? Nauka i technologia obiecują poszerzenie 

naszych zdolności, inteligencji i długości życia, w nadziei, że uda nam się przeobrazić w coś lepszego od nas 

samych. Marzenie to zapoczątkowało transhumanizm. Ruch, który cieszy się wsparciem miliarderów z Doliny 

Krzemowej i niektórych spośród największych firm świata. W "Być maszyną" reporter Mark O'Connell zgłębia 

niesamowity świat ludzi, którzy wierzą, że można myśleć o ciele jako o sprzęcie. Odwiedza wiodący ośrodek 

krioniczny, by przekonać się, w jaki sposób niektórzy postanowili zapobiec śmierci. Odkrywa niezależny 

kolektyw biohakerów, którzy wszczepiają sobie pod skórę rozmaite gadżety w celu wzmocnienia swoich 

zmysłów. Spotyka zespół niezłomnych naukowców trudzących się nad uchronieniem ludzkości przed sztuczną 

superinteligencją. Dokąd prowadzi nas obsesja na punkcie technologii? Jaki będzie wpływ rozwoju SI na 

przyszłość naszych miejsc prac, życia rodzinnego i na nasze człowieczeństwo? Czy technologie, które 

tworzymy, przyczynią się do naszej zguby? W swojej książce O'Connell stworzył głęboki, poruszający, i często 

śmieszny do łez, przekrojowy portret wpływowego ruchu transhumanistów. Zgłębiając, co to znaczy być 

maszyną, autor oferuje zaskakującą medytację nad tym, co to znaczy być człowiekiem.  

 

 

30. Byłem szefem Mosadu : gra o bezpieczny Izrael / Sabataj Szawit ; przełożył z 

angielskiego Paweł Korombel.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Oddział 

Publicat, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shavit, Shabtai (1939- ) , Mossad , Bezpieczeństwo narodowe 

, Służby specjalne , Wywiad izraelski , Izrael , Pamiętniki i wspomnienia , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-327.84  

Nowości:  2020-10 

 

Mosad to owiany legendą izraelski wywiad. O kulisach jego działań w latach 1989-1996 opowiada ówczesny 

szef agencji, Sabataj Szawit. Podczas jego kadencji światem wstrząsały takie znaczące wydarzenia, jak upadek 

Związku Radzieckiego, burzliwa końcówka zimnej wojny, rządy Icchaka Szamira, trudne negocjacje pokojowe  

z Jordanią czy zamach na premiera Icchaka Rabina. Szawit kształtował politykę Państwa Izrael i kierował 

wieloma operacjami, pozostając cały czas w cieniu. Aż do dzisiaj. "Byłem szefem Mosadu" to relacja z pierwszej 

ręki o tajnych i jawnych wojnach Izraela. Autor maluje portrety zwierzchników i podwładnych, ubarwiając 

opowieść anegdotami. Opisuje czas spędzony na Uniwersytecie Harvarda i przy stołach narad CIA. Wybiega też 

w przyszłość, omawiając zadania, które czekają Mosad w niestabilnej sytuacji międzynarodowej. To jedyna 

pozycja na polskim rynku, w której bezpośredni uczestnik historycznych wydarzeń opowiada bez retuszu                     

o kierowaniu najskuteczniejszą agencją wywiadowczą świata.  

 

 

31. Ciecz : o cudownych i niebezpiecznych substancjach, które wpływają na nasze 

życie / Mark Miodownik ; przekład Dariusz Żukows- Kraków : Wydawnictwo 

Karakter, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciecze , Mechanika płynów , Płyny ustrojowe , Woda , 

Wynalazki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-556 

Nowości:  2020-10 

 

 

Jak to się dzieje, że ciecz może płynąć do góry? Jak powstaje zwykła fala, a jak tsunami? Po co zasiewa się 

chmury? Dlaczego kolacja z winem smakuje lepiej? Mark Miodownik, materiałoznawca i niezrównany 

popularyzator nauki, zabiera nas w podróż po świecie niezwykłych substancji. Wsiada do samolotu i opowiada                       

o wszystkich cieczach, które odgrywają jakąś rolę w trakcie podróży transatlantyckiej - od paliwa napędzonego 

maszynę, poprzez alkohol serwowany na pokładzie, ciekłokrystaliczne ekrany, na których wyświetla się filmy, 
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wodę w oceanie i tę, która przybrała postać chmur za oknem, aż po płyny ustrojowe, środki do dezynfekcji i tusz 

w długopisie. Owa opowieść jest zarazem podróżą w czasie - Miodownik pisze o tym, jak ludzkość odkrywała 

zbawienne lub destrukcyjne właściwości cieczy i jak tworzyła nowe. Książka nie tylko dla osób, które uwielbiały 

bawić się zestawem "Mały technik"!  

 

 

32. Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku / Maria Montessori ; przekład Olga 

Siara ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Poznań] : we współpracy z Fundacją Villa 

Montessori, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metoda Montessori , Rozwój psychofizyczny dziecka , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

1. Edukacja naukowa ; 2. Jak pomóc dziecku pomagać samemu sobie ; 3. Aktywność i niezależność ; 4. Natu-

ralne prawa rozwoju ; 5. Okresy rozwoju ; 6. Pierwsze trzy lata życia ; 7. Dalsze fakty o rozwoju dziecka ; 8. 

Język ; 9. Dziecko a dorosły ; 10. Wyzwolenie z więzienia i pustyni ; 11. Prowadząc marsz cywilizacji ; 12. 

Radość osiągania ; 13. Klucz do zdrowia i rozwoju psychicznego ; 14. Aparat fotograficzny i kryształ ; 15. 

Obserwacja i odkrycie ; 16. Nauka o dzieciństwie ; 17. Język pisany a ludzki postęp ; 18. Jeden plan i wiele 

wzorów ; 19. Męczeństwo dziecka ; 20. Praca i dyscyplina ; 21. Montessoriańskie Case dei Bambini. 

 

 

33. Co się stało w Jonestown? : sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo 

/ Jeff Guinn ; przełożyła Katarzyna Bażyńska-Chojnacka.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2020. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego : rzeczywistość wciąga bardziej niż 

fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jones, Jim (1931-1978) , Sekty i nowe ruchy religijne , 

Samobójstwo , Guru , Pastorzy , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-2 

Nowości:  2020-10 

 

Kim był Jim Jones? Genialnym manipulatorem, szalonym guru, fałszywym prorokiem, który pociągnął ludzi 

wprost do piekła. W listopadzie 1978 roku w Jonestown - wiosce zbudowanej i zasiedlonej przez ludzi, którzy 

uwierzyli w Jonesa i jego projekt Świątyni Ludu - w ciągu jednej nocy zginęło ponad 900 kobiet, mężczyzn                  

i dzieci. Czść z nich odebrała sobie życie dobrowolnie, spożywając cyjanek. Inni zostali do tego przymuszeni. 

Opinią społeczną wstrząsnęły wieści o izolującej się w dżungli sekcie, której paranoiczny przywódca powiódł 

swoich wyznawców na śmierć. Ale ta tragiczna historia zaczęła się dwadzieścia lat wcześniej, kiedy ambitny 

pastor postanowił zmienić świat na lepszy... Porażający reportaż nagrodzonego amerykańskiego dziennikarza 

śledczego, Jeffa Guinna, jest opowieścią o powolnym staczaniu się w szaleństwo. I o ludziach, którzy dla 

swojego guru zrobią wszystko.  
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34. Co to za gra? : nowe podejścia do ekonomii / Ladislau Dowbor.- Warszawa : 

Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017. 

(Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych) 

(Biblioteka Le Monde Diplomatique) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka oparta na wiedzy , Polityka gospodarcza , 

Polityka społeczna , Produkt globalny , Wartość ekonomiczna , Władza , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2020-10 

 

WSTĘP/ REGUŁY GLOBALNEJ GRY: IGRZYSKA I NASZ POWSZEDNI CYRK; 1. INNOWACJA SPOŁE-

CZNA I TRWAŁY ROZWÓJ; 2. DEBATA O PKB: NASZE RACHUNKI SĄ BŁĘDNE; 3. WARTOŚĆ 

EKONOMICZNA CZASU WOLNEGO; 4. OD WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZARZĄDZANIA 

WIEDZĄ; 5. SIEĆ ŚWIATOWEJ WŁADZY KORPORACYJNEJ; 6. PRZECHWYTYWANIE WŁADZY 

PRZEZ SYSTEM KORPORACYJNY; 7. PIKETTYZMY, REFLEKSJE O "KAPITALE W XXI WIEKU"; 8. 

EKONOMIA RODZINY: WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY. 

 

 

35. Cokolwiek powiesz, nic nie mów : zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej / Patrick 

Radden Keefe ; przełożył Jan Dzierzgowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Irlandzka Armia Republikańska (IRA) , Konflikt w Irlandii 

Północnej , Polityka wewnętrzna , Ruchy społeczne , Irlandia Północna (Wielka 

Brytania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-10 

 

W grudniu 1972 roku Jean McConville, wdowa, matka dziesięciorga dzieci, została na ich oczach wywleczona            

z domu w Belfaście przez zamaskowanych napastników. Wtedy widziano ją po raz ostatni. Wiele lat później 

okazało się, że IRA skazała ją na śmierć za donosicielstwo. Nigdy nie potwierdzono, czy zarzuty były 

prawdziwe. McConville i jej rodzina byli ofiarami Kłopotów – konfliktu między republikanami a lojalistami, 

który przez ponad trzydzieści lat zbierał krwawe żniwo w Irlandii Północnej. Patrick Radden Keefe stara się 

odtworzyć losy zaginionej wdowy, ale przygląda się również tym, którzy przyczynili się do jej zniknięcia – 

członkom IRA, zwłaszcza siostrom Dolours i Marian Price. Próbuje poznać ich historię, zrozumieć, jak 

kształtowały się i zmieniały ich poglądy. Czy brutalną przemoc, której dopuszczali się bojownicy, usprawie-

dliwiała trwająca w ich przekonaniu wojna? Jaką rolę w konflikcie odgrywały brytyjskie siły specjalne, których 

metody były nieraz równie bezwzględne? Jaką cenę zapłacili niewinni ludzie uwikłani w konflikt? Proces 

pokojowy, rozpoczęty w 1998 roku podpisaniem porozumienia wielkopiątkowego, trwa już ponad dwie dekady, 

jednak wydarzenia z przeszłości wciąż mają wpływ na Irlandię, a dyskusja o winie i karze za zbrodnie daleka jest 

od rozstrzygnięcia.  

 

 

36. "Córki" KGB : moskiewscy szpiedzy, "śpiochy" i zabójcy / Douglas Boyd ; 

przekład Tomasz Prochenka, Michał Wasilewski.- Warszawa : Bellona, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stasi , Urząd Bezpieczeństwa (UB) , Służba Bezpieczeństwa 

(Czechosłowacja) , Służba Bezpieczeństwa (Węgry) , Securitate , Bułgarski Komitet 

Bezpieczeństwa Państwowego , KGB , Kraje socjalistyczne , Służba bezpieczeństwa 

, Służby specjalne , Szpiegostwo , Wywiad , Prześladowania polityczne , ZSRR 
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Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2020-10 

 

„Córki KGB” Douglasa Boyda to książka o tajnych służbach krajów dawnego bloku wschodniego w latach 

1945-1989. Każdy kraj omówiony jest oddzielnie, ale szczególnie wiele miejsca autor poświęca NRD, ponieważ 

pod koniec lat pięćdziesiątych on sam był aresztowany przez wschodnioniemiecką tajną policję i spędził parę 

tygodni w enerdowskim więzieniu przesłuchiwany przez Stasi. W książce można znaleźć zwięźle napisaną 

historię każdego z byłych krajów socjalistycznych z okresu 1945-1989 ze szczególnym uwzględnieniem ich 

aparatu represji. Sporo miejsca jest poświęcone Polsce, o której losach autor pisze z dużą sympatią. Największą 

chyba atrakcją „Córek KGB” są zawarte w tej książce liczne barwne opisy mniej i bardziej znanych afer 

szpiegowskich, w które uwikłani byli agenci wywiadów państw dawnego bloku wschodniego. Można tu znaleźć 

także dramatyczne historie osób represjonowanych z powodów politycznych przez tajne służby krajów 

wschodnioeuropejskich. Książkę, mimo że traktuje wyłącznie o prawdziwych wydarzeniach, czyta się jak thriller 

szpiegowski.  

 

 

37. Cud dynamiki umysłu / Joseph Murphy ; z angielskiego przełożyła Katarzyna 

Rosłan.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Podświadomość , Relacje międzyludzkie 

, Samopoznanie , Samorealizacja , Wartość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2010-10 

 

 

 

Jak z pomocą podświadomości zarządzać własnym losem. Możesz sprawić, że Twoje życie zacznie obfitować             

w zdrowie i radość, stanie się owocem i nadzwyczaj udane. Zasady, które w tym celu należy stosować, zostały 

wyłożone jasno i prosto. Książka, którą trzymasz w ręku, pokazuje, jak wyzwolić w sobie moc, która 

przezwycięża strach, nie dopuszcza zmartwień i niepokojów, otwiera drogę ku większemu, szczęśliwszemu                 

i bardziej dostatniemu życiu. Zwieńczeniem wprowadzonych zmian będzie największa z wszystkich nagród: 

radosne i pomyślne życie.  

 

 

38. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, 

Tomasz Kozłowski.- Warszawa ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - 

Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła 

Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Dzieci , Edukacja medialna , Internet , 

Kompetencje medialne , Młodzież , Profilaktyka społeczna , Technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) , Uzależnienia medialne , Zachowania 

ryzykowne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

 Nowości:  2020-10 

 

R. 1. Cuberuzależnienia, fonoholizm, nałogowe korzystanie z Internetu, czy CYBERZABURZENIA: R. 2. 

Specyfika cyfrowych relacji i aktywności a cyberzaburzenia ; R. 3. Sygnały o zbliżającym się cyberzaburzeniu. 

Kluczowe błędy rodziców. Wskazówki diagnostyczne ; R. 4. Kierunki diagnozy i terapii przy cyberzaburzeniach 

- wybrane zagadnienia ; R. 5. Znaczenie snu w rozwoju dziecka. Nadużywanie TC jako predykator cyberza-

burzeń ; R. 6. Domowa edukacja medialna - krótki poradnik praktyczny, jak modelować relacje dziecka - nowe 
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technologie cyfrowe ; R. 7. Właściwa organizacja czasu. Metody modelowania aktywności dzieci i nastolatków 

poza technologiami cyfrowymi. 

 

 

39. Czarny kolor popkultury : Państwo Islamskie i kultura popularna / Grzegorz 

Kubiński.- Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwo Islamskie (ISIS) , Bezpieczeństwo kulturowe 

państwa , Islam , Kultura masowa , Kultura popularna , Propaganda , Terroryzm , 

Wizerunek medialny , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2020-10 

 

 

Ideą przewodnią książki jest próba opisania pewnych - niezwykle zresztą ciekawych - zjawisk związanych                   

z terroryzmem i sposobem prowadzenia współczesnych konfliktów oraz z kwestiami bezpieczeństwa społe-

czeństw zachodniej Europy. Novum polega na tym, że programiści ISIS dotarli do kodów kulturowych naszego 

świata, a więc weszli chyba trochę głębiej, niż można by przypuszczać. Działając w tym obszarze, naruszają 

gramatkę naszej kultury. Jest to groźne, ponieważ gramatyka ta z wielu powodów jest dzisiaj niestabilna. 

Niektórzy analitycy sądzą nawet, że jest celowo zmieniana i osłabiana. Sam pomysł na książkę jest bardzo 

ciekawy, ponieważ autor zamierza przedstawić zjawisko wykorzystywania przez tak zwane Państwo Islamskie 

kodów kultury popularnej - niebywale ważnej dla ludzi Zachodu - do prowadzenia wojny terrorystycznej                      

i hybrydowej. Podsumowując, można stwierdzić, że to dobra książka. Porusza ważne problemy współczesnego 

świata. Odpowiada na wiele pytań związanych z terroryzmem, z wypracowanymi przez bojowników nowymi 

formami walki i wywierania wpływu. Stawia też wiele nowych pytań - zwłaszcza o naszą przyszłość. Z recenzji 

dra hab. Andrzeja Tarnopolskiego, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza                  

w Częstochowie 

 

 

40. Czarny łabędź : jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem / Nassim 

Nicholas Taleb ; przełożyła Olga Siara, [Tomasz Kasprowicz (Zapiski)].- Wydanie 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepewność , Prognozy , Przypadek , Rachunek 

prawdopodobieństwa , Ryzyko , Teoria informacji , Esej , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2020-10 

 

 

NAJBARDZIEJ PROROCZA KSIĄŻKA XXI WIEKU! Co łączy wynalazek wynalazek koła, zagładę 

Pompejów, krach na Wall Street, Harry'ego Pottera i Internet? Dlaczego wszyscy prognostycy są oszustami? Co 

miłośnicy Katarzyny Wielkiej mogą nam powiedzieć o prawdopodobieństwie? Dlaczego nigdy nie powinieneś 

gonić ruszającego pociągu ani wierzyć codziennym gazetom? Bestsellerowa książka Nassima Nicholasa Taleba 

analizuje zjawisko Czarnych Łabędzi: niespodziewanych wydarzeń, które spadają na nas nagle i odciskają 

ogromne piętno na naszym życiu. Czy to będzie wybuch I wojny światowej, dojście Hitlera do władzy, zamachy 

z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, kryzys finansowy 2008 roku czy aktualna pandemia koronawirusa 

Covid-19, wydarzenia te całkowicie zmieniają podstawy naszego życia. Ich wpływ na los świata jest ogromny, 

ale są niemożliwe do przewidzenia, dopiero po ich wystąpieniu staramy się je zracjonalizować. "Połączenie 

niskiej przewidywalności i znacznych skutków dla otaczającej rzeczywistości czyni Czarnego Łabędzia wielką 

zagadką" - pisze Nassim Nicholas Taleb. I proponuje czytelnikowi rozwiązanie tej zagadki. Jego książka to 

niezmiernie ważna lektura dla wszystkich, którzy chcą żyć świadomie w dzisiejszym, pełnym niepewności                  

i niebezpieczeństw, szybko zmieniającym się świecie.  
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41. Czas wyrzeczenia / Chantal Delsol ; przełożyła Grażyna Majcher.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020. 

(Biblioteka Myśli Współczesnej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Laicyzacja , Religijność , Wartość , Esej 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Chantal Delsol ‒ jedna z najciekawszych i najważniejszych postaci współczesnej myśli filozoficznej ‒ z właś-

ciwą sobie erudycją przedstawia wielką syntezę współczesnej kultury i stanu ducha zachodniego społeczeństwa, 

wskazując kierunek przemian i stojące za nimi zagrożenia. Rezygnacja z poszukiwania prawdy na rzecz 

hedonistycznie i utylitarnie pojmowanego dobra, zastąpienie dogmatów stanowiących podstawy moralności 

mitami o podatnej na rozmaitą interpretację symbolice czy pozbawienie idei równości i demokracji 

filozoficznego umocowania i oparcie go wyłącznie na społecznym konsensusie oznaczają radykalny w istocie 

zwrot myślenia. Jaka zatem będzie przyszłość? Nihilistyczna? Niekoniecznie. Raczej rozpięta między dwoma 

paradygmatami ‒ wielkimi ideałami, których najlepszym nośnikiem było myślenie religijne, a królestwem 

rozumu i techniki desakralizującym kulturę. Czy to jednak wystarczy, by ocalić naszą europejską zachodnią 

duchowość? 

 

 

42. Czystka Stalina w Armii Czerwonej : początki wielkiego terroru / Peter 

Whitewood ; [tłumaczenie Michał Lipa].- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(EditioHistoria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stalin, Józef (1878-1953) , Armia Czerwona , Wielka czystka 

(1934-1939) , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2020-10 

 

 

Wielka czystka w przededniu wojny. Tak rodził się jeden z najtrudniejszych reżimów! w czerwcu 1937 roku 

światem wstrząsnął skandal: grupa najbardziej utalentowanych i doświadczonych oficerów Armii Czerwonej 

została skazana na śmierć przez tajny sąd wojskowy. Oskarżono ich o udział w domniemanym spisku, 

współpracę z nazistami i plan obalenia Stalina. Po wykonaniu wyroku fala represji zalała całą Armię Czerwoną, 

a oficerów i żołnierzy posądzonych o zdradę stracono. Czystka wojskowa stała się początkiem wielkiego terroru 

- ponad 1 mln ludzi uwięziono w obozach pracy, co najmniej 750 tyś. zabito. Przemoc i tyrania dotknęły także 

tych, którzy w żaden sposób nie sprzeciwiali się reżimowi dyktatora. Zamach Stalina na własne wojsko miał 

bardzo poważne konsekwencje po wybuchu II wojny światowej. Armia Czerwona, pozbawiona doświadczonych 

oficerów, Działała nieudolnie. Prawdopodobnie dlatego nie doszło do sojuszu ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji 

przed wojną - wódz niszczący własne siły zbrojne byłby zbyt nieprzewidywalnym sojusznikiem. Dlaczego Stalin 

latem 1937 roku bezpardonowo zaatakował swoje wojsko? Czym się kierował, osłabiając armię w przededniu 

wojny? Powstało wiele analiz historycznych na ten temat, jednak większość z postawionych przez naukowców 

tez zawiera istotne luki. Czy radzieckim politykiem kierowały siła i pewność siebie, czy też paranoja i lęk przed 

słabością? Czy i kto sfabrykował "spisek wojskowy"? Dzięki otwarciu rosyjskich archiwów powstała możliwość 

zweryfikowania relacji uciekinierów ze Związku Radzieckiego, teorii spiskowych i obiegowych opinii na temat 

czystki. Wnikliwa analiza tych materiałów i znakomita znajomość kontekstu pozwoliły na rzucenie nowego 

światła na charakter władzy, przemoc państwa wobec obywateli i relacje cywilno-wojskowe w reżimie 

stalinowskim. Zawarta w publikacji nowa interpretacja wielkiej czystki, a także odkrywcze i przekonujące 

argumenty dotyczące przesłanek, którymi kierował się Stalin, sprawiają, że jest to nie tylko kawał starannie 

opisnej historii, ale także pasjonująca lektura!  
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43. Dama : opowieść biograficzna o Marii Kaczyńskiej / Maria Dłużewska ; ze 

wstępem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.- Wydanie 2.- Warszawa : Trzecia Strona, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczyńska, Maria (1942-2010) , Kobieta , Pierwsze damy , 

Politycy , Polska , Wywiad dziennikarski , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Kaczyńska M. 

Nowości:  2020-10 

 

 

Pierwsza obszerna biografia Marii Kaczyńskiej, złożona ze wspomnień członków rodziny, przyjaciół oraz innych 

osób towarzyszących prezydentowej na kolejnych etapach życia. Wspomnienia te prowadzą czytelnika od 

kołyski w leśniczówce na Wileńszczyźnie, poprzez lata szkolne w Złotowie i Rabce-Zdroju, studenckie życie               

w Sopocie, ślub z Lechem Kaczyńskim i wspieranie go w działalności opozycyjnej, aż po ostatnie lata spędzone 

w Pałacu Prezydenckim, gdzie Maria Kaczyńska z wielką klasą pełniła rolę pierwszej damy. Przez wielu 

niedoceniana za życia, po śmierci zdobyła szeroką sympatię. Zauważono jej elegancki styl, inteligencję, poczucie 

humoru oraz niezależność wygłaszanych opinii. Książka zawiera również liczne zdjęcia i dokumenty rodzinne. 

Wydanie drugie zmienione, ze wstępem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.  

 

 

44. Darknet / Eileen Ormsby ; przekład Anna Maria Nowak.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzestępczość , Internet , Narkotyki , Płatni zabójcy , 

Ukryta sieć , Reportaż 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Handel bronią i narkotykami. Płatni zabójcy, których wynajmiesz jednym kliknięciem. Dziecięca pornografia                

i owiane legendą Red Roomy, oferujące transmisję na żywo z torturowania ludzi. Kryptowaluty, którymi za to 

wszystko zapłacisz, zachowując pełną anonimowość. Oto Darknet. Najmroczniejszy zakątek Internetu. Tego 

samego, z którego korzystamy na co dzień w domu i w pracy. Książka Eileen Ormsby to wynik dziennikarskiego 

śledztwa międzynarodowej ekspertki od Dark Webu. To fascynująca i mrożąca krew w żyłach opowieść                    

o świecie, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Sprawdź, do czego doprowadzają ludzka chciwość, 

pożądanie, niezaspokojone fantazje. Zobacz, gdzie pożywkę i bezpiecznie schronienie znajdują najczarniejsze 

obszary ludzkiej wyobraźni.  

 

 

45. Dieta kolagenowa : zdrowie, młodość i uroda w 28 dni / Josh Axe ; przekład 

Wojciech Usarzewicz.- Gliwice : Helion, copyrihgt 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolagen , Metabolizm , Dietetyka , Przepisy kulinarne , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Aby dobrze się czuć i świetnie wyglądać, trzeba zdrowo jeść. Rzadko jednak wiemy, czym właściwie jest 
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zdrowe odżywianie. Zalecenia w tym zakresie zmieniają się dynamicznie - dotyczy to zarówno oficjalnej 

dietetyki, jak i modnych diet lansowanych przez celebrytów. Ostatnio szczególnie dużym zainteresowaniem 

cieszy się kolagen. Jest to białko charakteryzujące się specyficznym połączeniem aminokwasów - niezwykle 

istotne dla zdrowia. Funkcjonowanie mięśni, stawów, skóry, jelit, układu odpornościowego i wielu innych 

organów jest od niego uzależnione. Czy warto więc systematycznie wzbogacać dietę w kolagen? Owszem, 

warto! Jak zrobić to dobrze, dowiesz się z tej książki. Dzięki niej zrozumiesz, jak działa kolagen i dlaczego jest 

tak ważny dla organizmu. Dowiesz się, co mówi nauka o bezpiecznym odzyskiwaniu witalności, przywracaniu 

równowagi hormonalnej i poprawianiu odporności za pomocą diety kolagenowej. Nauczysz się także dostarczać 

sobie kluczowych składników i wykonywać odpowiednie ćwiczenia, dzięki którym Twoje ciało będzie sprawnie 

produkować kolagen. Zapoznasz się z dwoma różnymi planami dietetycznymi i mnóstwem sprawdzonych 

przepisów. Książka zawiera wiele praktycznych porad i konkretnych wskazówek, dzięki którym już niedługo 

będziesz się cieszyć sprawnością, zdrowiem i urodą!  

 

 

46. Dietetyka kliniczna / redakcja naukowa Marian Grzymisławski.- Wydanie 1. - 2. 

dodruk.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Leczenie żywieniowe , Żywienie chorych , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

1. Fizjologia układu pokarmowego. Hormonalna kontrola pobierania pokarmu ; 2. Żywienie dzieci i młodzieży ; 

3. Dietoprofilaktyka i dietoterapia gerontologiczna ; 4. Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących ; 5. Żywienie             

w chorobach przewodu pokarmowego ; 6. Żywienie w cukrzycy ; 7. Leczenie dietetyczne otyłości ; 8. Proble-

matyka diagnozowania i leczenia dietetycznego pacjentów niedożywionych ; 9. Postępowanie dietetyczne                      

w zaburzeniach odżywiania ; 10. Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych ; 11. Żywienie w choro-

bach nerek ; 12. Żywienie w chorobach układu krążenia ; 13. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach 

skóry ; 14. Żywienie osób z nadwrażliwością pokarmową ; 15. Podstawy żywienia klinicznego ; 16. Prebiotyki, 

probiotyki, suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. 

 

 

47. Dorwać Phila : prawdziwa historia pościgu za największym oszustem Ameryki / 

David Howard ; tłumaczenie Wiesław Marcysiak, Anna Skucińska.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kitzer, Phil (?-2001) , FBI , Inwigilacja , Oszuści , Śledztwo 

i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

 

Witaj w świecie luksusowych podróży, pięknych kobiet i ogromnych pieniędzy! Phil Kitzer to arcymistrz wśród 

oszustów. Nieprzeciętnie inteligentny, sprytny i wyjątkowo przenikliwy. Na celownik bierze przede wszystkim 

bogatych biznesmenów, którzy popadają w finansowe tarapaty. Charyzmatyczny oszust wabi ich swoim 

profesjonalizmem i mami wizją szybkiej spłaty długu. A potem pobiera drobną opłatę i… znika. Jim Wedick                 

i Jack Brennan, dwaj ambitni agenci FBI, nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu akcji pod przykrywką. 

Kiedy okazuje się jednak, że to jedyny sposób, aby dorwać Phila, biorą sprawy w swoje ręce i wkraczają do 

przestępczego świata oszustów finansowych. David Howard rozmawiał z ludźmi związanymi ze sprawą Kitzera  

i przeczytał wszystko, co pojawiło się na jego temat. Dorwać Phila to pełna zwrotów akcji prawdziwa historia 
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najsłynniejszego oszusta Ameryki i fascynująca opowieść o jednej z pierwszych tajnych akcji FBI. Dwóch 

agentów i jeden wyjątkowo przebiegły oszust. Rozpoczyna się pościg!  

 

 

48. Dość : o zwierzętach i ludziach, bólu, nadziei i śmierci / Dorota Sumińska.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Prawa zwierząt , Przemysł rolno-

spożywczy , Esej 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Dość! – krzyczy Dorota Sumińska, bo jak nikt inny rozumie zwierzęta i z dnia na dzień coraz bardziej 

nienawidzi ludzkości, która uważa się za ważniejszą od wszystkiego, co człowiekiem nie jest. Zasiada na tronie 

świata i chce być jego panem. Panem życia i śmierci. Dąży do podporządkowywania sobie innych żywych istot, 

stanowienia o ich wolności i przestrzeni do życia, godzinach snu, posiłku, wypróżniania się i zażywania 

cielesnych przyjemności; do zabierania im dzieci; do zmieniania ich życia w piekło. Gdy takie traktowanie 

dotyczy samego człowieka, bez ogródek nazywamy je zbrodnią, bestialstwem, mordem. A jednocześnie ze 

zniewolenia i zabijania zwierząt uczyniliśmy dochodowy interes. To książka protest. Książka manifest. Krzyk 

„suki w ludzkiej skórze” – jak pisze o sobie Sumińska. Do bólu prawdziwy, gorzki i bolesny głos w sprawie 

zwierząt i ludzi, dobitny niczym Głód Caparrósa. 

 

 

49. Dotyk Boga / o. Józef Witko OFM.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóg , Chrześcijaństwo , Uzdrowienia , Uwolnienie 

(duchowość) , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-27-1  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Pozwól, aby Jego dotyk Cię uzdrowił  Dlaczego kochający nas Bóg pozwala na cierpienie? Czy ono ma w ogóle 

jakiś sens? Jak sobie z nim poradzić? Opierając się zarówno na własnych doświadczeniach, jak i historiach 

bohaterów Biblii, o. Józef Witko pokazuje, że uzdrawiająca moc Boga nie jest zarezerwowana tylko dla 

świętych. Ona jest na wyciągnięcie ręki - wystarczy tylko dać Mu się dotknąć. Odkryj w swoim życiu pełen 

miłości dotyk Boga!  

 

 

50. Dramat zwierząt domowych : weterynarz patolog o cichych cierpieniach naszych 

domowych pupili / Achim Gruber ; przekład Urszula Szymanderska.- Łódź : JK 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby zwierząt , Etyka , Hodowla zwierząt , Ludzie a 

zwierzęta , Opieka nad zwierzętami , Prawa zwierząt , Weterynaria , Znęcanie się 

nad zwierzętami , Opracowanie , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-17  

Nowości:  2020-10 



145 
 

We współczesnym świecie zwierzę bywa niemal członkiem rodziny. Kochamy je i chcemy dla niego jak 

najlepiej. Czy mamy jednak pewność, że nasz sposób traktowania czworonożnych przyjaciół i wybory, których 

dokonujemy w ich imieniu, naprawdę im służą? Na te pytania szczegółowo odpowiada Achim Gruber, 

praktykujący lekarz weterynarii i naukowiec-patolog, który od lat zajmuje się zwierzętami i ich relacją                       

z człowiekiem. Przede wszystkim, jak pisze Gruber: „zwierzęta to nie ludzie”. Wydaje się to oczywiste, a jednak 

niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ człowiek siłą rzeczy patrzy na zwierzę „po ludzku” i rzutuje 

na nie swoje potrzeby. Pocieszające jest za to, że w naszym stosunku do zwierząt wiele możemy zmienić,                    

z korzyścią dla ukochanego zwierzaka i jego właściciela. Z tej książki dowiesz jednak nie tylko, jak rozpoznać 

potrzeby swojego pupila i co zrobić, żeby stworzyć z nim wartościową relację, lecz także:  - czy na wystawach 

paradują okazy zdrowia czy raczej zadbani, eleganccy… inwalidzi, - jak wyglądają kulisy zwierzęcych hodowli  

i do jakich deformacji może doprowadzić ludzka potrzeba dbałości o czystość rasy, - do czego posuwają się 

„opiekunowie” zwierząt, których ofiary trafiają do sali sekcyjnej patologa zwierzęcego.  

 

 

51. Dzieci Aspergera : medycyna na usługach III Rzeszy / Edith Sheffer ; przekład 

Sławomir Kędzierski ; [konsultacja historyczna: Marek Daroszewski].- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asperger, Hans (1906-1980) , Dziecko z zespołem 

Aspergera , Eksperymenty medyczne na ludziach , Eutanazja , Psychiatria dzieci i 

młodzieży , Psychiatrzy , Zespół Aspergera , Austria , Niemcy , Opracowanie 

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

Nowości:  2020-10 

 

Hans Asperger był uznanym wiedeńskim psychiatrą, który w uniwersyteckiej klinice dziecięcej badał osoby                 

z zaburzeniami umysłowymi. Brał również udział w nazistowskiej akcji mordowania niepełnosprawnych dzieci. 

Dbał o „higienę rasową” w III Rzeszy. Reżim nazistowski sortował ludzi według rasy, religii i kondycji 

fizycznej. Nazistowscy psychiatrzy wybierali dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem. 

Asperger i jego koledzy starali się je „przekształcać” w produktywnych obywateli Rzeszy. Te, które uznali za 

nieuleczalne, wysyłano do kliniki Spiegelgrund, a następnie zabijano. „Dzieci Aspergera” to przejmująca książka 

o tym, co człowiek może zrobić drugiemu – słabszemu. To również opowieść o człowieku wplątanym                          

w morderczą ideologię i historia początków badań nad autyzmem, która zmusza do rozważań nad dziedzictwem 

hitlerowskiej nauki. Edith Sheffer jest historyczką zajmującą się Niemcami i Europą Wschodnią. Pracuje                   

w Instytucie Studiów Europejskich na University of California w Berkeley.  

 

 

52. Dzieci wygnane : tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej / 

Monika Odrobińska.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

(Historie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Deportacje obywateli 

polskich w głąb ZSRR (1939-1941) , Dzieci , Operacja polska NKWD (1937-1938) , 

Polacy , Indie Brytyjskie (1858-1947) , Iran , Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , 

Palestyna (region) , Polska , ZSRR , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5  

Nowości:  2020-10 

 

Dzieci inaczej pamiętają wojnę Dziewięcioletni Mirek, trzyletnia Ola, pięcioletni Romek, ośmioletnia Marysia. 

Dzieci rodzące się w bydlęcych wagonach w drodze na Syberię. Dzieci umierające z zimna, pragnienia, 

wycieńczenia, wyrzucane z transportu na kolejowy nasyp. Dzieci pracujące w tajdze przy wyrębie lasu, walczące 
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o chleb. Dzieci osierocone, którym przyszło odgrywać rolę matek i ojców dla swych młodszych sióstr i braci. 

Dzieci odważne i niezłomne, które ocaliły siebie i bliskich z sowieckiego piekła. Przeszły z armią Andersa jej 

żołnierską odyseję, trafiły do Iranu, Afryki, Indii i Nowej Zelandii. Polskie dzieci, którym wydarto dzieciństwo, 

pamiętają wojnę inaczej niż dorośli. Lektura ich wspomnień porusza, budzi sprzeciw wobec sowieckiego 

zbydlęcenia i podziw dla heroizmu małych Polaków. Nie uciekaliśmy z kraju, ale do niego przez cały świat 

wracaliśmy. O polską niepodległość nasi żołnierze walczyli na wszystkich frontach. To byli więźniowie 

sowieckich łagrów i posiołków - wynędzniali, ale każdą drogą do Polski szli. Walczyli w nadziei, że wrócą do 

domu, na Kresy. Ich i nasza droga do domu usiana jest krzyżami - wśród nich nie ma krzyża mojego ojca. Ilu 

takich krzyży brakuje?  

 

 

53. Dziecko z Kalkuty : opowieść o miłości i spełnieniu / Wanda Wajda.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wajda, Wanda , Adopcja , Duchowość katolicka , Dziecko 

autystyczne , Dziecko niewidome , Macierzyństwo , Niewidomi , Indie , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2020-10 

 

 

Scholka to imię niewidomego i autystycznego dziecka, które w stanie całkowitego wycieńczenia przebywało               

w jednym z domów Matki Teresy w Kalkucie. Znalazła je tam autorka, wówczas też niewidoma, zaopiekowała 

się nim przy pomocy sióstr franciszkanek z Bangalore i po wielu perturbacjach przywiozła dziewczynkę do 

Polski, gdzie została jej adopcyjną mamą. Wtedy też w ich życiu zaczęły dziać się rzeczy trudne i wspaniałe. 

Książka ta pokazuje krzepiącą drogę ku światłu, gdzie słabi potrafią robić rzeczy niezwykłe.  

 

 

54. Dziewczyno, przestań ciągle przepraszać! : odrzuć cudze oczekiwania i bez 

poczucia winy zacznij żyć po swojemu / Rachel Hollis ; przekład: Magda 

Witkowska.- Warszawa : Laurum, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Samorealizacja , Techniki 

samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-10 

 

 

Bądź kobietą, którą chcesz być. Bądź kobietą, która jest z siebie dumna. Bądź kobietą, która się nie wyrzeka 

swojego życia. Bądź kobietą, która nigdy nie prosi o pozwolenie, żeby być sobą. Czas pokazać światu, co się 

dzieje, gdy kobieta postanawia osiągnąć coś wielkiego. Rachel Hollis, bestsellerowa pisarka, założycielka wartej 

miliony dolarów firmy medialnej i autorka powyższych słów, wzywa nas, kobiety, do działania. Doskonale wie, 

że często dorastamy i żyjemy w przekonaniu, że powinnyśmy patrzeć na siebie przez pryzmat innych ludzi – 

jako żony, matki, córki albo pracownice – i że poszukiwanie własnej tożsamości albo zastanawianie się nad 

naszymi potrzebami powinno zejść na dalszy plan. Hollis rzuca kobietom na całym świecie wyzwanie: zacznijcie 

marzyć! Umiejętnie przeplata emocje, humor i rzeczowe argumenty, pokazując, że można osiągnąć w życiu to, 

czego się chce. W Dziewczyno, przestań ciągle przepraszać! opowiada o własnych doświadczeniach i błędach,              

a przy tym radzi, co można zrobić, żeby żyć upragnionym życiem.  
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55. Dziewczyny od szyfrów : one pomogły wygrać II wojnę światową / Liza Mundy ; 

przeklad Grażyna Waluga.- Warszawa : Bellona, copyright 2019. 

 

 

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

Szyfry , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.40 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zupełnie nieznana, przemilczana historia młodych kobiet, które złamały klucz do kodów państw osi, pomogły 

aliantom wygrać wojnę i zrewolucjonizowały kryptoanalizę. Wojska lądowe i marynarka wojenna Stanów 

Zjednoczonych zwerbowały ponad dziesięć tysięcy kobiet z małych miast i elitarnych uniwersytetów do pracy 

jako łamaczki kodów podczas II wojny światowej. Podczas gdy ich bracia i ukochani chwycili za broń, one 

przeniosły się do Waszyngtonu, by nauczyć się łamania szyfrów. Ich wysiłki pozwoliły przyspieszyć 

zakończenie wojny i ocalić mnóstwo osób, a także otworzyły im drzwi do kariery. Surowa przysięga dyskrecji 

niemalże wymazała ich wysiłki z historii, jednak teraz, dzięki imponującym badaniom i wywiadom z ocalałymi 

„dziewczynami od szyfrów”, Liza Mundy przywróciła do życia intrygującą i pełną życia historię o odwadze, 

służbie i osiągnięciach naukowych. Niezależnie od tego, z jak różnych pochodziły środowisk, kobiety, które 

spełniały wymagania postawione przez marynarkę wojenną i armię lądową, miały wiele cech wspólnych. Były 

inteligentne i pomysłowe, a także dążyły do zdobycia wszechstronnego wykształcenia w czasach, gdy edukacji 

kobiet ani nie promowano, ani nie nagradzano. Zdobyły biegłość w matematyce lub naukach ścisłych albo 

językach obcych, a częstokroć we wszystkich tych dziedzinach. Były obowiązkowe i kierowały się 

patriotyzmem, a poza tym żądzą przygód i zaangażowaniem. Nie oczekiwały też żadnej publicznej nagrody za 

tajną pracę, której się podjęły. Być może ta ostatnia cecha była najważniejsza.  

 

 

56. E-commerce na platformach ofertowych : Allegro, eBay, Amazon / Mirosław 

Smużniak, Mateusz Bienias.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2019. 

(Onepress) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel elektroniczny , Internet , Marketing elektroniczny , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. I. OD CZEGO ZACZĄĆ? PLATFORMA SPRZEDAŻOWA CZY WŁASNY SKLEP?; R. 2 ALLEGRO; R. 

3. eBay; R. 4. AMAZON; R. 5. GROWTH HACKING A OBECNOŚĆ NA WIELU PLATFORMACH SPRZE-

DAŻOWYCH. 

 

 

57. Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski.- Wydanie 1. - dodruk 1.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekohydrologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-556 

Nowości:  2020-10 
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I. CO Z TĄ WODĄ? - GENEZA, EWOLUCJA I PODSTAWY EKOHYDROLOGII; II. WDROŻENIA; III. 

FORESIGHT. 

 

 

58. Ekonomia systemu podatkowego / Konrad Raczkowski, Friedrich Schneider, 

Joanna Węgrzyn.- Wydanie 1. - 1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekonomia , Gospodarka , System podatkowy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

ROZDZIAŁ I. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY W DOROBKU EKONOMII; ROZDZIAŁ II. SYSTEM 

PODATKOWY W GOSPODARCE; ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNA ANALIZA SYSTEMU PODATKO-

WEGO; ROZDZIAŁ IV. EKONOMIA BEHAWIORALNA W SYSTEMIE PODATKOWYM; ROZDZIAŁ V. 

EKONOMIA SYSTEMU PODATKOWEGO PRZYSZŁOŚCI. 

 

 

59. Ekoszafa : ubieraj się dobrze / Elizabeth L. Cline ; przełożyła Magdalena 

Rychlik ; [ilustracje w książce Alexis Seabrook].- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologia , Moda , Ochrona środowiska , Odzież , Przemysł 

odzieżowy , Styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2020-10 

 

 

Jeśli chcesz zmienić świat na lepsze, zacznij od własnej szafy. Elizabeth L. Cline - dziennikarka, fashionistka                

i ekspertka w dziedzinie ubrań - prezentuje przejrzysty przewodnik po etycznej i ekologicznej modzie, w którym 

podpowiada, jak stworzyć wspaniałą pod każdym względem garderobę. "Ekoszafa" to coś więcej niż tylko 

poradnik mody. To manifest, wezwanie do czynu, apel o zainicjowanie zmian w funkcjonowaniu jednej                        

z najbardziej szkodliwych branż na świecie - branży mody. Cline bierze pod lupę przemysł odzieżowy. 

Podpowiada, jak wyzwolić się z trybów fast fashion, jak od nowa pokochać, szanować i rozumieć modę - bez 

obciążania środowiska i sumienia, a zarazem bez szkody dla własnego stylu. Z tej książki dowiemy się, gdzie i w 

jaki sposób powstają nasze ubrania oraz jak dołączyć do międzynarodowego ruchu społecznego modowych 

rewolucjonistów.  

 

 

60. Embriologia / Hieronim Bartel.- Wydanie 6. zmienione i uzupełnione.- 

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Embriologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-10 
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Część ogólna ; 1. Zarys historii embriologii ; 2. Układ rozrodczy ; 3. Gametogeneza ; 4. Początek rozwoju prena-

talnego człowieka. Pierwszy tydzień rozwoju ; 5. Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju ; 6. Drugi tydzień 

rozwoju ; 7. Trzeci tydzień rozwoju ; 8. Okres zarodkowy. Od 4. do 8. tygodnia rozwoju ; 9. Charakterystyka 

morfologiczna zarodka i płodu ; 10. Łożysko ; 11. Wady wrodzone ; 12. Jamy ciała, krezki oraz przepona ; 13. 

Narząd gardłowy i jego pochodne. Twarz oraz szyja ; 14. Układ oddechowy ; 15.Układ pokarmowy ; 16. Układ 

moczowo-płciowy ; 17. Układ sercowo-naczyniowy ; 18. Układ nerwowy ; 19. Oko, ucho, narząd węchu ; 20. 

Krew ; 21. Układ szkieletowy ; 22. Układ mięśniowy ; 23. Kończyny ; 24. Powłoka wspólna ; 25. Klonowanie ; 

26. Komórki macierzyste. 

 

 

61. Energetyka wodorowa / Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Energetyka , Wodór , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Przedmowa; R. I. Wprowadzenie; R. II. Podstawy termodynamiczne; R. III. Wodór. Podstawowe właściwości; 

R. IV. Wytwarzanie wodoru z paliw węglowodorowych; R. V. Metody rozkładu wody na wodór i tlen; R. VI. 

Wybrane zagadnienia transportu i magazynowania wodoru; R. VII.Energetyczne wykorzystanie wodoru. 

 

 

62. Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu / 

Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist ; tłumaczenie Agnieszka Adamczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odnawialne źródła energii , Zmiany klimatyczne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2020-10 

 

 

DEKARBONIZACJA: 1. Klimat nie może czekać 2. Co zrobiła Szwecja ; 3. Co zrobiły Niemcy ; PÓŁŚRODKI: 

4. Więcej energii, a nie mniej ; 5. Sto procent energii odnawialnej? 6. Metan to jednak paliwo kopalne ; 

TWARZĄ W TWARZ Z OBAWAMI: 7. Najbezpieczniejsza energia na świecie ; 8. Zagrożenia i obawy ; 9. 

Gospodarowanie odpadami ; 10. Zapobieganie proliferacji ; DROGA W PRZYSZŁOŚĆ: 11. Zachować to, co 

istnieje ; 12. Technologie nowej generacji ; 13. Chiny, Rosja i Indie ; 14. Opłata za emisję dwutlenku węgla ; 15. 

Działać globalnie. 

 

 

63. Etyczne potępienie myślistwa / pod redakcją naukową Doroty Probuckiej ; 

Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu.- Kraków : 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekoetyka , Etyka , Łowiectwo , Myśliwi , Prawa zwierząt , 

Prawo łowieckie , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2020-10 
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Książka ta warta jest jak największego propagowania, ma ona bowiem walory naukowe i zarazem pozwala na 

rozszerzenie wiedzy o omawianym zjawisku, co czyni z niej również książkę o walorach dydaktycznych. (…) 

Pokazuje ona z szerokiej perspektywy problem myślistwa: prawnej, językowej, etycznej, ewolucyjnej, 

kulturowej, społecznej, egzystencjalnej i teologicznej. Jest niezwykle dogłębnie przemyślanym zbiorem tekstów 

zawierających argumentacje przeciwko myślistwu (…) i określa strategie zmian społecznych związanych                     

z eliminacją myślistwa z kulturowych wzorców zachowań. 

 

 

64. Etyczność funkcjonariusza policji / Juliusz Piwowarski ; [recenzent prof. dr hab. 

Andrzej Misiuk].- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biurokracja , Etyka zawodowa , Kultura organizacyjna , 

Policja , Prawo , Azja , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. 1. Wprowadzenie w tematykę pracy i przyjęta metodologia ; R. 2. Miejsce etyki w dzisiejszej rzeczywistości 

społecznej ; R. 3. Etyczność policyjna z perspektywy etyki administracji ; R. 4. Etyczność funkcjonariusz polskie 

policji: geneza i pola zagrożeń ; R. 5. Idee a świat społeczny. Implementacja idei poprzez trening psychologiczny 

; R. 6. Wybrane elementy socjologii i filozofii prawa ; R. 7. Teoria zarządzania: wartości a kultura organizacyjna 

; R. 8. Idealna biurokracja Maxa Webera i jej krytyka u Krzysztofa Mertona ; R. 9. Niektóre dalekowschodnie 

wątki kultury bezpieczeństwa w dobie globalizacji. 

 

 

65. Europa : historia naturalna / Tim Flannery ; współpraca Luigi Boitania ; przekład 

Maciej Antosiewicz.- Warszawa : Bellona, [copyright 2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucja , Geologia historyczna , Paleontologia , Zmiany 

klimatyczne , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-55 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Opowieść Tima Flannety'ego zaczyna się około 100 miliardów lat temu, w momencie narodzin Europy, kiedy to 

pojawiły się pierwsze europejskie organizmy, a kończy w roku 2200 - futurologiczną wizją Toskanii przemie-

rzanej przez stado słoni i nosorożców. Tim Flannery stara się odpowiedzieć na trzy wielkie pytania. Jak 

formowała się Europa? Jak była odkrywana jej historia? Dlaczego Europa stała się tak ważna dla świata? 

Ostatnie osiągnięcia nauk przyrodniczych pozwoliły na reinterpretację przeszłości kontynentu. Okazuje się, że 

Europa jest - i była też w przeszłości - w awangardzie globalnych przemian. Autor pokazuje złożoność                          

i zmienność ekosystemów. Przyznaje też, że niektóre z najbardziej charakterystycznych gatunków kontynentu,  

w tym największe dzikie ssaki oraz sami Europejczycy, są hybrydami... Tim Flannery jest wybitnym specjalistą 

w zakresie wiedzy o zmianach klimatu. Naukowiec, badacz i działacz na rzecz ochrony przyrody, zajmował 

różne stanowiska naukowe, w tym wykładowcy na Uniwersytecie w Adelajdzie, dyrektora Muzeum 

Południowoaustralijskiego, głównego specjalisty ds. badań w Muzeum Australijskim, pracownika naukowego             

w Instytucie Zrównoważonego Społeczeństwa Uniwersytetu w Melbourne i wykładowcy w Instytucie 

Równowago Środowiskowej Uniwersytetu Macqurie.  

 

 

 



151 
 

66. Funkcjonowanie osób w starszym wieku / Marlena Kilian.- Warszawa : Difin, 

2020. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby wieku starczego , Jakość życia , Osoby w wieku 

starszym , Starość , Starzenie się , Monografia 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. I. FUNKCJONOWANIE W STARSZYM WIEKU W ŚWIETLE TEORII GERONTOLOGICZNYCH; R. II. 

NATURALNE ZMIANY FUNKCJI FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH W STARSZYM WIEKU; R. III. 

PATOLOGICZNE ZMIANY FUNKCJI FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH W STARSZYM WIEKU; R. IV. 

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE W STARSZYM WIEKU; R. V. SPRAWNOŚĆ I NIESPRAWNOŚĆ 

FUNKCJONALNA OSÓB W ZAAWANSOWANYM WIEKU; R. VI. PRZYSTOSOWANIE DO STAROŚCI. 

 

 

67. Galapagos - wyspy odczarowane / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Bila, 2018. 

(Podróże Małe i Duże) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Galapagos (Ekwador ; archipelag) , 

Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2020-10 

 

 

Galapagos - wyspy odczarowane opisuje wyprawę na wyspy Galapagos, którą odbyliśmy w 2018 roku. Kiedyś 

wyspy nazywano Wyspami Zaczarowanymi, a my je częściowo odczarowujemy dla naszych czytelników                      

i przyszłych podróżników, nie pozbawiając ich jednak magii. Znajdziecie tu opisy naszych spotkań                           

z galapagoskimi zwierzętami oraz wiele praktycznych spostrzeżeń i porad. Nigdzie bardziej niż na tych wyspach 

nie poczujecie, że człowiek tak bardzo jest integralną cząstką przyrody, a nie odrębnym gatunkiem stojącym 

ponad nią.  

 

 

68. Generał i Diuk : tajemnice rządu Sikorskiego i Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie / Radosław Golec ; z przedmową Piotra Zychowicza.- Warszawa : 

Fronda PL, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sikorski, Władysław (1881-1943) , Jerzy (książę Kentu ; 

1902-1942) , Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie , Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na 

uchodźstwie , II wojna światowa (1939-1945) , Katastrofa gibraltarska (1943) , 

Polityka międzynarodowa , Polska , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-10 

 

Tajemnice rządu RP na uchodźctwie, sekrety naczelnego wodza i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie aż do 

katastrofy gibraltarskiej w 1943 roku. Premier polskiego rządu na uchodźstwie nie wątpił, że Polska znajdzie się 

w gronie państw zwycięskich i usiłował wzmocnić sytuację geopolityczną Polski w ramach nowego, 

powojennego rozdania. Rozpoczął tworzenie federacji państw środkowo-europejskich z Rzeczpospolitą jako 

ośrodkiem wiodącym. Gwarantem trwałości nowego tworu politycznego miała być Wielka Brytania. W tym celu 
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Sikorski snuł plany unii personalnej Zjednoczonego Królestwa i odrodzonego królestwa polskiego. Na tronie 

federacji środkowo-europejskiej miał zasiąść Jerzy Windsor a plan postawienia na jej czele księcia Kentu 

stanowił, jak zapisał sekretarz Sikorskiego, Karol Estreicher, największą polityczną tajemnicę Jenerała. Czy                 

w latach trzydziestych Władysław Sikorski próbował siłą obalić władze sanacyjne, a we wrześniu 1939 roku 

dokonał zamachu stanu? Dlaczego polski rząd tworzył obozy koncentracyjne na terenie Wysp Brytyjskich dla 

przeciwników politycznych? Czym była „Wyspa Węży” i ośrodek w Shinafoot? Czy w najbliższym otoczeniu 

premiera znajdowali się agenci obcych mocarstw? Dlaczego ogromna część żydowskich żołnierzy dezerterowała 

z polskiej armii? Czy Sikorski prowadził tajne negocjacje z Niemcami i Sowietami? Jaką rolę odegrali Polacy              

w brytyjskiej misji Rudolfa Hessa i dlaczego próbowali go zabić? Jak wyglądały kilkukrotnie powtarzane próby 

zamachu na premiera RP?Dlaczego powołanie unii polsko-czechosłowackiej, które było jednym z centralnych 

punktów programu polskiego rządu, nie doszło do skutku? Tajemnica zamachu w Gibraltarze - jak zginął 

naczelny wódz? Co kryją jeszcze brytyjskie archiwa, skoro Home Office przesunął klauzulę tajności wielu 

dokumentów dotyczących Sikorskiego na kolejne dziesięciolecia? Czy kiedykolwiek poznamy dokumenty 

skrywane w moskiewskich archiwach? Bo przecież rękopisy nie płoną…  

 

 

69. Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe : przypadek Banku 

Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego / Dominik Kopiński, 

Marek Wróblewski.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju , 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy , Dobra publiczne , Globalizacja , Organizacje 

gospodarcze międzynarodowe , Monografia 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2020-10 

 

I. TEORETYCZNE PODSTAWY GLOBALNYCH DÓBR PUBLICZNYCH (GDP); II. PRODUKCJA                        

I FINANSOWANIE GDP; III. BANK ŚWIATOWY; IV. BANK ŚWIATOWY I PRODUKCJA GDP; V. 

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; VI. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY                 

I PRODUKCJA GDP. 

 

 

70. Gorszycielki : dziewczyny, które łamały tabu i konwenanse : Zapolska, 

Rubinstein, Komornicka, Stryjeńska, Łempicka, Dulębianka, Wisłocka i inne / 

Jarosław Molenda.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zapolska, Gabriela (1857-1921) , Dulębianka, Maria (1861-

1919) , Rubinstein, Helena (1870-1965) , Komornicka, Maria (1876-1949) , 

Sadowska, Zofia (1887-1960) , Stryjeńska, Zofia (1891-1976) , Alberti, Kazimiera 

(1898-1962) , Łempicka, Tamara (1898-1980) , Krzywicka, Irena (1899-1994) , 

Wisłocka, Michalina (1921-2005) , Femme fatale , Kobieta , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2020-10 

 

To książka o kobietach śmiałych i nieprzeciętnych. Takich, które wyłamywały się z ogólnie przyjetych norm. 

Takich, które głośno mówiły to, o czym inni tylko myśleli. Skandalistki? Emancypantki? Karierowiczki? A może 

po prostu dziewczyny, które miały odwagę wziąć sprawy w swoje ręce i żyć na własnych warunkach?  
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71. Gospodarka odpadami : konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów 

/ [autorzy Marta Hebda, Karolina Szewczyk-Cieślik, Ewa Romanowska, Katarzyna 

Rosińska, Tomasz Kaler, Norbert Szymkiewicz, Marta Karczewska, Anna Hamrol ; 

redakcja Marta Hebda].- Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o. - Ochrona 

Środowiska. Grupa Wydawnicza, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzja administracyjna , Gospodarka odpadami , Prawo 

gospodarki odpadami , Śmieci , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-351/354 

           Nowości:  2020-10 

 

R. I. DLACZEGO ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI BYŁY KONIECZNE 

; R. II. BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI; R. 

III. EWIDENCJA ODPADÓW; R. IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA; R. V. ZMIANY W ZAKRE-

SIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI; R. VI. NOWE PRZEPISY A PODMIOTY 

TRANSPORTUJĄCE ODPADY; R. VII. DECYZJE ADMINISTRACYJNE; R. VIII. KARY ZA NIEPRAWI-

DŁOWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI. 

 

 

72. Gospodarowanie wodami : korzystanie, zgody oraz usługi wodne / Mateusz 

Balcerowicz.- Warszawa : Infor, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka wodna , Prawo wodne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-55 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

R. I. Korzystanie z wód ; R. II. Zgody wodnoprawne ; R. III. Opłata za usługi wodne ; R. IV. Wzory wniosków             

i oświadczeń ; Wykaz aktów prawnych ; Wykaz rachunków bankowych i tabel. 

 

 

73. Grypa - sto lat walki / Jeremy Brown ; tłumaczenie Joanna Gilewicz.- Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 

(Mundus : fenomeny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemiologia , Grypa , Choroby zakaźne ludzi , Leki 

przeciwwirusowe , Szczepienia ochronne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.9 

Nowości:  2020-10 

 

 

Czy jesteśmy gotowi na następną epidemię? W stulecie śmiercionośnej pandemii z 1918 roku, „hiszpanki”, która 

zabiła kilkadziesiąt milionów ludzi, Jeremy Brown zgłębia budzącą grozę i złożoną historię wirusa grypy, 

przybliża obecny stan badań i pyta o przyszłość. Choć obecnie grypę na ogół uważa się za niegroźną chorobę,              

w Stanach Zjednoczonych nadal zabija ona rokrocznie ponad trzydzieści tysięcy osób. Ze względu na zdolność 

do mutacji i zaraźliwość należy więc ją uznać za realne zagrożenie dla świata. Autor, amerykański lekarz                      

i dziennikarz, interesująco opisuje odkrycie i wskrzeszenie wirusa pochodzącego z zamrożonych ciał ofiar 

epidemii 1918 roku. Omawia kontrowersje związane ze szczepionkami i lekami przeciwwirusowymi, takimi jak 

Tamiflu, oraz komentuje rolę władz w przygotowaniach do wybuchu pandemii. Mimo że od apokalipsy z 1918 
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roku upłynęło sto lat i medycyna może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami, Brown ostrzega, że wciąż nie 

ma odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące wirusa grypy. Nie wiemy, kiedy i gdzie nastąpi kolejna 

pandemia, ale wiemy, że nadejdzie.  

 

 

74. Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław 

Kopka.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łagry (ZSRR) , Komunizm , Obozy pracy , PRL , Stalinizm , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wstęp ; Dziedzictwo Auschwitz i GUŁagu: Pierwszy był GUŁag ; Niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne i obozy zagłady ; Sowieckie obozy w Polsce ; Archipelag bezpieki: Na początku był chaos ; 

Krzesimów był pierwszy ; Centralne obozy pracy ; Struktury pośrednie - okręgowe zarządy pracy więźniów ; 

Apogeum i zmierzch systemu obozowego ; Salomon Morel i Czesław Gębski ; Obywatel drugiej kategorii - 

więźniowie obozów dla Niemców i volksdeutschów ; Przepisy odwetowe ; Górnośląski gułag: Obozy pracy 

przymusowej Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego: Żołnierze-górnicy ; Planeta Jaworzno: Centralny 

Obóz Pracy w Jaworznie ; Więźniowie Ukraińscy i Rusini ; Obóz dla młodocianych więźniów politycznych ; 

Bojanowo - więzienie progresywne, obóz pracy czy łagier? ; Żłobek w Potulicach ; Bat na spekulantów, 

prostytutki i bikiniarzy. Obóz Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym ; 

Pytania o liczby. 

 

 

75. Historia muzyki popularnej / Jakub Kasperski.- Warszawa : Wydawnictwo 

SBM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka rozrywkowa , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Muzyka popularna we współczesnej kulturze wszechobecne zjawisko, towarzyszące na co dzień w różnych 

formach i za pośrednictwem rozmaitych środków masowego przekazu. Bogato ilustrowany album "Historia 

muzyki popularnej" wprowadza w świat muzyki, która w ostatnim stuleciu zdominowała globalny przemysł 

muzyczny. Przybliża terminologię związaną z poszczególnymi gatunkami i stylami muzycznymi oraz historię 

rozmaitych nurtów z uwzględnieniem najważniejszych twórców oraz ich dzieł.  

 

76. Historia naszej świadomości : jak po czterech miliardach lat ewolucji powstał 

świadomy mózg / Joseph LeDoux ; ilustracje: Caio da Silva Sorrentino ; tłumaczenie 

Anna Binder, Marek Binder.- Kraków : Copernicus Center Press, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Ewolucja , Mózg , Myślenie , Pochodzenie 

człowieka , Świadomość , Zachowanie , Życie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575 

Nowości:  2020-10 
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Dzieje ludzkości stanowią jedynie ułamek sekundy z historii naszej planety. Czy zastanawiałeś się, dlaczego 

człowiek uważa swój gatunek za zwieńczenie procesu ewolucji? Co pozwala nam sądzić, że jesteśmy 

wyjątkowi? Słynny neurobiolog Joseph LeDoux zgłębia historię naturalną życia na Ziemi, prezentując nowe 

spojrzenie na podobieństwa pomiędzy nami a naszymi przodkami z zamierzchłych czasów. Omawia miejsce 

człowieka w przyrodzie, wyjaśnia jak ewolucja układu nerwowego ulepszyła zdolność organizmów do 

przetrwania i ekspansji oraz jak pojawienie się tego, co nazywamy świadomością, umożliwiło najwspanialsze, 

ale i najpotworniejsze dokonania naszego gatunku.  

 

 

77. Honor : opowieść ojca, który zabił własną córkę / Lene Wold ; przełożył Mariusz 

Kalinowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Kobieta , Przemoc wobec kobiet , Przemoc w rodzinie , 

Zabójstwo honorowe , Jordania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-10 

 

 

Prawo obowiązujące w Jordanii bywa bezwzględne wobec kobiet, a surowa obyczajowość sprawia, że w rolę 

sędziów nierzadko wcielają się bliscy. Nic dziwnego, skoro seks przedmałżeński sprowadza hańbę na całą 

rodzinę kobiety, która dopuściła się nierządu. Jedynym sposobem na przywrócenie utraconego honoru jest 

zabicie cudzołożnicy – matki, siostry, córki. Dotyczy to nie tylko związków przedmałżeńskich, ale również 

gwałtów czy relacji homoseksualnych. A jeśli kobieta, która czuje się zagrożona, zwróci się do służb 

publicznych po pomoc, najprawdopodobniej „dla ochrony” trafi do więzienia, zaś oprawcy pozostaną bezkarni.  

Norweska dziennikarka Lene Wold na przykładzie historii Rahmana, Aiszy i Aminy próbuje zrozumieć, co 

kieruje Jordańczykami, którzy w XXI wieku wciąż kultywują krwawą tradycję honorowych zabójstw. Starszą 

córkę ojciec zamordował z powodu jej związku z kobietą, młodsza miała zginąć za ukrywanie prawdy o siostrze 

i tylko cudem uniknęła śmierci. Autorka z niezwykłą otwartością, bez krzywdzących stereotypów wysłuchuje 

zarówno sprawcy, jak i siostry ofiary. Narażając życie, poszukuje odpowiedzi na pytanie: co kieruje ojcem, który 

zabija ukochane dzieci?  

 

 

78. Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Józef Sala.- Warszawa : 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Hotelarstwo , Usługi turystyczne , 

Zarządzanie , Europa , Polska , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-640.41/.42 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. I. HOTELARSTWO I JEGO ROLA W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO; R. II. PODSTAWOWE 

RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYCZNEJ BAZY NOCLEGOWEJ; R. III. USŁUGI ZAKWATERO-

WANIA W HOTELACH; R.IV. ISTOTA, FUNKCJE I ROLA GASTRONOMII W HOTELACH; R. V. 

USŁUGI DODATKOWE W HOTELACH; R. VI. ZARZĄDZANIE HOTELEM; R. VII. ORGANIZACJA                    

I FUNKCJE GŁÓWNYCH SŁUŻB HOTELU; R. VIII. PROCESY KONCENTRACJI I INTEGRACJI                     

W HOTELARSTWIE. 
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79. Hvile : jak norweska sztuka leniuchowania uratuje nam życie / Siw Aduvill ; z 

norweskiego przełożyła Małgorzata Rost.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas wolny od pracy , Minimalizm życiowy , Odpoczynek , 

Styl życia , Norwegia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Przytłoczeni szybkim tempem życia często myślimy, że odpoczynek jest luksusem. Postrzegamy go jako 

lenistwo, a sami czujemy się źle z naszą bezproduktywnością. Świat wymaga od nas nieustannego działania,                

a my zapominamy, że nasze siły nie są nieskończone. Tymczasem bez relaksu nie powstałyby rzeczy wielkie. 

Aby skutecznie odpocząć, musimy na nowo przemyśleć, co dla nas jest ważne. Jesteś potwornie zmęczony? 

Zamiast popijać kolejną kawę napojem energetyzującym, zdrzemnij się. Jesteś przytłoczony nadmiarem 

bodźców? Wyłącz powiadomienia, odetnij się od świecących ekranów. Odnajdź spokój w głowie, rusz ciało, 

zanurz się w przyrodzie, powstrzymaj od nieustannej gadatliwości, oczyść przestrzeń wokół siebie i wreszcie 

odpocznij w zgodzie ze sobą. "Odpoczynek staje się aktem odwagi w sytuacji, kiedy zarówno nasza kultura, jak   

i my sami zdajemy się nie uważać go za coś koniecznego". Sięgnij po "Hvile" i przekonaj się, że ten drobny akt 

odwagi może stać się pierwszym krokiem do wprowadzenia w twoim życiu prawdziwych i wyczekiwanych 

zmian!  

 

 

80. Ich matki, nasi ojcowie : niewiarygodna historia powojennej Polski / Piotr 

Pytlakowski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcy (naród) , Krzywda (psychologia) , Polacy , Polityka 

narodowościowa , Wysiedlenia Niemców (1944-1950) , Polska , Ziemie Odzyskane , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2020-10 

 

 

1945. Koniec wojny, początek tragedii. Reportaż o "polskich" Niemcach, ludziach, których rok 1945 zastał na 

terenach należących wcześniej do Rzeszy, teraz do Polski. Nie zamierzali uciekać, bo nie popełnili zbrodni 

wojennych, nie mieli na sumieniu zła wyrządzonego Polakom. Jest tu historia zbrodni na niemieckich 

mieszkańcach Aleksandrowa Kujawskiego i Nieszawy, dokonanej przez samozwańczych milicjantów. Są losy 

Siegfrieda Kapeli i jego rodziny z okolic dzisiejszego Świebodzina. Są też relacje Niemców z okolic Opola, 

Zielonej Góry i Szczecina, którzy wraz z matkami (bo ojcowie z wojny nie wrócili) pozostali w Polsce. Mieli 

wtedy po 5-8 lat. Co zachowali w pamięci? Czy noszą w sobie poczucie krzywdy doznanej od nowej ojczyzny? 

Czy wybaczyli?  

 

 

81. Ile oni wiedzą o tobie? : szpiedzy i podsłuchy w Polsce / Bruno Kowalsky w 

rozmowie z Krzysztofem Pyzią.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szpiegostwo , Inwigilacja , Służby specjalne , Podsłuch , 

Wywiad polski , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2020-10 
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Jeden z czołowych szpiegów przerywa milczenie. Metody najlepszych szpiegów w kraju i na świecie. Afera 

"Żelazo", czyli tajemnica PRL-owskich służb. System Echelon, czyli super szpieg, który podsłuchuje każdego                

z nas. Sposoby werbowania szpiegów dziś. I przemilczana rzeczywistość. Niewygodna prawda, po której kilka 

razy zastanowisz się nim powiesz coś przez telefon albo napiszesz w mailu… Tajemnicą poliszynela jest, że 

służby mają dostęp do większości serwerów. Kilkoma kliknięciami służby mogą czytać maile tych, którzy mają 

skrzynki pocztowe w większości popularnych portali internetowych. Billingi? Służby mają do nich pełny dostęp. 

Tyczy się to wszystkich. Oni prawdopodobnie wiedzą o Tobie już wszystko. Tylko od Ciebie zależy, ile Ty 

będziesz wiedział o nich. Bruno Kowalsky 

 

 

82. Inkluzywna gospodarka światowa : szanse i wyzwania / Iwona Pawlas, Sylwia 

Talar, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka oparta na wiedzy , Gospodarka światowa , 

Grupy społeczne , Rozwój gospodarczy , Rozwój zrównoważony , Zadłużenie 

zagraniczne , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-339 
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I. IDEA I KONCEPCJA INKLUZYWNOŚCI - ASPEKTY TEORETYCZNE; II. TECHNOLOGICZNE 

PRZESŁANKI I OGRANICZENIA INKLUZYWNOŚCI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ; III. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - W KIERUNKU INKLUZYWNOŚCI ŚWIATOWEJ GOSPODARKI; IV. 

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE GOSPODARKI INKLUZYWNEJ; V. ZADŁUŻENIE 

ZAGRANICZNE W KONTEKŚCIE DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 

XXI W. 

 

 

83. Jak lepiej myśleć : dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych / Christel 

Petitcollin ; przekład Krystyna Arustowicz.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK 

Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Samorealizacja , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Jak lepiej myśleć" to zbiór przydatnych wskazówek dla osób nadwydajnych mentalnie i analizujących bez 

końca dotyczących codziennego życia w społeczeństwie. Jeśli potrzebujesz porady, jak odnaleźć spokój na 

płaszczyźnie zawodowej, w relacjach z najbliższymi oraz w miłości, koniecznie sięgnij po tę książkę! Dzięki niej 

jeszcze lepiej zrozumiesz siebie i innych, rozwiniesz i pokochasz swoją niezwykłą osobowość, a także nauczysz 

się organizować otoczenie tak, aby czuć się w nim jak najbezpieczniej.  
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84. Jak mniej myśleć : dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych / Christel 

Petitcollin ; przekład Krystyna Arustowicz.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - 

Wydawnictwo JK, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Myślenie , Osobowość , Refleksyjność 

, Samorealizacja , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-10 

 

 

Za dużo myślę. Moi bliscy mówią, że jestem zakręcona i że zadaję sobie za dużo pytań. W mojej głowie stale coś 

się kłębi – czasem marzę o tym, żeby wcisnąć wyłącznik umysłu. Mam wrażenie, że jestem z innej planety. Nie 

mogę sobie znaleźć miejsca. Czuję się niezrozumiany. Czy chociaż jedno z tych zdań opisuje właśnie ciebie? 

Jeśli tak, prawdopodobnie rozpoznasz się w profilu osoby nadwydajnej mentalnie. Cóż, bycie nadwydajnym 

bywa naprawdę męczące, ale twój mózg – właśnie ten, który myśli zbyt wiele – to prawdziwy skarb. Jego 

subtelność, złożoność i szybkość, z jaką działa, są naprawdę zdumiewające, a pod względem mocy można go 

porównać z silnikiem Formuły 1! Ale bolid wyścigowy nie jest zwykłym samochodem. Gdy prowadzi go jakiś 

niezdara, może się okazać kruchy i niebezpieczny. Potrzebuje kierowcy najwyższej klasy i toru na swoją miarę, 

by wykorzystać swój potencjał. Do tej pory to mózg wiódł cię po wertepach. Czas jednak, abyś przejął stery, i to 

już od dziś. Dzięki tej książce nauczysz się wykorzystywać niezwykłe możliwości swojego umysłu, który do tej 

pory wydawał się nie do ogarnięcia! A do tego poczujesz ulgę i wreszcie odetchniesz pełną piersią, akceptując 

siebie i swój fantastyczny umysł.  

 

 

85. Jak mówić, by nas słuchano / Iwona Majewska-Opiełka.- Wydanie 2.- Sopot : 

Funky Books - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Prezentacje i wystąpienia , Retoryka , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób komunikować się z dużym audytorium i przekonać innych do 

swoich racji, ale również jak zabłysnąć elokwencją podczas mniej oficjalnych spotkań. To lektura obowiązkowa 

nie tylko dla wykładowców, menedżerów i trenerów. Pomaga także lepiej komunikować się z najbliższymi. 

Autorka przedstawia proste metody pomagające przełamać naturalny lęk przed publicznymi wystąpieniami oraz 

podpowiada, jak się prezentować w trakcie mówienia. Podkreśla również, że ważny jest całokształt występu,                

a nie tylko treść przemówienia. Dzięki systematycznym ćwiczeniom każdy może stać się idealnym mówcą.  

 

 

86. Jak myślą inteligentne maszyny / Sean Gerrish ; [przekład Filip Fierek].- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry komputerowe , Języki programowania , Komputery , 

Maszyny , Samochody autonomiczne , Sieci neuronowe , Sztuczna inteligencja , 

Uczenie się maszyn , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-10 
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Przedmowa ; Wstęp ; Podziękowania ; 1. Sekret automatu ; 2. Samochody autonomiczne i Grand DARPA 

Challenge ; 3. Utrzymać się na drodze. Percepcja samochodów autonomicznych ; 4. Ustępowanie pierwszeństwa 

na skrzyżowaniach. Mózg samochodu autonomicznego ; 5. Netflix i konkurs na najlepszy algorytm 

rekomendacji ; 6. Zjednoczone zespoły: zwycięzcy Nagrody Netfliksa ; 7. Jak uczyć komputery, karmiąc je 

smakołykami ; 8. Jak zwyciężać w grach Atari dzięki sieciom neuronowym ; 9. Jak sztuczne sieci neuronowe 

widzą świat ; 10. Zaglądając pod maskę głębokich sieci neuronowych ; 11. Sieci neuronowe, które słyszą, mówią 

i pamiętają ; 12. Rozumienie języka naturalnego (i pytań w grze Jeopardy!) ; 13. Wydobywanie najlepszej 

odpowiedzi w grze Jeopardy! ; 14. Dobra strategia wyszukaną metodą siłową ; 15. Partia w go na poziomie 

eksperckim ; 16. Sztuczna inteligencja czasu rzeczywistego i StarCraft ; 17. Pięćdziesiąt (lub więcej) lat później. 

 

 

87. Jak nie krzyczeć na swoje dziecko : wychowanie bez złych emocji / Carla 

Naumburg ; [przekład z angielskiego Ewa Ziembińska].- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gniew , Higiena psychiczna , Odporność psychiczna , 

Radzenie sobie ze stresem , Rodzicielstwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

„Jak nie krzyczeć na swoje dziecko” to szczera i pełna empatii, ale i praktyczna książka, która pomaga nam 

poradzić sobie z uczuciami desperacji i gniewu, by szlag nas nie trafiał, i byśmy byli bardziej obecnymi                       

i pozytywnymi rodzicami. To coraz bardziej istotny temat dla współczesnych rodziców, którzy są przeciążeni 

obowiązkami i przepracowani bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Dr Carla Naumburg ma antidotum na 

negatywne uczucia i zachowania.  

 

 

88. Jak powstał język : historia największego wynalazku ludzkości / Daniel L. 

Everett ; przełożył Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2019. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia słowa , Ewolucjonizm kulturowy , Hominidy , 
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Socjolingwistyka , Język , Neurolingwistyka , Językoznawstwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-81 

Nowości:  2020-10 

 

CZ. I. PIERWSI CZŁONKOWIE PLEMIENIA HOMININI: R. 1. R. 1. Powstanie plemienia Hominini ; R. 2. 

Łowcy skamieniałości ; R. 3. Plemię Hominini odchodzi ; R. 4. Wszyscy mówią językami znaków ; CZ. II. 

BIOLOGICZNE PRZYSTOSOWANIE LUDZI DO JĘZYKA: R. 5. Ludzie zdobywają lepszy mózg ; R. 6. Jak 

mózg umożliwia posługiwanie się językiem ; R. 7. Gdy mózg szwankuje ; R. 8. Mówienie za pomocą języków ; 

CZ. III. EWOLUCJA FORMY JĘZYKA: R. 9. Skąd się wzięła gramatyka ; R. 10. Mówienie za pomocą rąk ; R. 

11. Tylko dostatecznie dobry ; CZ. IV. KULTUROWA EWOLUCJA JĘZYKA: R. 12. Społeczności i komuni-

kacja. 
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89. Jak przyciągać dobre rzeczy : zrozumieć siebie, umiejętnie wykorzystać emocje i 

zmienić swoje życie na lepsze / Marián Rojas Estapé ; [przekład z hiszpańskiego 

Nina Jaśtak].- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kompetencje informacyjne , Kortyzol , Szczęście , Uczucia , 

Zdolność do rozumienia emocji , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

Jak przyciągać dobre rzeczy to budująca książka, która pokazuje, jak poprzez zrozumienie siebie i umiejętne 

wykorzystanie emocji, możemy zmienić swoje życie na lepsze. Próbuje wyjaśnić, jak toksyczne myślenie, 

mające swoje źródło w destrukcyjnych słowach i zachowaniach powoduje problemy umysłu, serca i ciała, ale 

przede wszystkim zwrócić uwagę na dobre aspekty naszego życia; to, co pomaga uzyskać siłę ducha i zdrowsze 

ciało, a przez to zbliżyć się do upragnionego szczęścia, które wszyscy chcemy znaleźć.  

 

 

90. Jak to ogarnąć? : praktyczny poradnik zarządzania szczęściem / Agnieszka 

Stefaniuk.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stefaniuk, Agnieszka , Styl życia , Macierzyństwo , Rodzina 

wielodzietna , Szczęście , Pamiętniki i wspomnienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Jak ty to ogarniasz?" Takie pytanie często słyszę od ludzi, gdy orientują się, ile właściwie mam dzieci. 

Małżeństwo, praca zawodowa, obowiązki domowe, no i te dzieci - tyle dzieci… "Jak się tym zająć, by nie 

zwariować?" Jestem pracującą zawodowo mamą czterech synów i trzech córek, byłam członkiem rady 

zarządzającej szkołą i prowadzę szkolenia o godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym w ramach mojego 

autorskiego programu mentoringowego dla mam. Wiele sytuacji w życiu mnie zaskakiwało, opieka nad dziećmi 

nieraz zmuszała do wymyślania kreatywnych rozwiązań, a chwilami traciłam nawet grunt pod nogami. Na 

pewno nie jestem mamą idealną. Może właśnie dlatego jestem przekonana, że w tej książce znajdziesz historie, 

w których łatwo się odnajdziesz. Przecież niezależnie od tego, ile dzieci wychowuje, tysiące kobiet w Polsce 

codziennie zadaje sobie to samo co ja pytanie: jak to ogarnąć? Przez lata opracowałam konkretne sposoby 

pomagające mi poukładać wszystko, co się dzieje w mojej głowie i rodzinie. Małe, ale świadome działania, które 

mogą spowodować w domu duże zmiany. Narzędzia, którymi teraz chciałabym się z Tobą podzielić. Dzięki nim 

moja rodzina zaczęła współpracować, opanowałam konflikty między rodzeństwem, nauczyłam dzieci bez 

marudzenia wykonywać domowe obowiązki i udało mi się stworzyć nie obóz wojskowy, ale pełen miłości                    

i radości dom, w którym cenimy nawzajem swoją indywidualność. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobiłam              

i jak stworzyć szczęśliwą rodzinę, nie rezygnując ze spełniania się w życiu zawodowym, ta książka jest dla 

Ciebie.  
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91. Jak wirusy i bakterie rządzą naszym życiem : nowe zdumiewające ustalenia o 

naszych mikroskopijnych współlokatorach / Susanne Thiele ; przełożył Bartosz 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakterie , Drobnoustroje , Mieszkania , Mikrobiologia , 

Wirusy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2020-10 

 

 

Epidemie budzą w nas lęk. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do higieny, nieustannie sięgamy po środki 

dezynfekujące, wszystkie produkty opatrzone etykietą "antybakteryjne" cieszą się nieustającym zaintereso-

waniem klientów. Jednak nie wszystko, co małe jest złe! Tak naprawdę, tylko bardzo niewielka część mikrobów 

jest dla nas groźna. Całej reszty potrzebujemy di życia - gdyby ich nie było, nie było również nas. Mikrobiolog 

Susanne Thiele wprowadza czytelnika w fascynujący świat mikroorganizmów. Chce, byśmy go zrozumieli,                  

a dzięki temu lepiej chronili się przed zagrożeniami, ale też lepiej wykorzystywali potencjał kryjący się                        

w otaczających nas mikrobach. Jej książka to instrukcja obsługi mikroświata, z którą powinien zapoznać się 

każdy z nas.  

 

 

92. Jak wygrać życie : prawdziwe historie małych pacjentów Przylądka Nadziei / 

Alicja Chybicka ; [rozmawiała]: Edyta Brzozowska ; fotografie Alicja Chybicka [i 

10 innych].- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko chore na nowotwór , Hematologia dziecięca , 

Leczenie , Lekarze a pacjenci , Nowotwór , Szpitale dziecięce , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616-006 

Nowości:  2020-10 

 

Opowiem wam bajkę ; Klinika z widokiem na cmentarz. Diagnoza: ziarnica złośliwa. Jacek Krzyszkowski, ur. 

1989 r. ; Po prostu anioł w kitlu. Diagnoza: chłoniak nieziarniczy złośliwy. Patryk Żywczyk, ur. 1996 r. ; Śmierć 

i nowe życie. Diagnoza: białaczka. Agata Mróz, ur. 1982 r. ; Czy ja umrę? Diagnoza: nowotwór kości. Piotr 

Miszczyk, ur. 1994 r. ; Nie każdy jest fajterem. Diagnoza: neuroblastoma złośliwa IV stopnia. Jaś, ur. 2012 r. ; 

Mali wielcy wojownicy. Diagnoza: białaczka limfoblastyczna typu B. Marta Zakowicz, ur. 2007 r. ; Ścigając się 

z czasem. Diagnoza: chłoniak Hodgkina. Maja Trastulli, ur. 2010 r. ; Bo ja się boję tylko smierci ; Niemożliwe 

nie istnieje. Diagnoza: chłoniak limfoblastyczny typu T. Natalia Gajda, ur. 2004 r. ; Warto marzyć. "Warto 

marzyć, bo marzenia się spełniają". Z pamiętnika Natalii Gajdy ; Na wojnie z onkologiczną ciemnotą. Agnieszka 

Bochnia psycholożka i psychoterapeutka Kliniki Mentalnej w "Przylądku Nadziei" ; Przylądkowe słońce na 

Kilimandżaro ; "Przylądek Nadziei" w pigułce. 

 

 

93. Jak wykryć kłamstwo : profilerka Natalia Hofman radzi, jak widzieć więcej niż 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Detekcja kłamstwa , Kłamstwo , Komunikacja niewerbalna , 

Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-10 

 

 



162 
 

Czy wiesz, że dobry kłamca będzie długo patrzył ci w oczy? Naukowcy udowodnili, że każdego dnia jesteśmy 

okłamywani ponad dwieście razy! Podświadomie umiemy wyczuć fałsz, jednak intuicja to za mało. Zwłaszcza 

gdy trafimy na patologicznego kłamcę… Na co zwracać uwagę w trakcie rozmowy? Czy wiesz, że tatuaż na 

lewym przedramieniu mówi o relacjach z kobietami? Dlaczego na randce lepiej odsłaniać nadgarstki niż 

przygryzać wargi? Jak kłamią mężczyźni, a jak kobiety? Profilerka Natalia Hofman jest uczennicą samego Paula 

Ekmana, najwybitniejszego na świecie eksperta wykrywania kłamstw. Współpracuje z policją i prywatnymi 

detektywami, pomaga w śledztwach gospodarczych, uczy rekruterów. Jest certyfikowaną ekspertką 

odczytywania mowy ciała, rozpoznawania mikroekspresji i psychografologii. Na jej szkolenia trzeba zapisywać 

się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W swojej pierwszej książce w przystępny i skuteczny sposób nauczy 

cię, jak widzieć więcej niż inni. JUŻ NIE DASZ SIĘ OSZUKAĆ!  

 

 

94. Jak zostałem gangsterem : historia prawdziwa / rozmawia Krzysztof Gureczny.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępcy , Przestępczość zorganizowana , Polska , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Bohater książki Krzysztofa Gurecznego w bandziorskim świecie spędził cztery dekady. Zmieniła się mafia, 

zmieniła się policja, zmienił się ustrój Polski, a on ciągle jest nieuchwytny. Ma przeciętny samochód i przeciętny 

dom, ale obraca milionami. Unika rozgłosu, ale pociąga za wszystkie sznurki. W szczerej rozmowie opowiada, 

ile wspólnego z prawdą mają wyznania skruszonych gangsterów i w jaki sposób stał się tym, kim jest.  

 

 

95. Jedno lato w Himalajach / Michał Kochańczyk.- Pelpin : Wydawnictwo 

Bernardinum, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kochańczyk, Michał (1950- ) , Alpinizm , Alpiniści , Czo 

Oju (góra) , Nanga Parbat (góra) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

„JEDNO LATO W HIMALAJACH” opisuje zmagania związane ze zdobywaniem dwóch ośmiotysięcznych 

szczytów – Cho Oyu i Nanga Parbat. Obie himalajskie wyprawy, w których brał udział autor, odbyły się w 1985 

roku – kiedy polski himalaizm przeżywał swój rozkwit i także regionalne kluby wysokogórskie starały się 

zaznaczyć swoją obecność w górach wysokich. Organizatorami wypraw były: Klub Wysokogórski „Trójmiasto” 

i Klub Wysokogórski Kraków. Wśród uczestników znaleźli się najwybitniejsi polscy himalaiści: Jerzy Kuku-

czka, Andrzej Heinrich, Tadeusz Piotrowski. Bogato ilustrowana relacja, opisująca dramatyczne wydarzenia, 

jakie zdarzyły się na stokach obu gór, warta jest polecenia tym wszystkim, których interesuje wysokogórska 

wspinaczka. Jest fragmentem historii – przywołaniem czasu i miejsc oraz ludzi, z których wielu, niestety, już nie 

ma.  
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96. Keanu Reeves : w roli głównej / Larissa Zageris, Kitty Curran ; przekład Joanna 

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

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reeves, Keanu (1964- ) , Aktorzy amerykańscy , Film 

amerykański , Esej , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Reeves K.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Wszyscy uważamy, że Keanu Reeves jest breathtaking! Fani uwielbiają go za role w filmach Speed: 

Niebezpieczna prędkość, Dracula, a także za takie ikoniczne postaci jak Neo czy John Wick, a internet ogłosił go 

swoim królem. Za zniewalającym uśmiechem Keanu Reevesa kryje się jednak wiele smutku. Aktor wychowywał 

się bez ojca, który był uzależniony od narkotyków i odsiadywał wyrok. Stracił trzy ukochane osoby. Jego 

najlepszy przyjaciel River Phoenix zmarł po przedawkowaniu kokainy. Jedyne dziecko gwiazdora urodziło się 

martwe w ósmym miesiącu ciąży. A ukochana zginęła w wypadku samochodowym. Poznaj historię jedynego 

hollywoodzkiego aktora, któremu woda sodowa nie uderzyła do głowy i który pomimo sukcesu pozostaje sobą. 

Przeczytaj o Keanu jeżdżącym metrem i samotnie jedzącym kanapki na ławce w parku. O jedynym aktorze, 

który jest prawdziwym wzorem do naśladowania. Bindżujesz filmy z Keanu i wysyłasz przyjaciołom memy                

z aktorem? My też! Dowiedz się zatem, którym Keanu jesteś, robiąc test osobowości!  

 

 

97. Kebabistan : rzecz o polskim daniu narodowym / Krystian Nowak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, copyright 2020. 

(Nie-Fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bary (lokale gastronomiczne) , Fast food , Gastronomia , 

Kebab , Restauracje , Styl życia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-64 

Nowości:  2020-10 

 

 

Kebab w Polsce to najpopularniejszy rodzaj tak zwanego fast foodu - co najmniej jedna trzecia wszystkich 

restauracji w Polsce oferuje potrawy kebabopodobne. Jak wygląda świat polskiego kebabu? Krystian Nowak 

pojechał w Polskę dowiedzieć się tego. Bardzo smaczny reportaż nie tylko dla fanów ciętego mięsa w cienkiej 

picie.  

 

 

98. Kiedy trauma innych staje się własną : negatywne i pozytywne konsekwencje 

pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych / Nina Ogińska-Bulik, 

Zygfryd Juczyński.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odporność psychiczna , Pomoc psychologiczna , Stres , 

Trauma , Wsparcie społeczne , Monografia 

Sygnatura:  WG-159.9:616 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. I. TRAUMA I JEJ KONSEKWENCJE; R. II. WTÓRNY STRES TRAUMATYCZNY; R. III. ZASTĘPCZY 

WZROST PO TRAUMIE; R. IV. INTERWENCJE - REDUKOWANIE WTÓRNEGO STRESU TRAUMATY-

CZNEGO I WZMACNIANIE ZASTĘPCZEGO WZROSTU PO TRAUMIE; R. V. BADANIA WŁASNE. 
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99. Kiedy wzywa nas dzicz : jak więź ze zwierzętami może zmienić nasze- i ocalić 

ich- życie / Richard Louv ; [przekład: Krzysztof Sokalla].- Warszawa : Mamania, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Środowisko człowieka , Świadomość 

ekologiczna , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2020-10 

 

 

„Nasze relacje z istotami innymi niż ludzie mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie, naszego 

ducha i nasze poczucie integracji ze światem” „Kiedy wzywa nas dzicz” to poruszający głos w świecie 

zdominowanym przez technologię i ciągłą komunikację cyfrową. Przełomowa książka Richarda Louva, 

„Ostatnie dziecko lasu”, zapoczątkowała międzynarodowy ruch poświęcony idei połączenia dzieci z naturą. 

Teraz w „W kiedy wzywa nas dzicz” autor redefiniuje wspólną przyszłość ludzi i zwierząt. Bada nasze 

powiązania ze zwierzętami i to, jak mogą one odmienić nasze fizyczne i duchowe życie, służąc jako antidotum 

na postępującą samotność. W rozmowach z naukowcami, teologami, ekspertami od dzikiej przyrody, 

uzdrowicielami, psychologami, działaczami i rodzicami, wyjaśnia między innymi: – jak ludzie komunikowali się 

ze zwierzętami kiedyś, a jak robią to dzisiaj; – jak psy mogą uczyć dzieci etyki; – jak terapia wspomagana przez 

zwierzęta może zmienić podejście do zdrowia psychicznego i edukacji; – jaką rolę odgrywają relacje człowiek-

zwierzę w naszym duchowym życiu. „Kiedy wzywa nas dzicz” przemawia za ochroną, wsparciem i tworzeniem 

zrównoważonego i wspólnego siedliska dla wszystkich stworzeń – nie z powodu strachu, ale z powodu miłości. 

Wskazuje nam to, czego wszyscy pragniemy w erze technologii: prawdziwego połączenia. „Louv pisze o naszej 

potrzebie zatracenia się w naturze i o tym, jak nasze interakcje ze zwierzętami mogą pomóc ocalić nie tylko nas 

samych, ale i planetę. W lirycznej, czasem mistycznej prozie kwestionuje nasze założenia dotyczące tego, jak 

odnosimy się do innych gatunków”. Booklist „Richard Louv znowu to zrobił. Niezwykła książka, która pomoże 

wszystkim oderwać się od ekranów i przypomnieć sobie, że jesteśmy zwierzętami w świecie zwierząt”.  

 

 

100. Klub : seksskandal w Komitecie Noblowskim / Matilda Voss Gustavsson ; ze 

szwedzkiego przełożyła Justyna Czechowska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arnault, Jean-Claude (1946- ) , Svenska Akademien , Kobieta 

, Literacka Nagroda Nobla , Molestowanie seksualne , Przemoc , Skandale , Śledztwo 

i dochodzenie , Zgwałcenie , Życie literackie , Szwecja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

Młoda odważna reporterka, która dosłownie wstrząsnęła posadami Akademii Szwedzkiej. Pod koniec 2017 roku 

jeden z najpopularniejszych szwedzkich dzienników Dagens Nyheter opublikował reportaż śledczy, który 

sprawił, że najbardziej prestiżowa i nieskalana instytucja kulturalna na świecie trafiła na pierwsze strony 

międzynarodowych tytułów. Gustavsson w swoim rzetelnym materiale opisała napaści seksualne, korupcję, 

nadużycia i bezwzględną walkę o wpływy i władzę wśród intelektualnej elity związanej z Komitetem 

Noblowskim. W wyniku tej publikacji w 2018 roku nie przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Klub 

czyta się jak thriller. I choć wciąga jak najlepsza powieść, niestety fikcją nie jest. Wszystkie opisane zdarzenia 

miały miejsce. Wszystkie występujące osoby są prawdziwe. Matilda Voss Gustavsson przedstawia relacje 

osiemnastu kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć o molestowaniu seksualnym, gwałtach i przemocy, jakich 

doświadczyły od jednego z najbardziej wpływowych i szanowanych członków Klubu. Reporterka odważnie 

przerwała trwającą od lat zmowę milczenia, czym wywołała międzynarodowy skandal. Klub to również 

opowieść o brutalnym i bezwzględnym świecie sztuki. I o tym, jak właśnie w imię sztuki dosłownie niszczono 
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ludzkie życie. Matilda Voss Gustavsson odebrała za swój repor taż szereg nagród i wyróżnień, a książka 

tłumaczona jest na kolejne języki.  

 

 

101. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku / Tomasz R. 

Aleksandrowicz.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Bezpieczeństwo informacyjne , 

Polityka międzynarodowa , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. 1. KONIEC ŚWIATA, JAKI ZNAMY. KORZENIE ZMIAN; R. 2. MEGATRENDY: REWOLUCJA 

TECHNOLOGICZNA;  ROZDZIAŁ 3. MEGATRENDY: REKONFIGURACJA UKŁADU SIŁ NA ARENIE 

MIĘDZYNARODOWEJ; R. 4. MEGATRENDY: REAKCJE SPOŁECZNE; R. 5. "CZARNE ŁABĘDZIE"; R. 

6. POLSKA WOBEC ZMIAN ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA. 

 

 

102. Kolekcjoner porzuconych dusz : reportaże z Brazylii / Eliane Brum ; 

tłumaczenie Gabriel Borowski.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2020. 

(Mundus : fenomeny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczeństwo , Życie codzienne , Brazylia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2020-10 

 

 

Zbiór reportaży Eliane Brum, wielokrotnie nagradzanej dziennikarki, przedstawia przejmujący obraz życia                  

w Brazylii, którego próżno szukać w przewodnikach turystycznych. Autorka odwiedza indiańskie i metyskie 

akuszerki na północnym krańcu puszczy amazońskiej, opowiada o życiu mieszkańców jednej z faweli w Sao 

Paulo i śledzi walkę aktywistów społecznych z międzynarodowymi korporacjami o prawa kobiet, środowisko 

naturalne i dach nad głową. Kloszard z Porto Alegre, poszukiwacze złota z Belo Monte, matki straconego 

pokolenia… Kolekcjoner porzuconych dusz to galeria niezwykłych postaci, do których autorka podchodzi                   

z niezwykłą wrażliwością, pokazując świat z ich perspektywy. Jej wysmakowane literacko teksty nie tylko 

opisują aktualne problemy społeczne, lecz także stanowią prawdziwe ćwiczenie z empatii. To reportaże, wobec 

których nie można przejść obojętnie.  

 

 

103. Komar : najokrutniejszy zabójca na świecie / Timothy C. Winegard ; przełożył 

Maciej Lorenc.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komary , Epidemie , Choroby wirusowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-59 

Nowości:  2020-10 
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Bezwzględny morderca, który decydował o losach narodów i przebiegu wojen. W ciągu 200 tysięcy lat naszej 

stosunkowo krótkiej egzystencji odebrał życie mniej więcej 52 miliardom ludzi. Przenosi destrukcyjne choroby, 

które są przyczyną bezkresnego potoku rozpaczy i śmierci. I nie ma zamiaru przestać. Komar, a właściwie 

krwiożercza komarzyca, prowadzi z nami bitwę od zarania dziejów. Potrafi przetrwać wiele przeciwności losu               

z godną podziwu nieustępliwością. Timothy C. Winegard stworzył niezwykłą, napędzaną zaskakującymi 

spostrzeżeniami opowieść o owadzie, który wciąż pozostaje niepokonany. W swej książce przywołuje momenty 

z historii, w których komar odegrał kluczową rolę, i zaskakuje tym, jak ogromny wpływ na nasze życie ma ten 

niewielki owad. 

 

 

104. Korespondent / Marek Lehnert.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Lehnert, Marek (1950- ) 

, Polskie Radio , Radio Wolna Europa , Dziennikarze radiowi , Korespondenci 

zagraniczni , Papiestwo , Polacy za granicą , Rzym (Włochy) , Watykan , Pamiętniki 

i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2020-10 

 

 

Czy Jan Paweł II planował abdykację? Czy Ali Agca miał zabić też Lecha Wałęsę? Jakie towary są 

szmuglowane z Watykanu do Rzymu? Odkryj tajemnice Watykanu zgłębiane przez autora przez ponad 

trzydzieści lat. Marek Lehnert dotarł za kulisy najdonioślejszych wydarzeń w historii Kościoła XX i XXI wieku.  

W swoich wspomnieniach przedstawia mechanizmy rządzące najmniejszym państwem świata, przytacza 

pasjonujące anegdoty dotyczące podróży papieskich, opowiada o niezwykłych gościach pojawiających się za 

watykańskimi murami.  

 

 

105. Kowalska : ta od Dąbrowskiej / Sylwia Chwedorczuk.- Warszawa : Marginesy, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dąbrowska, Maria (1889-1965) , Kowalska, Anna (1903-

1969) , Pisarze polscy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Kowalska A. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Powieściopisarka, nowelistka, redaktorka. Żona Jerzego, partnerka Marii Dąbrowskiej, matka Tuli. Anna 

Kowalska była osobą niezwykłej energii i temperamentu, błyskotliwą i rozległych horyzontów intelektualistką, 

przewrotną i władczą indywidualnością.  Do swojej twórczości zawsze odnosiła się jednak krytycznie, ale pisać 

nie przestawała. Praca literacka była jej jedynym zawodowym wyborem i celem. Wyjątkowość twórczego 

talentu Kowalskiej można odnaleźć bez wątpienia w prowadzonej od 1940 roku niemającej podobnego 

przykładu w historii literatury polskiej korespondencji z Marią Dąbrowską. Burzliwy, głęboki, długoletni 

związek dwóch pisarek porusza, intryguje i zachwyca. Ujawnia się w dokumentach osobistych, dzięki którym 

widać, że życie Anny stanowi przykład losu wyjątkowego i uniwersalnego jednocześnie, wykracza poza swój 

czas i zanurza się w teraźniejszości. "Kowalska. Ta od Dąbrowskiej" opowiada m.in. historię uczucia dwóch 

kobiet, z którym nie wiadomo było, co uczynić – od samego jego początku. Ukazuje złożoność relacji z mężem 

oraz dramatyzm żywionych uczuć do Marii. Sylwia Chwedorczuk w niezwykły sposób wydobywa z mroku 

niesłusznie zapomnianą pisarkę, autorkę przejmującej Szczeliny, autorytet dla Andrzejewskiego, Broniewskiego, 

Iwaszkiewicza, Parandowskiego, Słonimskiego czy Hartwig.  
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106. Kreatywność S.A. : droga do prawdziwej inspiracji / Ed Catmull, Amy Wallace 

; przekład Marcin Kowalczyk.- Wydanie w oprawie miękkiej, dodruk.- Warszawa : 

MT Biznes, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pixar , Efektywność ekonomiczna , Kultura organizacyjna , 

Sukces , Twórczość , Wytwórnie filmowe , Stany Zjednoczone (USA) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-10 

 

 

Zajrzyj za kulisy jednej z najbardziej kreatywnych firm świata! Kreatywność to książka dla menedżerów, którzy 

chcą budować wraz ze swoimi współpracownikami środowisko pracy oparte na kreatywności oraz jak, poprzez 

odrzucenie konwencji, usprawniać procesy w firmie. To także pierwszy wgląd za kulisy wytwórni filmów 

animowanych Pixar. Dzięki niej możemy zajrzeć na spotkania, autopsje, narady „zespołu mózgowców" 

(Braintrust), podczas których powstawały jedne z najpopularniejszych filmów w historii kinematografii.                      

W założeniu jest to książka o tym, w jaki sposób można zbudować w firmie kreatywną kulturę – ale również, jak 

pisze sam współzałożyciel i prezes Pixara, Ed Catmull, „wyraz idei, które według mnie pozwalają wyzwolić               

w nas to, co najlepsze". KULTURA KREATYWNOŚCI. Od blisko dwudziestu lat Pixar zajmuje dominującą 

pozycję w świecie animacji, tworząc takie filmy, jak trylogia „Toy Story”, „Potwory i spółka”, „Gdzie jest 

Nemo”, „Iniemamocni”, „Odlot” i „WALL-E”, które biły rekordy widowni i zebrały łącznie 30 Oscarów. 

Radość opowiadania historii, pomysłowe scenariusze, autentyczne emocje: pod wieloma względami filmy 

wytwórni Pixar same w sobie pokazują, czym jest kreatywność. Catmull ujawnia ideały i techniki wykorzy-

stywane przez Pixara, które sprawiły, że wytwórnia jest dziś tak podziwiana – i zyskowna. Ta książka zawiera 

mnóstwo sprawdzonych recept na to, by stale podkręcać kreatywność, nie zabijać jej biurokracją i uważnie 

przyglądać się wszystkiemu, co może jej zagrozić.  

 

 

107. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 13, Grodno, 

Wołczyn, Stare Wasiliszki, Żołudek, Mosty, Druskienniki / Stanisław Sławomir 

Nicieja.- Opole : Wydawnictwo MS, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Druskieniki (Litwa, okr. olicki ; okolice) , Grodno (Białoruś, 

obw. grodzieński) , Mosty (Białoruś, obw. grodzieński, rej. mostowski) , Stare 

Wasiliszki (Białoruś, obw. grodzieński, rej. szczuczyński) , Wołczyn (Białoruś, obw. 

brzeski , rej. kamieniecki) , Żołudek (Białoruś, obw. grodzieński, rej. szczuczyński) , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2020-10 

  

Wstęp. Grodzieńszczyzna ; R. I. Grodno- nadniemeńska stolica ; R. II. Stare Wasiliszki - "Dziwny jest ten świat" 

; R. III. Żołudek - jedno z gniazd rodowych Czetwertyńskich ; R. IV. Mosty - banalna nazwa, niebanalna historia 

; R. V. Druskienniki - kurort Marszałka. 

 

108. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 14, Stanisławów, 

Buczacz, Zabłotów, Ilińce, Trójca i Chlebiczyn / Stanisław Sławomir Nicieja.- 

Opole : Wydawnictwo MS, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Buczacz (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. buczacki) , 

Chlebiczyn (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. śniatyński) , Ilińce (Ukraina, obw. 

winnicki, rej. iliniecki) , Iwano-Frankiwsk (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) , Trójca 
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(Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. śniatyński) , Zabłotów (Ukraina, obw. 

iwanofrankiwski, rej. śniatyński) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2020-10 

 

Wstęp. Tym co nie doszli, co nie zdążyli ; R. I. Stanisławów - podkarpacka metropolia ; R. II. Buczacz – podol-

ska perła rokoka ; R. III. Zabłotów - sztetl nad Prutem. 

 

 

109. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 15, Wilno / 

Stanisław Sławomir Nicieja.- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 

Wydawnictwo MS, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilno (Litwa) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W 15 tomie Kresowej Atlantydy autor zawędrował na drugi biegun Kresów. Jeśli Lwów – miasto o wyjątkowym 

znaczeniu w kulturze polskiej możemy uznać za biegun południowy, to Wilno – o podobnej pozycji w polskiej 

historii – możemy nazwać biegunem północnym. Pomiędzy tymi dwoma metaforycznymi biegunami zamknięte 

są dzieje polskich Kresów Wschodnich. O Wilnie powstało dziesiątki książek, tysiące artykułów, wierszy                      

i wspomnień. Nicieja potraktował temat bardzo oryginalnie – tak nikt dotychczas nie uczynił. Przedstawiając 

dzieje Wilna, autor zderzył ze sobą frontalnie tak różne i tak odmiennie zapisane w historii postacie, jak choćby 

Józef Piłsudski i Feliks Dzierżyński, Stanisław Cat-Mackiewicz i Witold Hulewicz, Czesław Miłosz i Jerzy 

Putrament, Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki i Tadeusz Konwicki.  

 

 

110. Krótka historia Europy : od Peryklesa do Putina / Simon Jenkins ; przełożył 

Tomasz Hornowski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Dlaczego Europa na przestrzeni dwóch tysięcy lat stała się oazą pokoju, dobrobytu i wolności? Dlaczego też 

odcisnęła nieusuwalne piętno na dziejach świata? Simon Jenkins prowadzi nas w tej błyskotliwej książce krętą 

ścieżką od starożytności, poprzez średniowiecze, czasy reformacji i rewolucji francuskiej aż do dwóch wojen 

światowych i współczesności. Autor opowiada o wybitnych europejskich politykach, żołnierzach, postaciach 

kultury, nauki i sztuki, a także wielkich zbrodniarzach. Śledząc główne wydarzenia rozgrywające się w kolej-

nych epokach, łączy najważniejsze siły sprawcze wpływające na jej dzieje w jedną narrację - dogłębną, barwną              

i fachową. Co sprawiło, że ten niewielki kontynent stał się tak potężny? W jaki sposób zlepek różnojęzycznych, 

niekiedy bardzo odmiennych nacji poprzedzielanych górami i puszczami, rozrzuconych na licznych wyspach                

i półwyspach dorobił się zbiorowej świadomości? Dlaczego działania europejskich dyplomatów tak często 

prowadziły do rozlewu krwi? Jak to się stało, że europejska kultura i nauka zdominowały świat? „Mimo 

znaczenia polityki, gospodarki i kultury tego kontynentu aż dotąd nie było książki, która syntetycznie ujęłaby 

jego dzieje. Mistrzowski portret Europy Simona Jenkinsa wreszcie zapełnił tę ziejącą lukę. Różnorodność, 

przewaga militarna, dynamika i energia gospodarcza, biegłość w nauce oraz inwencja twórcza zapewniły 
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Europie wyjątkowe miejsce w dziejach ludzkości. Nawet dziś, w okresie względnego upadku znaczenia, 

przyciąga jak magnes uchodźców, emigrantów, uczonych i turystów z całego świata (…). Niezwykły zakątek”.  

 

 

111. Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego / Maria Gołda-Sobczak.- 

Wydanie 2. poprawione i zmienione.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva 

Rerum, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aneksja Krymu (2014) , Krym (Ukraina ; republika 

autonomiczna) , Rosja , Ukraina , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-10 

 

 

Dramatyczna historia Tatarów Krymskich oraz dzieje Półwyspu Krymskiego na tle skomplikowanych stosunków 

z Rosją oraz Ukrainą. Rzetelna publikacja, drobiazgowo udokumentowana. 

 

 

112. Kryminalistyka / redaktor Jan Widacki ; autorzy Zdzisław Marek, Bronisław 

Młodziejowski, Jarosław Moszczyński, Jan Widacki, Tadeusz Widła.- 4. wydanie 

poprawione i zmienione.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 

(Studia Prawnicze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-10 

 

 

I. Przedmiot i zakres kryminalistyki ; II. Pierwsze informacje o przestępstwie ; III. Oględziny ; IV. Współdzia-

łanie medyka sądowego z organami procesowymi. Badanie śladów biologicznych ; V. Wersja śledcza, modus 

operandi, analiza kryminalna - teoretyczne podstawy śledztwa ; VI. Zarys kryminalistycznej problematyki 

przesłuchania ; VII. Identyfikacja osoby na podstawie śladów pamięciowych - okazanie ; VIII. Wybrane 

czynności taktyczne o charakterze procesowym prowadzone z udziałem podejrzanego lub świadka ; IX. 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze ; X. Registratury policyjne ; XI. Niektóre formy działań taktyczno-

kryminalnych ; XII. Fotografia w kryminalistyce ; XIII. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji 

kryminalistycznej ; XIV. Kryminalistyczne zastosowania antropologii ; XV. Daktyloskopia ; XVI. Badania 

dokumentów ; XVII. Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna) ; XVIII. Identyfikacja 

narzędzi, śladów obuwia i śladów pojazdów ; XIX. Badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia ; 

XX. Badania fizykochemiczne ; XXI. Identyfikacja przez badanie tzw. śladów emocjonalnych ; XXII. Nowe 

metody identyfikacji i innych badań. 

 

 

113. Kryminalistyka : zarys systemu / Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, 

Wojciech Kasprzak.- Warszawa : Difin, 2015. 

(Prawo Karne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-10 
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CZĘŚĆ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI; CZĘŚĆ II. TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA; 

CZĘŚĆ III. TAKTYKA KRYMINALISTYCZNA. 

 

 

114. Kryminalistyka a nowoczesne technologie / redakcja Violetta Kwiatkowska -

Wójcikiewicz, Dariusz Wilk , Józef Wójcikiewicz .- Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Postęp techniczny , Przemysły wysokiej 

techniki , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

 

I. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH I EKSPERTYZIE SĄDOWEJ;  

II. METODY OBRAZOWANIA W KRYMINALISTYCE;  III. CHEMIA SĄDOWA; IV. NARZĘDZIA 

INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE CZYNNOŚCI SŁUŻB. 

 

 

115. Kryminalistyka czyli O współczesnych metodach dowodzenia przestępstw / 

Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński.- Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2020. 

(Zagadnienia Prawne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Policja kryminalna , Prawo karne , 

Śledztwo i dochodzenie , Technicy kryminalistyki , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

I. Początki, zakres i zadania kryminalistyki ; II. Ślady kryminalistyczne ; III. Ekspertyza kryminalistyczna ; IV. 

Dowód w postępowaniu karnym ; V. Reakcja na zawiadomienie o przestępstwie ; VI. Metody wspomagające 

proces wykrywczy ; VII. Czynności operacyjno-rozpoznawcze ; VIII. Planowanie postępowania przygotowaw-

czego. Wersje kryminalistyczne ; IX. Podstawy psychologii zeznań ; X. Przesłuchanie ; XI. Przesłuchania 

szczególne ; XII. Metody oceny zeznań i wyjaśnień ; XIII. Inne czynności procesowo-kryminalistyczne ; XIV. 

Oględziny ; XV. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka ; XVI. Daktyloskopia ; XVII. Inne metody 

identyfikacji dermatoskopijnej oraz odontoskopia ; XVIII. Badania biologiczne ; XIX. Entomologia sądowa ; 

XX. Osmologia ; XXI. Badania dokumentów ; XXII. Badania pisma ręcznego i podpisów ; XXIII. Fonoskopia ; 

XXIV. Mechanoskopia ; XXV. Badania broni palnej ; XXVI. Traseologia ; XXVII. Badania fizykochemiczne ; 

XXVIII. Fotografia kryminalistyczna ; XXIX. Informatyka kryminalistyczna ; XXX. Kryminalistyczne bazy 

danych. 

 

116. Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku / Renata Aleksandrowicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP ; [Wrocław] : współpraca 

wydawnicza Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2020. 

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 196) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czytelnictwo , Osoby w wieku starszym , Społeczeństwo 

wiedzy , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-02 

Nowości:  2020-10 
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Wstęp;  I. STAROŚĆ WOBEC PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I KULTUROWYCH; II. KSIĄŻKA I CZYTA-

NIE W ŻYCIU SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH. 

 

 

117. Kwalifikowany typ rozboju : aspekty prawnokarne, kryminologiczne i 

kryminalistyczne / Arkadiusz Tomczyk.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czyn zabroniony , Kryminalistyka , Kryminologia , Prawo 

karne , Rozbój , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTWA ROZBOJU W TYPIE KWALIFIKOWANYM; R. 

2. PRAWNOKARNE ASPEKTY PRZESTĘPSTWA ROZBOJU; R. 3. ZNAMIONA KWALIFIKUJĄCE; R. 4. 

SĄDOWY WYMIAR KARY; R. 5. KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY PRZESTĘPSTWA ROZBOJU                   

W TYPIE KWALIFIKOWANYM. 

 

 

118. Lato 1920 / Joanna Rolińska.- Warszawa : Bellona, copyright 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka wewnętrzna , Wojna polsko-bolszewicka (1919-

1920) , Polacy , Życie codzienne , Życie kulturalne , Polska , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Opowieść o warszawskiej ulicy roku 1920 - od 20 czerwca do 20 sierpnia. Tydzień po tygodniu, dzień po dniu. 

Strajki robotnicze, upał, drożyzna, premiery w teatrach i kabaretach, afery kryminalne i tajemnicza fala 

samobójstw. Letnie ogródki kawiarniane przy których przysiadają umundurowani już ochotnicy. Wreszcie apel 

Piłsudskiego, wielki zryw mobilizacyjny warszawiaków i uroczysty wymarsz pierwszych oddziałów. Wiece 

robotnicze i procesje błagalne. Na tym tle historie zwykłych ludzi i znacznych postaci zasłużonych dla miasta.             

O czym dyskutowano, na jakie tematy się kłócono, gdzie bywano i co czytano? Gdzie wyjeżdżano na wakacje? 

Jakie lęki wewnętrzne władały wtedy społeczeństwem warszawskim? Książka pokazuje stolicę roku 1920 jako 

miasto wewnętrznie skłócone, szarpane sprzecznymi namiętnościami, a jednocześnie potrafiące w obliczu 

niebezpieczeństwa zmobilizować się, zjednoczyć, zawiesić swary.  

 

 

119. Lesbos, hańba Europy / Jean Ziegler ; przełożyła Karolina Zebrzyńska.- 

Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, copyright 2020. 

(Biblioteka Le Monde Diplomatique) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obozy dla uchodźców , Polityka migracyjna , Uchodźcy , 

Bezpieczeństwo publiczne , Kraje Unii Europejskiej , Lesbos (Grecja ; wyspa) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2020-10 
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W ciągu ostatnich sześciu lat, do Europy trafiło ponad trzy miliony uchodźców, szukając schronienia i godnego 

życia. Dla Europy to największy ruch migracyjny związany z konfliktami zbrojnymi od czasu II wojny 

światowej. Rządzący w Polsce zasadniczo prawie jednogłośnie odmówili przyjęcia uchodźców z Syrii, 

Palestyny, Jemen, Sudanu, Afganistanu i innych południowych państw, gdzie trwa terror i wojna. „Nikt nas nie 

zmusi do przyjęcia uciekinierów”, „Są to głównie migranci ekonomiczni, którzy szukają łatwego i lepszego 

zarobku”, „Wśród uchodźców są terroryści islamscy, które znienawidzą naszych wartości.” Taką narracje 

słyszeliśmy codziennie w publicznych mediach. Wiele wskazuje na to, że ostanie trzy dekady to najlepsze lata 

dla Polski od wielu pokoleń. Nic dziwnego, że nikt nie chce, by ktoś stanął na drodze do dalszego sukcesu                   

i dobrobytu, a najmniej, żeby to byli migranci z obcych i oddalonych nam kultur. Wiele się mówi o bohaterach, 

którym Polska zawdzięcza odzyskaną wolność. Myślę że ci bohaterowie oczekiwaliby od nas więcej, niż 

czynimy obecnie, by chronić prześladowanych. Gdyby do nas wrócili, byłoby nam wstyd. Z Przedmowy Petera 

Stratenwertha 

 

 

120. Ludobójstwa Stalina / Norman M. Naimark ; redaktor prowadząca Marta 

Wilińska ; indeks Małgorzata Ziemińska ; tłumaczenie Aleksandra Arumińska.- 

Warszawa : Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stalin, Józef (1878-1953) , Kolektywizacja rolnictwa , 

Ludobójstwo , Stalinizm , Wielka czystka (1934-1939) , Wielki głód na Ukrainie 

(1932-1933) , Zbrodnia katyńska (1940) , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2020-10 

 

Józef Stalinbył odpowiedzialny za śmierć milionów obywateli Związku Sowieckiego oraz innych państw. Ginęli 

oni w egzekucjach, umarli w wyniku pracy przymusowej, deportacji czy z głodu. Czy jednak jego zbrodnie 

popełnione na rzekomych "wrogach ludu" można zaklasyfikować jako ludobójstwo, rozumiane nie w sposób 

potoczny, ale jako celowe zabijanie określonych grup ze względu na takie cechy, jak rasa, narodowość czy 

wyznawana religia? Autor, porównując stalinowskie zbrodnie z innymi ludobójstwami, stara się w swojej 

książce udzielić odpowiedzi na to wciąż wywołujące ogromne kontrowersje pytanie. Próbuje zarazem 

wytłumaczyć, w jaki sposób Stalin stał się bezlitosnym mordercą. Podkreśla przy tym osobistą odpowiedzial-

ność, jaką ponosił dyktator za przestępstwa, które z jego woli popełniły sowieckie służby.  

 

 

121. Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z 

wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Krzysztof Orlik.- Wydanie 2.- Warszawa 

: CeDeWu, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cykl koniunkturalny , Ekonomia behawioralna , Kryzys 

gospodarczy , Makroekonomia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-330.101.541 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. I. PRZEDMIOT I METODY BADAWCZE EKONOMII BEHAWIORALNEJ; R. II. DZIAŁANIA 

EKONOMICZNE JEDNOSTEK I GRUP W UJĘCIU EKONOMII BEHAWIORALNEJ; R. III. WYKORZY-

STANIE EKONOMII BEHAWIORALNEJ W ANALIZIE ZJAWISK MAKROEKONOMICZNYCH; R. IV. 

KRYZYS EKONOMICZNY W UJĘCIU EKONOMII BEHAWIORALNEJ. 
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122. Mała księga dawnych Islandczyków : o zwyczajach, tradycjach i przesądach 

/ Alda Sigmundsdóttir ; przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr 

Chojnacki.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Przesądy , Islandia , Esej 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-10 

 

 

Przez stulecia mieszkańcy Islandii musieli zmagać się z trudnymi warunkami fundowanymi im przez klimat                  

i położenie wyspy. Nic dziwnego - ponad 200 wulkanów i liczne lodowce, wysokie klify, ostry wiatr z niemal 

każdej strony… Do tego pustka, choć dawno temu tę samotną skałę wystającą gdzieś pośród Oceanu 

Atlantyckiego porastały gęste lasy. Niestety, poszły z dymem, a właściwie z parą… Bo Islandczycy uwielbiają 

sauny, od zawsze. I zawsze mieli mnóstwo rozwiązań, jak przetrwać w tak surowych warunkach. Niektóre 

pomysłowe, inne wręcz epokowe, ale większość, jak udowadnia Alda Sigmundsdóttir, wyjątkowo komiczne.  

Choć to zaledwie mała książeczka, w rzeczywistości jest prawdziwą księgą, w której pochodząca z Islandii 

autorka popularnego bloga "The Iceland Weather Report" przedstawia najciekawsze, najzabawniejsze i często 

zaskakujące fakty dotyczące tego, jak kiedyś wyglądało życie na tej wyjątkowej, wulkanicznej wyspie.   

 

 

123. Mały Oświęcim : dziecięcy obóz w Łodzi / Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej 

Torański.- Warszawa : Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obóz cygański w Litzmannstadt Ghetto (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Dzieci , II wojna światowa (1939-1945) , Łódź (woj. łódzkie) , 

Publicystyka 

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

Nowości:  2020-10 

 

 

Przemilczana opowieść o jedynym niemieckim dziecięcym obozie koncentracyjnym na terenach Polski. Obóz 

przy ulicy Przemysłowej - obóz koncentracyjny dla polskich dzieci, utworzony na terenie łódzkiego getta. 

Trafiały tam dzieci od szóstego do szesnastego roku życia. Zmuszano je do pracy ponad siły, bito, głodzono                

i "wychowywano" morderczymi ćwiczeniami czy polewaniem zimną wodą i zmuszaniem do stania na mrozie. 

Helenka w momencie osadzenia miała jedenaście lat. Do dzisiaj w nocy budzi się co godzinę. Zuzanna też miała 

jedenaście lat. W pierwszej pracy po wojnie przed dyrektorem stawała jak przed komendantem. Leon trafił do 

obozu jako dziewięciolatek. Co noc krzyczy i płacze. Kiedy słyszą nazwisko Pohl, robi im się słabo. Eugenia 

Pohl była jedną z najokrutniejszych strażniczek obozu - katowała dzieci, polewaniem zimną wodą skazywała je 

na śmierć przez wychłodzenie. Opowieść o miejscu, które skazano na zapomnienie. Opowieść, która oddaje głos 

ostatnim świadkom. Opowieść o dziecięcym piekle.  

 

 

124. Mama lama czyli Macierzyństwo i inne przypadłości życiowe / Anna Weber, 

Aleksandra Woźniak.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Matki i córki , Matki i synowie , Rodzina 

wielodzietna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-10 
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"Mam wrażenie, że moje imię brzmi wyrzut sumienia. Gdy jestem w pracy, żałuję, że nie jestem ze swoimi 

dziećmi, gdy jestem z nimi, czasem myślę, że zwariuję. Ciągle tylko opracowuję nowy plan pogodzenia 

wszystkiego." A jaki jest twój plan pogodzenia wszystkiego? Czy myślisz, że kiedykolwiek wcielisz go w życie? 

Nie przejmuj się! Wymyślisz jeszcze niejeden, lepszy, bo każdy dzień przyniesie ci nowe zaskakujące 

doświadczenia. Ania i Ola to mamy lamy – zupełnie zwykłe, nieidealne, a zarazem najlepsze na świecie mamy 

dla swoich dzieci. Opowiedzą ci, jak przetrwały i jak każda z nich radzi sobie w życiu z trójką dzieci. 

Macierzyństwo – jako jedyne spośród życiowych zjawisk – jest dla nas zawsze szokiem. Niezależnie od liczby 

przeczytanych poradników, blogów i przestudiowanych badań, wciąż zostajemy z tym naszym macierzyństwem 

same. Dlatego Mama lama to książka dla wszystkich mam obecnych i przyszłych, tych, które już wszystko 

wiedzą i po prostu potrzebują chwili relaksu w towarzystwie innych podobnych mam, jak i tych, które szukają 

wszelkich możliwych podpowiedzi, jak się to macierzyństwo, bo póki co zupełnie nie wiedzą, czego mają się 

spodziewać.  

 

 

125. Marek Edelman: Bóg śpi / [rozmawiali] Witold Bereś, Krzysztof Burnetko.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edelman, Marek (1922-2009) , Etyka , Powstanie w getcie 

warszawskim (1943) , Wiara , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Poruszająca, mądra lektura. Dla każdego, bez względu na światopogląd. Zapis rozmów, które Witold Bereś                 

i Krzysztof Burnetko prowadzili z Markiem Edelmanem, ostatnim przywódcą powstania w getcie warszawskim. 

Rozmawiali o Bogu i religii z człowiekiem niewierzącym, boleśnie doświadczonym przez życie, a jednocześnie 

uchodzącym za autorytet moralny. Edelman zapytany o wiarę powiedział, że Boga wymyślili sobie ludzie jako 

pewnego rodzaju protezę - jak jest ciężko, to człowiek próbuje się wspierać myślą o Bogu, sprawiedliwości. 

Autorzy pytają o sens i wartość wszystkich przykazań, wspólnie z Edelmanem analizując je w trudnych                       

i niejednoznacznych kontekstach. Dając przykłady ze swego życia, Edelman tłumaczy, co, dlaczego i kiedy jest 

najważniejsze. Ponadto Marka Edelmana wspominają w książce: Szewach Weiss, Tadeusz Sławek, Jarosław 

Makowski, Konstanty Gebert, Krystyna Zachwatowicz, Stanisław Krajewski, Magdalena Sroda, Leopold Unger, 

Joanna Tokarska-bakir, Andrzej Luter, Krzysztof Piesiewicz i Wisława Szymborska.  

 

 

126. Maria Montessori : historia aktualna / Grazia Honegger Fresco ; przekład Jowita 

Maksymowicz-Hamann.- Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 

copright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Montessori, Maria (1870-1952) , Metoda Montessori , Dzieci 

, Kształcenie , Pedagodzy , Wychowanie , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2020-10 

 

 

Kanoniczna biografia kobiety, która zmieniła myślenie o wychowaniu i edukacji dzieci.  Maria Montessori nie 

była zwyczajną kobietą. Zdolna budzić najbardziej entuzjastyczne poparcie i najbardziej złośliwą krytykę, była  

w swoich czasach przedmiotem spekulacji, oszczerstw i plotek, a jeszcze dziś jej poczucie wolności                              

i niewygodne nowatorstwo poglądów budzą sprzeczne reakcje. Grazia Honegger Fresco z wrażliwością                        

i wyczuciem opisuje poszczególne etapy życia kobiety, która stworzyła nowy kierunek w pedagogice dziecięcej. 

Snuje opowieść o latach edukacji, naznaczonych trudnościami związanymi z faktem, że Maria Montessori była 
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wówczas jedyną kobietą z tytułem lekarskim w Rzymie. Dowiadujemy się o bolesnych doświadczeniach 

skrywanego macierzyństwa; o budzącym się feminizmie, poczuciu sprawiedliwości społecznej i świadomości 

nowej roli kobiety. Śledzimy, jak rodził się innowacyjny projekt pedagogiczny, oparty na podkreślaniu zasobów 

i wolności dziecka. Dzięki cennemu wkładowi prawnuczki Marii, Caroliny Montessori, książka zawiera wiele 

nieznanych dotąd faktów z życia i pracy Marii.  

 

 

127. Matka Polka / Anne Applebaum w rozmowie z Pawłem Potoroczynem.- 

Warszawa : OsnoVa, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Applebaum, Anne (1964- ) , Dziennikarze , Kobieta , 

Polityka , Rodzina , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-050+070  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Anna Applebaum - światowej sławy dziennikarka, laureatka nagrody Pulitzera za książkę Gułag na początku lat 

90. zdecydowała, że chce mieszkać w Polsce. Wyszła za mąż za Radosława Sikorskiego, urodziła dwóch synów. 

Mówi, że jej dom jest w Chobielinie pod Bydgoszczą. Jej publikacje dotąd dotyczyły światowej polityki. W tej 

książce Applebaum po raz pierwszy opowiada o sobie, swoich przemyśleniach, motywacjach i wyborach 

życiowych.  

 

 

128. Matki : niezwykła historia macierzyństwa / Sarah Knott ; przełożyła Urszula 

Gardner ; konsultacja merytoryczna Justyna Wodzik.- Białystok : Mova - 

Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Macierzyństwo , Niemowlę , Noworodek , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2020-10 

 

 

Opierając się na szeregu własnych doświadczeń od poronienia do drugiego porodu i początków opieki nad 

niemowlęciem, Sarah Knott przygląda się macierzyństwu na przestrzeni wieków. W swojej licznej opowieści 

przywołuje listy, wspomnienia, pamiętniki, postaci z obrazów, a nawet sądowe protokoły. Ożywiając zagubione 

przez lata historii zwykłych kobiet, tworzy intymny i zachwycająco piękny obraz matki. Knott w swoich 

przemyśleniach zadaje odważne pytania i zestawia przyszłość z teraźniejszością. Trzymając na rękach niemowlę, 

przygląda się decyzjom i problemom matek wczoraj i dziś, pragnie poznać uniwersalną definicję macierzyństwa.  

 

 

129. Matryca : jak DNA programuje nasze życie / Robert Plomin ; tłumaczenie 

Zuzanna Lamża.- Kraków : Copernicus Center Press, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  DNA (kwas) , Genetyka zachowania , Genom , Kod 

genetyczny , Osobowość , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575 

Nowości:  2020-10 
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W „Matrycy” profesor Robert Plomin, pionier genetyki behawioralnej, czerpiąc z naukowego dorobku całego 

życia, argumentuje, że DNA jest najważniejszym czynnikiem modelującym to, kim jesteśmy. Nasze rodziny, 

szkoły i środowisko są ważne, ale nie wpływają na nas w takim stopniu, co geny. To dlatego, dowodzi Plomin, 

nauczyciele i rodzice, zamiast próbować popychać dzieci w różnych kierunkach, powinni zaakceptować je 

takimi, jakimi są. Nawet wybierane przez nas otoczenie i wydarzenia odciskające na nas największe piętno, od 

rozwodu po uzależnienia, do pewnego stopnia wynikają z naszych genetycznych predyspozycji. Dzięki rewolucji 

DNA już niedługo na podstawie samego kodu genetycznego od momentu urodzenia będziemy w stanie 

przewidzieć, kim staniemy się w przyszłości.  

 

 

130. Mądrość człowieka gór / ks. Józef Tischner ; [opracowanie i wybór tekstów 

Wojciech Bonowicz].- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowość religijna , Filozofowie , 

Górale , Polska , Tatry (góry) , Antologia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wiosna, lato, jesień, zima. Dawniej to natura wyznaczała rytm życia człowieka. Człowiek się do niej 

dostosowywał, a jednocześnie musiał się z nią zmagać. Połączenie tych dwóch elementów – harmonii i walki – 

stworzyło niepowtarzalną kulturę i styl życia, które nazywamy góralszczyzną. Ksiądz Józef Tischner był zawsze 

mocno związany z górami. Cała jego filozofia była przepełniona mądrością ludzi gór. Miał zwyczaj mawiać, że 

jeśli czegoś nie da się przełożyć na góralski, to znaczy, że w ogóle nie warto się tym zajmować. Jego myśli 

inspirują, pobudzają do refleksji. W świecie rozdzieranym konfliktami przywracają pokój i poczucie sensu.  

 

 

131. McMinn & Abrahams : polsko-angielski atlas anatomii klinicznej / Peter H. 

Abrahams, Jonathan D. Spratt, Marios Loukas, Albert-Neels van Schoor ; 

[tłumaczenie Jerzy Stanisław Gielecki, Anna Żurada].- Wydanie 3. polskie, dodruk / 

redakcja naukowa Jerzy Stanisław Gielecki, Anna Żurada.- Wrocław : Edra Urban 

& Partner, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Atlas anatomiczny 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-10 

 

Anatomia opisowa (układów) ; Głowa, szyja i mózgowie ; Kręgosłup i rdzeń kręgowy ; Kończyna górna ; Klatka 

piersiowa ; Brzuch i miednica ; Kończyna dolna ; Narządy, naczynia i węzły chłonne. 

 

 

132. Medycyna estetyczna : podręcznik dla studentów kosmetologii / redakcja 

naukowa Andrzej Przylipiak.- Wydanie 1. - 2. dodruk.- Warszawa : PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia plastyczna , Kosmetologia , Kosmetyka , 

Medycyna estetyczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 
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Książka w szczegółowy sposób omawia cechy starzejącej się skóry, a także czynniki regulujące ten proces. 

Kolejne rozdziały poświęcone są technikom stosowanym w medycynie estetycznej, w tym nieinwazyjnemu 

odmładzaniu twarzy i rąk wraz z protokołami wykonywania poszczególnych zabiegów. Autorzy omówili 

również zabiegi chirurgii plastycznej wykonywanej w celu korekcji wyglądu głowy, tułowia oraz kończyn; 

elementy chirurgii bariatrycznej, abdominoplastykę, lifting oraz zastosowanie implantów. Niezwykle interesu-

jącym fragmentem pracy jest zastosowanie laserów, a także leczenie defektów dermatologiczno-estetycznych, 

takich jak blizny, bliznowce, rozstępy i tatuaże. W podręczniku opisano również zabiegi ze stomatologii 

estetycznej i znaczenie kosmetologii w medycynie estetycznej. Książkę wzbogacono o liczne ryciny i zdjęcia. 

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków kosmetologicznych i medycznych oraz osób zaintere-

sowanych metodami leczenia i korekcji defektów urody. 

 

 

133. Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej / Marta 

Wójcicka.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Memy internetowe , Pamięć 

zbiorowa , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Pamięć zbiorowa w ujęciu lingwistyczno-kulturowym - założenia metodologiczne ; Mem internetowy w pers-

pektywie tekstologicznej ; Mem jako forma reprezentacji przeszłości ; Jak memy pamiętają? ; Mem internetowy 

jako gatunek pamięci ; Mem w świetle mediologii - przekaz czy komunikat? ; Mem w praktykach wcielania, 

czyli o recepcji obrazów przeszłości. 

 

 

134. Metoda Montessori na cztery pory roku : 70 zabaw edukacyjnych / Brigitte 

Ekert ; tłumaczenie Katarzyna Skawran.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo 

RM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko w wieku przedszkolnym , Gry edukacyjne , 

Kreatywność , Metoda Montessori , Rozwój poznawczy , Rozwój psychofizyczny 

dziecka , Wychowanie przedszkolne , Ćwiczenia i zadania , Poradnik 

Sygnatura:  WG-373.2 

Nowości:  2020-10 

 

Wspieraj swoje dziecko na drodze ku samodzielności przez cały rok! W tej książce znajdziesz 70 ćwiczeń 

zgodnych z zasadami pedagogiki Marii Montessori przeznaczonych na różne pory roku. Są tu na przykład 

instrukcje wykonania bożonarodzeniowych dekoracji i latarni na Halloween, zabawy w pisanie, wierszyki,                   

a nawet przepisy kulinarne i ćwiczenia jogi. Zadania odwołują się do codziennych doświadczeń malca. 

Wykonując je razem z dzieckiem, rozbudzisz jego wyobraźnię, rozwiniesz jego zdolności sensoryczne                           

i motoryczne, przygotujesz je do nauki czytania i pisania, a przede wszystkim będzie się razem dobrze bawić. 

Każde ćwiczenie opisano krok po kroku i starannie zilustrowano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego  

i wrażliwego przewodnika po otaczającym je świecie.  

 

 

 

 

 

 



178 
 

135. Metoda Montessori od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć 

samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; [tłumaczenie: 

Katarzyna Skawran].- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Samodzielność , Metoda Montessori , Pedagogika 

wczesnoszkolna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-373.2 

Nowości:  2020-10 

 

 

Przystępny wykład zasad pedagogiki Montessori, odpowiednich do pracy ze starszymi dziećmi. Stosuj je na co 

dzień, aby twoje dziecko było szczęśliwe. Pedagogika Montessori pozwala dyskretnie i z szacunkiem towarzy-

szyć dziecku w kształtowaniu jego osobowości. Między szóstym a dwunastym rokiem życia dziecko ćwiczy się 

w sztuce samodzielnego myślenia, buduje swoją tożsamość. Jeśli będziemy mu wtedy umiejętnie asystować, to 

po osiągnięciu 12 lat, będzie wiedziało, kim jest. Warto skorzystać z tej sprawdzonej metody pedagogicznej                 

i nieustannie wspierać dziecko w stawaniu się szczęśliwym, pewnym siebie, niezależnym, twórczym i otwartym 

na świat człowiekiem.  

 

 

136. Miasto biesów : czekając na powrót cara / Albert Jawłowski.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikołaj II (cesarz Rosji ; 1868-1918) , Kościół a państwo , 

Polityka wewnętrzna , Społeczeństwo , Relacje międzyludzkie , Rosja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(47+57)  

Nowości:  2020-10 

 

 

W setną rocznicę zabójstwa Mikołaja II spod jekaterynburskiej Cerkwi na Krwi wyruszyła stutysięczna procesja. 

Lipcową nocą wyznawcy męczeńskiej ofiary cara-odkupiciela szli w kierunku ukrytej w uralskich lasach Ganinej 

Jamy, domniemanego miejsca ukrycia szczątków Romanowów. Wśród flag, proporców, ikon i krzyży nie było 

żadnych współczesnych symboli państwowych. Prawdziwa święta Rosja upadła bowiem przed stu laty wraz ze 

śmiercią ostatniego imperatora i jego rodziny. A carobójstwo było największą katastrofą w dziejach rosyjskiego 

ludu, oderwaniem się od Boga i Cerkwi. Dla części uczestników uroczystości nocna procesja to przeżycie 

mistycznie i pretekst do odbycia pielgrzymki w intencji wielkiej Rosji i jej ludu. Dla innych to akt polityczny 

skierowany przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym wrogom, sprzysiężeniom globalistów i masonów chcącym 

zniszczyć naturalny ład, piątej kolumnie, światowemu rządowi… Albert Jawłowski wziął udział w uroczystoś-

ciach, by z bliska przyjrzeć się pielgrzymom.  

 

 

137. Miłość na celowniku : jak szukać, żeby znaleźć? / Joanna Godecka, Sylwia 

Stodulska-Jurczyk.- Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internauci , Miłość , Portal randkowy , Randka , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2020-10 
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Szukasz miłości? Pragniesz związku? Chcesz dzielić z kimś życie i planować przyszłość, ale nie wiesz, od czego 

zacząć? Wielu z nas wciąż nie traktuje poważnie Internetu oraz aplikacji randkowych jako miejsca do poznania 

nowych ludzi. Ta książka nie zawiera rozważań, czy wirtualny świat jest lepszym czy gorszym miejscem do 

zawierania znajomości, lecz próbę przedstawienia ważnego zjawiska, którego nie powinniśmy ignorować. Dzięki 

sieci możemy nawiązać kontakt z tymi, którzy mieszkają nawet blisko nas, ale poruszają się innymi drogami. 

Mamy szansę znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach, pasjach. Nie musimy wyczekiwać okazji do 

nawiązania kontaktu, gdyż odezwanie się do kogoś jest czymś oczywistym i bardzo prostym. Oto instrukcja 

obsługi randek w Internecie!  

 

 

138. Miłość... nie ogarniam : męskie spojrzenie na życiowe sprawy / Jerzy 

Jabłoński.- Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jabłoński, Jerzy (1976- ) , Cierpienie , Duchowość katolicka , 

Miłość , Miłość Boża , Trudne sytuacje życiowe , Wiara , Rozważania i rozmyślania 

religijne , Świadectwa wiary 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-10 

 

 

O co chodzi z tą miłością - do Boga i do drugiego człowieka? Jak poukładać sobie sprawy związane z wiarą? Jak 

odnaleźć się w trudnych wydarzeniach dnia codziennego? Co liczy się naprawdę? Czasami próbujemy 

zaplanować wszystko od początku do kończ. Zastanawiamy się, jakie decyzje podjąć i którą ścieżkę wybrać. 

Chcemy mieć pod kontrolą tyle, ile się da. Tymczasem wcale nie trzeba wszystkiego ogarniać - albo na przekór 

utartym schematom można jednocześnie ogarniać ... i nie ogarniać. To jedn z najpiękniejszych paradoksów 

wiary i życia. Udowadnia to książka Jerzego Jabłońskiego, który opisuje różne osobiste sytuacje i przekonuje, że 

warto dać się prowadzić Bogu z dziedzięcą, szczerą ufnością.  

 

 

139. Młodzi radykalni? : o tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego / Justyna 

Kajta.- Kraków : NOMOS, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupy społeczne , Młodzież , Nacjonalizm , Postawy , Ruchy 

społeczne , Polska 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Książka poświęcona jest tożsamości młodych nacjonalistów – uczestników ruchu nacjonalistycznego w Polsce. 

Celem prowadzonych w jej ramach badań było pogłębienie wiedzy na temat tego, kim są nacjonaliści we 

współczesnej Polsce. Publikacja mieści się w obszarze socjologii interpretatywnej, a prowadzone badania 

opierają się na połączeniu założeń metodologii teorii ugruntowanej, wywiadów biograficzno-narracyjnych, 

analizy dyskursu oraz koncepcji ram interpretacyjnych. Głównym materiałem empirycznym zebranym w trakcie 

badań są gromadzone w latach 2011-2015 wywiady biograficzno-narracyjne z uczestnikami organizacji 

nacjonalistycznych. Dodatkowo analizie poddane zostały materiały publikowane na stronach internetowych tych 

organizacji: deklaracje ideowe oraz materiały dotyczące rekrutacji i ogólnej prezentacji organizacji. To książka 

ważna i bardzo potrzebna, bogata w etnograficzny detal, a zarazem oferująca szerszą perspektywę teoretyczną. 

Mam nadzieję, że sięgną po nią nie tylko przedstawiciele i przedstawicielki nauki oraz osoby zainteresowane 

dynamiką ruchów społecznych, ale też wszyscy ci, którzy angażują się w społeczeństwo obywatelskie czy 

politykę i chcieliby zrozumieć, jak można stać się nacjonalistą. Z recenzji dr hab. Elżbiety Korolczuk 
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140. Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-

France Hirigoyen ; przełożyła Jolanta Cackowska-Demirian.- Wydanie 3.- Poznań : 

W drodze, 2020. 

(Psychologia i Wiara) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Mobbing , Przemoc 

emocjonalna , Przemoc w rodzinie , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-10 

 

Książka jest podzielona na trzy bloki tematyczne. Rozpoczyna się od wyjaśnienia, w jaki sposób objawia się 

perwersyjna przemoc na co dzień. W dalszej części autorka zgłębia temat relacji perwersyjnej i jej 

protagonistów, w tym stylu komunikacji i form funkcjonowania. Ostatnia część opisuje konsekwencje 

molestowania moralnego w życiu ich ofiar oraz kolejne kroki w poszukiwaniu przez nią form pomocy, m.in. 

psychologicznej. Molestowanie moralne oznacza proces rozmyślnej destrukcji jednostki przez inną jednostkę lub 

grupę przy użyciu systematycznej i trwającej w czasie przemocy psychicznej. Hirigoyen kładzie nacisk na aspekt 

godności i praw jednostki, w które takie praktyki są bezpośrednio wymierzone. Określenie to wywodzi się                    

z tradycji klinicznej oraz psychoanalitycznej, wyrasta z refleksji nad perwersją moralną, jak też z freudowskiej 

klasyfikacji masochizmu (masochizm seksualny, masochizm moralny). Wprowadza ono także analizę 

osobowości narcystyczno-perwersyjnej, dla której molestowanie moralne kogoś z otoczenia jest sposobem 

funkcjonowania i mechanizmem obronnym, zapewniającym jej równowagę i przetrwanie. Hirigoyen podkreśla 

indywidualny i subiektywny wymiar relacji perwersyjnej, na której opiera się molestowanie moralne. Z jednej 

strony agresor obiera sobie ofiarę ze względu na jej specyficzne słabe punkty, które będą celem jego ataków, 

doprowadzając do wzmocnienia u ofiary poczucia winy. Z drugiej zaś, aby stwierdzić istnienie molestowania, 

niezbędne jest odwołanie się do odczuć jednostki, która uważa się za prześladowaną. Agresja ma charakter 

ukryty, często niewerbalny, stąd trudności ofiar w uświadomieniu sobie jej niszczącego charakteru oraz 

obojętność otoczenia, które zazwyczaj nie rozumie i nie reaguje.  

 

 

141. Montessori : nowoczesne podejście : wprowadzenie do metody Montessori dla 

rodziców i nauczycieli / Paula Polk Lillard ; przekład Katarzyna Masłowska.- 

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metoda Montessori , Nauczanie początkowe , Wychowanie , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

 

Klasyczna książka na temat pedagogiki Montessori – nareszcie po polsku! Paula Polk Lillard zdołała przywołać 

poglądy wybitnej włoskiej lekarki wyraźnie i jasno, zwracając się do wszystkich, którzy chcą jej słuchać.                   

W przeciwieństwie do wielu autorów piszących o pedagogice Montessori nie uległa pokusie, by przedstawić 

własną interpretację tej metody lub jej podstawowe cechy wraz z gotową krytyką. Zamiast tego w pewnym 

sensie pozwoliła Montessori mówić samej za siebie, dzięki czemu czytelnicy mogą wyciągnąć własne wnioski. 

Niniejszą książkę, będącą wprowadzeniem do myśli Montessori, można polecić nie tylko profesjonalistom 

zajmującym się jednostką ludzką. Powinni ją również przeczytać sami rodzice i wychowawcy, jest bowiem jedną 

z najlepszych publikacji poświęconych wspomnianej problematyce.  dr Mario M. Montessori Jr. Montessori - 

wstęp historyczny ; Filozofia Montessori ; Metoda Montessori ; Montessori i rodzice ; Stosunek Montessori do 

pisania i czytania ; Dlaczego Montessori dziś? 
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142. Montessori : od początku : dziecko w domu - od narodzin do wieku trzech lat / 

Paula Polk Lillard ; Lynn Lillard Jessen ; przekład Katarzyna Masłowska.- Gdańsk : 

Harmonia Universalis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Metoda Montessori , Rozwój psychofizyczny 

dziecka , Wychowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

 

Rodzice zachwycają się korzyściami, jakie czerpią ich dzieci z edukacji Montessori, a współczesne badania 

potwierdzają odkrycia włoskiej lekarki. A co jeśli chcesz stworzyć dziecku warunki rozwoju oparte na myśli 

Marii Montessori już od samych narodzin? Czy istnieje metoda Montessori dla niemowląt? Co mogą zrobić 

rodzice, aby pomóc swoim dzieciom w zadaniu samotworzenia od pierwszych miesięcy życia? Niniejsza książka 

zawiera odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Paula Polk Lillard i Lynn Lillard Jessen wykorzystały teorię 

Marii Montessori na temat wychowywania najmłodszych, aby przedstawić pełny program przeznaczony dla 

dzieci do trzeciego roku życia, uwzględniający wyposażenie i narzędzia, które Montessori obmyśliła dla 

niemowląt: od projektu sypialni, przez odpowiedniego rozmiaru stolik i krzesełko, dietę i przygotowanie 

posiłków, po ubrania i ruch. Autorki dają wskazówki, jak stworzyć piękne i funkcjonalne otoczenie, które ułatwi 

dziecku koncentrację uwagi. Biorąc pod uwagę okresy wrażliwe, omawiają pojęcia i czynności, takie jak 

ubieranie się, przygotowywanie jedzenia oraz nauka korzystania z toalety. Wypełniona życiowymi przykładami  

i zachętami, napisana jasno i przejrzyście, książka Montessori od początku stanowi praktyczny i przydatny 

poradnik, jak wychować spokojne, mądre i pewne siebie dzieci.  

 

 

143. Montessori w twoim domu : przewodnik dla rodziców małych dzieci, chcących 

wychować ciekawych świata i odpowiedzialnych ludzi / Simone Davies ; ilustracje 

Hiyoko Imai ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna.- Wrocław : Bukowy Las, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Metoda Montessori , Rozwój psychofizyczny 

dziecka , Wychowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

Wyjątkowy poradnik, który pomoże każdemu stać się bardziej skutecznym rodzicem, ale ma też na celu zmienić 

sposób, w jaki postrzegamy małe dzieci. Jego autorka, doświadczona nauczycielka Montessori, pokazuje jak 

można przenieść na domowy grunt wartości wynikające z zasad organizacji montessoriańskich placówek 

edukacyjnych i co dzień cieszyć się byciem z dzieckiem. Posiłkując się zasadami opracowanymi przez słynną 

włoską edukatorkę Marię Montessori, Simone Davies opowiada, w jaki sposób zobaczyć w osławionym buncie 

dwulatka okres zwiększonej ciekawości, kiedy dziecko chłonie wiedzę jak gąbka, uczy się szacunku do świata               

i odkrywa go z radością. Autorka przedstawia setki praktycznych propozycji i pomysłów na przyjemne                         

i wartościowe życie z maluchem w domu. Pomaga dorosłym:  - Zachować spokój, gdy zabraknie go dziecku oraz 

wyznaczać granice z miłością i szacunkiem; - Odpowiednio urządzić dom i zapanować nad chaosem; - 

Przygotować montessoriańskie aktywności dla dzieci w wieku 1-3 lat; - Wychować pełne ciekawości dziecko, 

które uwielbia badać swoje otoczenie; - Zacząć patrzeć na świat z perspektywy malucha (i dać się pozytywnie 

zaskoczyć temu, co zobaczymy). O wyjątkowości tej książki stanowi również jej estetyka. Rzadko spotyka się 

poradniki parentingowe o tak wysmakowanej szacie graficzne. Minimalistyczny, świeży design, ubarwiony 

oszczędnymi ilustracjami i prostymi zdjęciami dobrze oddaje nastrój i zasady panujące w przedszkolach                       

i szkołach Montessori, które dzięki tej książce mogą zapanować także w twoim domu.  
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144. Mój przyjaciel Hitler : wspomnienia fotografa Hitlera / Heinrich Hoffmann ; 

wprowadzenie Roger Moorhouse ; [tłumaczenie Katarzyna Skawran].- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2020. 

(Sekrety Historii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler, Adolf (1889-1945) , Hoffmann, Heinrich (1885-

1957) , II wojna światowa (1939-1945) , Fotografowie niemieccy , Nazizm , 

Politycy , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(430)  

Nowości:  2020-10 

 

Szczegóły z prywatnego życia Hitlera we wspomnieniach jednego z jego najbliższych przyjaciół oraz zdjęcia, 

które pomogły stworzyć legendę Führera. Heinrich Hoffmann jako „nadworny” fotograf odegrał istotną rolę                 

w starannym kształtowaniu publicznego wizerunku Hitlera i gloryfikacji Trzeciej Rzeszy. Jednak wpływy 

Hoffmanna sięgały daleko poza sferę propagandy. Nie dość, że był obecny podczas wielu kluczowych wydarzeń 

w historii Trzeciej Rzeszy, to miał zagwarantowany wyłączny i bezpośredni dostęp do miejsc i osób                             

z wewnętrznego kręgu Hitlera i do samego Wodza. Wspomnienia Hoffmanna to fascynujące studium osobo-

wości dyktatora i znakomite spojrzenie zza kulis na powstanie i upadek nazistowskiego reżimu.  

 

 

145. Mówimy uprzejmie : poradnik językowego savoir-vivre'u / Małgorzata 

Marcjanik.- Wydanie 1 - 3 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etykieta językowa , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Poradnik językowego savoir-vivre'u szczegółowo przedstawia zasady grzeczności językowej obowiązujące                   

w relacjach różnych osób, np. przełożony - podwładny, ksiądz - parafianie, i w różnych sytuacjach, np. na ulicy, 

w sklepie, w windzie. Bogaty w przykłady, uczy, jakimi słowami witać się i żegnać, dziękować i przepraszać 

albo np. grzecznie odmawiać. Wiele uwagi poświęca grzeczności (a także jej brakowi) w mediach. Książkę 

wzbogacają porady językowe dotyczące różnych aspektów grzeczności językowej.  

 

 

146. 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:  2020-10 

 

 

 

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 
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miodowy nie trwa wiecznie? Czyli o cząsteczkach chemicznych odpowiedzialnych za pragnienie seksu i zako-

chiwanie 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.  

 

 

147. Na błędnym kursie : polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020 / Dariusz 

Filar.- Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Arche, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) , Polityka wewnętrzna , 

Polityka gospodarcza , Inflacja , Produkt krajowy brutto , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kończąc przed pięciu laty swą poprzednią książkę Między zieloną wyspą a dryfującą krą, Dariusz Filar 

stwierdził, że wymarzony scenariusz gospodarczy dla Polski na najbliższe lata to utrzymanie cech "zielonej 

wyspy" i uwolnienie się od objawów dryfującej kry. Za sprawą polityków, którzy zdobyli władzę w roku 2015 

stało się jednak zupełnie inaczej polska gospodarka zeszła z dobrze wytyczonego kursu. negatywny trend 

dotyczy zresztą nie tylko ekonomii, ale obejmuje wszystkie sfery życia społecznego i politycznego. Jego istota 

umyka często komentatorom, którzy koncentrują swą uwagę na kolejnych skandalach i aferach personalnych, 

tymczasem to, co naprawdę niebezpieczne, sprowadza się do próby podporządkowania wszystkich procesów 

społecznych jednemu centrum, do postępującej etatyzacji gospodarki, do populizmu, podważającego podstawy 

racjonalnego myślenia. Rojenia o mocarstwowości, patriotyczne frazesy, instrumentalne traktowanie Kościoła - 

wszystkie te zjawiska zasługują na potępienie. Tworzą one jednak tylko skorupę symbolicznego jaja węża, przez 

którą postanowił się przebić Dariusz Filar, by zidentyfikować prawdziwe zagrożenie.  

 

 

148. Na huśtawce emocji : jak rozmawiać z bliskimi z osobowością borderline / 

Jerold J. Kreisman ; tłumaczenie Maria Moskal.- Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. 

(Psyche/Soma) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pograniczne zaburzenie osobowości , Chorzy z 

pogranicznymi zaburzeniami osobowości , Komunikacja interpersonalna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-10 

 

Jeżeli bliska ci osoba cierpi na zaburzenia osobowości z pogranicza (BPD – Borderline Personality Disorder),                  

w waszych relacjach zapewne nie brakuje napięć. Wahania nastroju, rozpaczliwa potrzeba bliskości przeplatana 

wybuchami gniewu i atakami werbalnymi – to codzienność. Skrajne reakcje twojego partnera mogą wypro-

wadzać cię z równowagi i utrudniać porozumienie. Jerold J. Kreisman, specjalista w zakresie terapii zaburzeń 

osobowości z pogranicza, w swojej najnowszej książce oferuje narzędzia do prowadzenia efektywnej 

komunikacji opartej na wsparciu, empatii i prawdzie. Praktyczne porady autora pomogą odpowiednio reagować 

na żądania i emocje partnera bez zaniedbywania własnych potrzeb. Podpowiedzą też, jak prowadzić rozmowę                

w atmosferze zrozumienia i szacunku, bez prowokowania napięć i wzajemnych oskarżeń. Wprowadzenie 



184 
 

sformułowanych przez autora zasad komunikacji do codziennych interakcji pomoże zapewnić bliskim poczucie 

akceptacji i zrozumienia, a przy tym utrzymać wyznaczone granice.  

 

 

149. Na saksy i do Bułgarii : turystyka handlowa w PRL / Jan Głuchowski.- 

Warszawa : Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel zagraniczny , Kempingi , Polacy za granicą , Praca 

czasowa , PRL , Służba celna , Turystyka , Turystyka zakupowa , Świat , Reportaż 

Sygnatura:  WG-338.48 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. I. KRAJE SOCJALISTYCZNE; R. II. KRAJE EUROPY ZACHODNIEJ I TURCJA; R. III. KRAJE 

EGZOTYCZNE; R. IV. HANDEL W KRÓLESTWIE NEPTUNA. 

 

 

150. Nadwaga, otyłość i psychologia : zastosowanie oddziaływań poznawczo-

behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzeniami 

współistniejącymi / Małgorzata Obara-Gołębiowska.- Warszawa : Difin, 2020. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nadwaga , Osoby otyłe , Otyłość , Terapia poznawczo-

behawioralna (CBT) , Współwystępowanie chorób , Monografia 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-10 

 

Rozdział I. NADWAGA I OTYŁOŚĆ: ROZPOWSZECHNIENIE, RODZAJE I SPOSOBY POMIARU ORAZ 

ZABURZENIA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE; R. II. UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI; R. III. 

LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI; R. IV. PODSUMOWANIE CZĘŚCI TEORETYCZNEJ ; R. V. 

BADANIA WŁASNE; R. VI. OGÓLNE PODSUMOWANIE PRZEDSTAWIONYCH BADAŃ, ZAKOŃ-

CZENIE. 

 

 

151. Nadzwyczajni : nikt ich nie pytał, czy chcą być bohaterami / Marcin Wyrwał, 

Małgorzata Żmudka.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Kwarantanna (medycyna) , Lekarze , Pielęgniarki 

i pielęgniarze , Postawy , Ratownicy medyczni , Służba zdrowia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

To oni pierwsi pojawiają się w miejscach, gdzie toczy się najbardziej dramatyczna walka. To oni odsłaniają 

wypaczenia systemu w kraju, który nie jest przygotowany na zagrożenie. To oni docierają do ludzi, których do 

głosu nie dopuścił nikt inny. „Nadzwyczajni” Marcina Wyrwała i Małgorzaty Żmudki to wstrząsający reportaż             

o nierównej walce z COVID-19. Rzeczywistość przedstawiona w „Nadzwyczajnych” obala oficjalną narrację, że 

pandemia w Polsce była i jest pod kontrolą. Pogrążone w sprzętowym kryzysie szpitale. Tragiczna sytuacja 

pozostawionych samym sobie pielęgniarek. Stres. Ekstremalnie wyczerpująca praca pod presją czasu. Dyżury 
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wydłużone do kilku dób. Skandaliczne i bezprawne nakazy pracy. Medycy, lekarze i ratownicy pozostawieni bez 

środków ochrony własnej. I wreszcie izolacja – by chronić najbliższych. „Nadzwyczajni” to dokonywany „na 

gorąco” zapis wielu nieznanych historii. Marcin Wyrwał i Małgorzata Żmudka pokazują prawdziwych ludzi, 

jednocześnie ukazując szerszy kontekst sytuacji, w której Polska znalazła się z powodu wirusa.  

 

 

152. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz 

Białas.- Wydanie 3 zmienione, uzupelnione i uaktualnione.- Warszawa : Oficyna 

Wydawnicza ASPRA, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narkotyki , Dopalacze (substancje odurzające) , Socjologia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2020-10 

 

 

Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii                        

w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne 

przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i praktyczny) 

Autorów. 

 

 

153. Narodowy populizm : zamach na liberalną demokrację / Roger Eatwell, 

Matthew Goodwin ; z języka angielskiego przełożył Witold Kurylak.- Katowice : 

Post Factum, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demagogia , Demokracja delegacyjna , Demokracja 

uczestnicząca , Fake news , Liberalizm , Nacjonalizm integralny , Neopopulizm , 

Partie polityczne , Populizm (ideologia) , Postprawda , Przywództwo , 

Socjotechnika , Wpływ (politologia) , Kraje Unii Europejskiej , Stany Zjednoczone 

(USA) , Monografia 

Sygnatura:  WG-321.7 

Nowości:  2020-10 

 

Przedmowa ; Wstęp ; R. 1. Mity ; R. 2. Obietnice ; R. 3. Nieufność ; R. 4. Destrukcja ; R. 5. Deprywacja ; R. 6. 

Odejście od głównych partii ; Wnioski ; W stronę postpopulizmu ; Krótki przewodnik po literaturze uzupełń-

niającej. 

 

 

154. Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN / Marek A. 

Koprowski.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bandera, Stepan (1908-1959) , Szeptycki, Andrzej (1865-

1944) , Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) , Nacjonalizm , Ukraińcy , 

Polska , Ukraina , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081  

Nowości:  2020-10 

 

 

Czy metropolita Andrzej Szeptycki ponosi współodpowiedzialność za powstanie ukraińskiego nacjonalizmu, 

zbrodniczego ruchu rozpowszechnionego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów w Małopolsce Wschod-
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niej i na Wołyniu? Czy gdyby metropolita ekskomunikował OUN, zdołałaby ona zdobyć takie poparcie na 

Zachodniej Ukrainie? Autor szuka odpowiedzi na te fundamentalne pytania. Przedstawia historię ukraińskiego 

terroryzmu, który pojawił się za sprawą Ukraińskiej Wojskowej Organizacji. Opisuje jej ofensywę przeciwko 

państwu polskiemu, m.in. zamachy na Józefa Piłsudskiego i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz 

innych polskich dostojników państwowych. Prezentuje szczegóły rzadko przez historyków wspomniane, choćby 

dwie ofensywy UWO, w trakcie których łuny pożarów rozświetlały niebo Małopolski Wschodniej od Zbrucza do 

Sanu. Lektura książki pozwala poznać korzenie i rozwój zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. 

Pogłębia wiedzę o roli, jaką w jej rozwoju odegrali księża greckokatoliccy, w rodzinach których wychowała się 

większość przywódców ze Stepanem Banderą na czele. Czytelnik dowie się, kto i jak zamordował Tadeusza 

Hołówkę, którego śmierć oznaczała fiasko filoukraińksiej polityki Józefa Piłsudskiego, realizowanej przez jego 

ekipę. Pozna dzieje krwawego napadu bojówki OUN na pocztę w Gródku Jagiellońskim i inne popełnione przez 

nie morderstwa. Przypomni zabójstwo ministra Bronisława Pierackiego, kolejnego ukrainofila zamordowanego  

z rozkazu Bandery. To od tego morderstwa zbrodniarz ten rozpoczął swą wielką karierę. Państwo polskie 

zamiast powiesić - darowało mu życie. Krótka odsiadka w ciężkich więzieniach na Świętym Krzyżu, we 

Wronkach i Brześciu, zamiast skruchy, dała Banderze legitymację do przeprowadzenia rozłamu w OUN. 

Powołał jej zbrodniczą frakcję, która w myśl wskazań swego przywódcy dokonała ludobójstwa na Wołyniu i w 

Małopolsce Wschodniej…  

 

 

155. Naukowcy i ich odkrycia : XVI-XX wiek / John Gribbin ; przekładu dokonały 

Dominika Adamek, Agnieszka Jasica.- Kraków : Tomasz Wyczarski Wydawnictwo 

Sel, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauka , Naukowe odkrycie , Wynalazcy i odkrywcy , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2020-10 

 

 

Historia nauki oparta na życiorysach jej największych twórców. „Naukowcy i ich odkrycia. XVI-XX wiek” jest 

opowieścią o ludziach, którzy w ciągu ostatnich 500 lat stworzyli naukę. John Gribbin zaczyna ją od Kopernika, 

by przez następne wieki snuć historię nie tylko takich geniuszy jak Galileusz, Newton, Darwin, Einstein czy 

Pauling ale również niesłusznie zapomnianych oraz przypadkowych badaczy. Książka pełna jest pionierów, 

wizjonerów, ekscentryków i szaleńców, którzy stopniowo „stając na ramionach gigantów” budują wiedzę                   

o otaczającym nas świecie i naszym w nim miejscu. Nie zaniedbuje przy tym ludzkiej strony swoich bohaterów               

, którzy muszą borykać się z dziejami ich krajów i osobistymi dramatami, którym obok pragnienia wiedzy, 

towarzyszy również strach, pycha i zazdrość. Gribbin dąży do tego, aby dać czytelnikowi poczucie pełnego 

poznania nauki i doskonale mu się to udaje. Celuje przy tym w czynieniu jej skomplikowanych elementów 

zrozumiałymi dla zwykłego czytelnika. Autor podkreśla za Gilbertem, pierwszym prawdziwym naukowcem, że 

jedyną pewną drogą do prawdy naukowej jest eksperyment. Oparty na tym raz rozpoczęty proces poznawania 

praw natury nie mógł być już trwale zatrzymany nawet gdyby nie uczestniczyli w nim najwięksi opisani                      

w książce naukowcy. Uważa, że dwoma kluczami postępu naukowego są „osobiste podejście oraz budowanie na 

tym, czego dokonano wcześniej” oraz że w nauce „tak naprawdę chodzi o poszukiwanie obiektywnej prawdy”. 

"Szalona i intelektualnie absorbująca podróż przez ostatnie pięć stuleci zachodniej nauki". The Washington Post 

Book World.  
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156. Nie jesteś sam w domu : od drobnoustrojów po krocionogi, śpieszki i pszczoły 

miodne : historia naturalna stworzeń, z którymi dzielimy życie / Rob Dunn ;  

tłumaczenie Krzysztof Skonieczny.- Kraków : Copernicus Center Press, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakterie , Drobnoustroje , Owady , Grzyby , Człowiek , 

Mieszkania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2020-10 

 

 

Nawet kiedy podłogi lśnią czystością, a wokół wydaje się panować całkowita cisza, wnętrza naszych domów 

wprost kipią życiem. Od czających się w kredensach moli spożywczych i śpieszków biegających po piwnicach, 

po bakterie czyhające na kuchennych blatach i mikroby w słuchawkach prysznicowych - w naszych domach aż 

roi się od tysięcy gatunków owadów, pająków, bakterii i grzybów. Aby odzyskać kontrolę nad pełnymi dzikich 

stworzeń wnętrzami, zaczynamy je obsesyjnie sterylizować, mimowolnie tworząc dogodne warunki życia dla 

śmiercionośnych bakterii, zamiast dla gatunków, które wspomagają nasz układ odpornościowy. Im "zdrow-

szymi" usiłujemy uczynić nasze domy, tym bardziej narażamy własne zdrowie. "Nie jesteś sam w domu" to 

książka, która napewno cię zaskoczy! Pełna naukowych badań i fascynujących historii zmieni sposób, w jaki 

patrzysz na otoczenie, w którym żyjesz - wodę, zwierzęta, a nawet chleb na zakwasie. Od dziś spojrzysz innym 

okiem na zakurzony parapet, nabierzesz szacunku do karalucha i zastanowisz się, czy warto wziąć do domu kota.  

 

 

157. Nie widzieć zła : Gułag i inżynierowie dusz / Dariusz Tołczyk ; przekład Grzegorz 

Kulesza.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łagry (ZSRR) , Literatura rosyjska , Tematy i motywy , 

Totalitaryzm , Świadomość społeczna , Propaganda , Ideologia , ZSRR , Monografia 

Sygnatura:  WG-821.161.1(091) 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wstrząsająca książka o zaangażowaniu literatury do prania mózgów i ogłupiania dusz w Związku Sowieckim. 

Autor po raz pierwszy w tak analityczny sposób i tak szeroko analizuje mechanizm zaprzęgania kultury,                   

a literatury w szczególności, do iście diabolicznego przekonywania, że zło jest w zasadzie dobrem, a wszystkie 

represje są zbawienne dla tych, których dotykają. I sami twórcy zdawali się wierzyć w to co piszą, i pisali,                     

i potem sami padali ofiarami represji, i nadal obstawali przy linii władzy. Diabelski krąg! A wszystko w szacie 

kulturalnych i intelektualnych wydawałoby się analiz. To prawdziwie książka otwierająca oczy!  

 

 

158. Nie wszystko będzie źle : jak pokonać niepewność, przezwyciężyć własny lęk i 

osiągnąć stan spokoju / dr Kathleen Smith ; tłumaczenie Katarzyna Kmieć-

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

2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Przezwyciężanie lęku , Radzenie sobie ze stresem , 

Relacje międzyludzkie , Stres , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-10 

 

W głowie masz gonitwę myśli i paraliżuje cię niewytłumaczalny niepokój? Relacje z bliskimi zamiast nieść 
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wsparcie, jeszcze bardziej cię stresują? Zwykłe zadania przypominają goniącego cię niedźwiedzia? W czasach, 

gdy ilość bodźców i stresu jest wyższa niż kiedykolwiek, lęk wydaje się normą – jednak nią nie jest. Tylko nie 

panikuj! Nie wszystko będzie źle. :) Autorytet w dziedzinie psychologii przedstawia metodę trzech kroków, 

dzięki której zmierzysz się ze swoim niepokojem, przejmiesz nad nim kontrolę oraz sam zdecydujesz, jak na 

niego reagować: Krok 1 – obserwuj swoje myśli i emocje, Krok 2 – oceniaj sytuację i opanuj emocjonalny chaos, 

Krok 3 – powstrzymaj automatyczne reakcje lękowe i naucz się odpowiadać zamiast reagować. Dzięki 

praktycznym ćwiczeniom, historiom ludzi takich jak ty i ogromnemu arsenałowi narzędzi opisanych w tym 

poradniku (ze sporą dawką zdrowego humoru!) przekonasz się, że z lękiem można wygrać, a stan zen to coś 

więcej niż miejska legenda. 

 

 

159. Niech to szlak : kronika śmierci w górach / Bartłomiej Kuraś.- Warszawa : 

Agora, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) , 

Alpinizm , Ratownictwo górskie , Śmierć , Turystyka górska , Wypadki w górach , 

Tatry (góry) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2020-10 

 

 

Pierwszy masowy przypadek porażenia piorunem w historii tatrzańskiej turystyki, morderstwa na szlaku, ofiary 

lawin, ratownicy TOPR oddający życie za turystów, grotołazi, którzy na zawsze utknęli w tatrzańskich 

jaskiniach. Jeśli myślicie, że mrożące krew w żyłach historie wydarzają się tylko na ośmiotysięcznikach to 

jesteście w błędzie. Tatry to góry, które dla wielu są pasją, a nawet miłością. Ale potrafią też być okrutne                     

i zabójczo niebezpieczne. Bartłomiej Kuraś opowiada historię Tatr przez pryzmat najgłośniejszych wypadków              

i tajemniczych zaginięć. Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie ponad 3 mln turystów, a liczba wypadków 

z ich udziałem wciąż rośnie! Ze statystyk TOPR wynika, że w samym rejonie Orlej Perci, gdzie latem potrafią 

tworzyć się kolejki przed wejściem na szlak, dochodzi do 12 procent wszystkich śmiertelnych wypadków                    

w Tatrach. To prawie dwa razy więcej niż na Giewoncie i blisko trzy razy więcej niż na Rysach.                                  

O bezpieczeństwo turystów w górach, z narażeniem własnego życia, od ponad wieku dbają ratownicy TOPR, 

którzy w książce Kurasia zajmują wyjątkowe miejsce. Trud ich pracy autor opisuje m.in. słowami Andrzeja 

Maciaty z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ludzie, zlitujcie się, dajcie nam szansę was 

uratować!!! (...) śmigłowiec nie lata we mgle i w nocy; ratownicy nie są supermenami, którzy w momencie 

zawiadomienia teleportują się obok was”.  

 

 

160. Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza 

wybranych zagadnień / Marzenna Giedrojć.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepełnosprawność , Osoby z niepełnosprawnością , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Książka odpowiada na pytanie: czy państwo we właściwy sposób realizuje swoje zobowiązania polityczne                       

i społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami w Polsce w kontekście trzech obszarów tematycznych: 

wybranych aspektów prawnych, analizy polskiej debaty politycznej w tym zakresie oraz stosunku społeczeństwa 

polskiego do wybranych problemów osób z niepełnosprawnościami. We współczesnej polskiej literaturze 
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politologicznej brakuje opracowań monograficznych poświęconych tak ujętej problematyce. Przygotowana praca 

wypełnia tę lukę.  

 

 

161. Niepodległa wobec języka polskiego / pod redakcją Renaty Przybylskiej, 

Barbary Batko-Tokarz, Sylwii Przęczek-Kisielak.- Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Język polski 

, Językoznawstwo diachroniczne , Leksykografia , Polityka językowa , Polska , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2020-10 

 

W 2018 roku obchodzono 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Ten doniosły 

fakt polityczno-społeczny odcisnął swoje piętno na polszczyźnie, która od roku 1918 zaczęła funkcjonować                  

w nowych uwarunkowaniach prawnych, społecznych, a także  psychologicznych. Z języka mniejszości 

narodowej stała się na powrót oficjalnym urzędowym językiem odrodzonego wolnego państwa polskiego. 

Używana dotychczas w trzech różnych zaborach podlegała teraz procesowi integracji i konieczności 

dostosowania do nowych funkcji. Kształtowała się polska terminologia administracyjna, polski język prawa,                  

a odmiany funkcjonalne języka i języki środowiskowe modyfikowane były stosownie do potrzeb. Mamy 

nadzieję, że niniejsza książka wzbogaci wiedzę Czytelników o języku polskim w pierwszym okresie istnienia 

Drugiej Rzeczpospolitej po  odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz zainspiruje do podjęcia badań na 

polszczyzną tego okresu. Dziś bowiem polszczyzna dwudziestolecia międzywojennego to przeszłość, która staje 

się już częścią historii języka polskiego. 

 

 

162. Niepokorne : silne kobiety imperium Romanowów / Andrzej Andrusiewicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Romanowowie (dynastia) , Kobieta , Rody panujące , 

Książęta i księżne , Władcy , Politycy , Artyści , Rosja , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kobiety władzy. Niewolnice miłości. Wolnomyślicielki i terrorystki. Jedenaście kobiet wyposażonych w silną 

wolę, inteligencję, własny pogląd na świat, na życie. Były praktyczne, wykorzystywały swoje cechy w walce                

z powszechnie obowiązującymi zasadami, a przy tym nie zaniedbywały uroków życia, miały własne upodobania, 

kochały, uwodziły. W swoich dążeniach wykraczały poza granice, które wyznaczała tradycja, religia, normy 

obyczajowe. Co się kryje za tym pięknym czołem i białością odkrytych ramion? Widać uśmiech -nie widać 

rozterek, bólu. Dumne ze swej urody i pochodzenia, buntowały się, przełamywały stereotypy, zmieniały całą 

gradację wartości, zajmowały w nich miejsce jedyne i główne. Nie zawahały się przed żadną trudnością -

zarówno w miłości, jak i działalności publicznej.  Autor przedstawia kobiety władzy -Zofię, Katarzynę, Annę, 

Elżbietę, Marię, Alix-które postawiły sobie wzniosły cel zbudowania imperium mającego budzić podziw i lęk,               

a także te, które rzuciły wyzwanie Rosji urzędowej. Ale Wiera Figneri Aleksandra Kołłontaj, uwielbiane                       

i znienawidzone, nie były arystokratkami z pochodzenia, ale były arystokratkami idei. One też chciały żyć, 

kochać, walczyć. W sposób inny niż oświecone władczynie, też okazały się niepokornymi kobietami imperium.  

Miały w sobie instynkt szaleństwa, ryzyka, stawiały na szalę własne życie, odwagą i determinacją zawstydzały 

mężczyzn. Czy warto było się poświęcać? Czy rok 1917 spełnił marzenia? Czy późniejszy bieg wydarzeń nie 

przekreślił ich ideałów? Czy przegrały, czy -mimo wszystko -zwyciężyły?  



190 
 

163. Niewidzialna obrona : przełomowe odkrycia dotyczące układu immunologicznego / 

Matt Richtel ; [przekład z angielskiego: Jolanta Sawicka].- Warszawa : Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby autoimmunologiczne , Fizjologia człowieka , 

Odporność , Układ odpornościowy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Fascynująca podróż w głąb układu immunologicznego człowieka – klucza do naszego życia i naszej śmierci. 

Historia opowiedziana z niezwykłą dociekliwością i precyzją przez Matta Richtela – piszącego dla „New York 

Timesa” laureata nagrody Pulitzera. Układ immunologiczny to jeden z najbardziej skomplikowanych systemów 

w ludzkim ciele. Wyszukuje zagrożenia i nie pozwala, aby wyrządziły nam śmiertelną krzywdę. Toczy 

nieustanną wojnę z patogenami: bakteriami, wirusami, grzybami i toksynami. To od niego zależy nasze zdrowie  

i dobre samopoczucie. Jeśli układ odpornościowy zawodzi, zaczynamy chorować. Mimo że uwolniliśmy się od 

wielu schorzeń, które nękały ludzkość w przeszłości, to szybkie tempo życia, nadmiar pracy oraz stres sprawiły, 

że stare choroby zostały zastąpione przez nowe – choroby autoimmunologiczne. Stwardnienie rozsiane, choroba 

Crohna, choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów – to tylko niektóre z nich. Zapadamy na nie wtedy, 

kiedy nasz organizm zamiast walczyć, niszczy własne komórki i tkanki. "Niewidzialna obrona” pokazuje 

funkcjonowania niezrównanego mechanizmu obronnego poprzez historie czterech osób: Jasona, Lindy, Meredith 

i Boba. Matt Richtel splata ich losy z historią przypadków, odkryć i naukowców, którzy na przestrzeni wieków 

podejmowali się leczenia tych chorób. Autor prowadzi nas też po momentach przełomów w immunologii. 

Zaczyna swoją opowieść w XVI wieku i podąża drogą chorób, plag i pandemii: ptasiej grypy, dżumy, polio, 

tocznia, HIV/AIDS, ospy i raka. Opisuje, w jaki sposób dochodziło do jednych odkryć naukowych i jak łączyły 

się one z innymi, tworząc współcześnie znaną nam naukę. „Niewidzialna obrona” łączy informacje o najnow-

szych odkryciach naukowych z wywiadami z czołowymi naukowcami i lekarzami z całego świata. Wszystko po 

to, aby pokazać, w jaki sposób organizm mobilizuje swoje siły do walki z niebezpiecznymi drobnoustrojami. 

Matt Richtel wyjaśnia, w jaki sposób niezwykły system będący naszą pierwszą linią obrony rozróżnia, co jest 

obce, a co swoje, ale także może stać się największym zagrożeniem.  

 

 

164. Niewidzialne kobiety : jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn / Caroline 

Criado Perez ; przekład Anna Sak.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Big data , Dyskryminacja , Kobieta , Mężczyzna , 

Nierówności społeczne , Praca , Rola społeczna , Równouprawnienie płci , Seksizm , 

Stereotyp , Świadomość społeczna , Esej 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2020-10 

 

 

Pierwsza książka, która na taką skalę analizuje seksistowski charakter świata, w którym żyjemy - od dostępności 

usług publicznych po projektowanie dóbr luksusowych. Caroline Criado-Perez na setkach przykładów pokazuje, 

że domyślnym użytkownikiem większości dóbr i usług jest wciąż mężczyzna, i pisze o tym, w jaki sposób 

wpływa to na codzienne życie połowy ludzkości. Brak istniejących danych na temat kobiet - ich potrzeb, 

zdrowia, sposobów korzystania z infrastruktury i usług publicznych, funkcjonowania na rynku pracy etc. - 

prowadzi do ich systematycznej dyskryminacji. Widoczne jest to we wszystkich dziedzinach życia: języku, 

systemie edukacji, ochronie zdrowia (np. diagnostyce i leczeniu niektórych chorób), normach obowiązujących               

w miejscu zatrudnienia, systemie ochrony pracy czy systemie podatkowym i zarządzaniu, nie mówiąc już                    

o (nie)obecności kobiet na kartach historii. Przedsięwzięcie Caroline Criado-Perez jest imponujące nie tylko ze 



191 
 

względu na ilość materiału, jaki poddała analizie, ale również na fakt, że objęła nią olbrzymi obszar od Norwegii 

po Argentynę i RPA, i od Stanów Zjednoczonych po Japonię.  

 

 

165. Niezwykłe życie skóry : [fascynująca podróż po powierzchni naszego ciała] / 

Monty Lyman ; z angielskiego przełożyła Maria Michalina Kaczorowska.- Warszawa : 

Świat Książki Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia społeczna , Dermatologia , Fizjologia człowieka 

, Obrzędy , Skóra (anatomia) , Tatuaż , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

Pierwsza popularnonaukowa książka, która porusza temat naszego najbardziej niedocenionego narządu w ujęciu 

medycznym, psychologicznym i socjologicznym. Skóra to nasz największy narząd. Widzimy ją, dotykamy jej               

i żyjemy w niej każdego dnia. Jest środowiskiem fascynującego i bogatego świata mikroorganizmów. Skóra jest 

niezbędna dla naszego zdrowia, a wręcz nieodzowna dla przeżycia. To właśnie na nią najpierw zwracamy uwagę, 

gdy na kogoś patrzymy. Jest niezwykle ważna dla poczucia indywidualności. Co wiemy o skórze? Co sprawia, 

że skóra się starzeje? Jak dieta wpływa na naszą skórę? Dlaczego nie możemy wywołać łaskotek u samych 

siebie? Doktor Monty Lyman zabiera nas w podróż – naukową, socjologiczną i historyczną – po skórze, która 

jest najbardziej niedocenianym i najsłabiej zbadanym narządem, a także pokazuje, że jest ona znacznie bardziej 

wytrzymała i skomplikowana, niż to sobie wyobrażamy.  

 

 

166. Nigdy osobno : wielki świat mikrobów czyli Jak bakterie i grzyby kształtują 

rośliny zwierzęta oraz cywilizacje! / Marc-André Selosse ; posłowie Francis Hallé ; 

przełożył Sławomir Królak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakterie , Bioróżnorodność , Drobnoustroje , Ekologia , 

Fermentacja , Grzyby , Mikrobiom , Mutualizm , Symbioza , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-58 

Nowości:  2020-10 

 

 

Fascynująca opowieść o tym, jak dużo zawdzięczamy mikroorganizmom! Zapraszamy do niesamowitej                          

i obfitującej w odkrycia wędrówki przez wielki świat mikroskopijnych bakterii i grzybów, bez których nie 

mogłyby funkcjonować bardziej złożone organizmy: rośliny, zwierzęta oraz ludzie. Czy wiecie, że: - na 1 cm² 

skóry dłoni człowieka żyje 100 milionów bakterii z ponad 150 gatunków? ; - "czysty brud" jest lepszym 

wyborem od nadmiernej higieny? ; -mikroby zwleczone do Nowego Świat przez Europejczyków miały znacznie 

istotniejszy wpływ na zanieczyszczenie cywilizacji prekolumbijskiej niż broń i woda ognista? ;  - krowa wcale 

nie jest ssakiem roślinożernym, gdyż żywi się mikroorganizmami, które hoduje wewnątrz jednego z przed-

żołądków i dokarmia trawą? ; - niektóre gatunki roślin wpuszczają do swego wnętrza mikroskopijne grzyby, aby 

dzięki wytwarzanym przez nie toksynom stać się niejadalne dla zwierząt? Dajcie się zaskoczyć i porwać tej 

niezwykłej przyrodniczej przygodzie. Popatrzcie przez mikroskop razem z profesorem Solosse'em, a zobaczycie 

świat takim, jaki jest naprawdę!  
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167. Nomadzi : życie w drodze / Zuzanna Bukłaha.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nomadyzm (antropologia kulturowa) , Podróże , Podróżnicy 

, Polacy za granicą , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce, a ty wciąż siedzisz w pracy? Tęsknisz za ciepłym piaskiem pod 

stopami? Chciałbyś zobaczyć świat, ale nie masz na to czasu ani pieniędzy? To opowieść o ludziach, którzy czuli 

podobnie. W końcu powiedzieli NIE – korpo, etatom i utartemu schematowi. Kiedy zrozumieli, że życie jest za 

krótkie, by być przykutym do biurka, spakowali laptopa, dobre buty i ruszyli w świat. Jednak nawet współczesny 

nomada musi z czegoś żyć, a praca – choć czasem uciążliwa – może być rozwijająca i twórcza. Trudno rzucić 

dosłownie wszystko. Ale można rzucić wszystko… oprócz pracy. Skoro w dobie szybkiego łącza tyle rzeczy da 

się zrobić zdalnie, dlaczego nie pracować, podróżując? • Tomek rozkręcał firmę, przemierzając kontynenty. 

Klienci nie wiedzieli, że odpisuje na maile z Indii lub Mozambiku. Teraz zarządza warszawskim zespołem. Raz  

z Bali, raz z Kuala Lumpur. • Marga nigdy nie wie, w jakim języku będą mówili jej sąsiedzi. Uczy 

hiszpańskiego, sypia pod gołym niebem, bo w żadnym hotelu nie ma za darmo aż tylu gwiazd. • W wieku 25 lat 

Olga występuje w filmach bollywoodzkich. Pamięta jednak, że do Indii przyjechała, by pomagać. Dziś mama 

dwójki dzieci organizuje warsztaty na kurdyjskich ulicach, a w Syrii buduje recyklingowe place zabaw. I tylko 

jej cygańscy przyjaciele dziwią się tym ciągłym wędrówkom.  

 

 

168. Nowa ustawa : prawo zamówień publicznych : praktyczna analiza zmian / 

Mariusz Stepaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. 

(Prawo w Praktyce : zamówienia publiczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zamówienia publiczne , Polska , Komentarz do ustawy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-10 

 

 

Zbiór przepisów z przewodnikiem po procedurach wprowadzonych nową ustawą PZP. Praktyczny komentarz do 

zmian omawiający regulacje wynikające z nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.  

 

 

169. Nowy rodzaj wojny : media społecznościowe jako broń / P.W. Singer i Emerson 

T. Brooking ; przekład Stefan Baranowski.- Kraków : Wydawnictwo Vis-a-vis/Etiuda, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Media społecznościowe , Propaganda , Reportaż 

problemowy 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-10 

 

 

WOJNA SIĘ ZACZYNA. WSTĘP DO NOWEGO RODZAJU WOJNY; KAŻDY PRZEWÓD JEST JAK 
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NERW. JAK INTERNET ZMIENIŁ ŚWIAT; PRAWDA JEST TAM. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE                        

I KONIEC TAJEMNIC; IMPERIUM KONTRATAKUJE. CENZURA, DEZINFORMACJA I UKRYTA 

PRAWDA; MASZYNA NIERZECZYWISTOŚCI. SPRAWA PRAWDZIWOŚCI A ROZPRZESTRZENIANIE 

SIĘ; ZDOBYĆ SIEĆ, WYGRAĆ. NOWE WOJNY O UWAGĘ... I WŁADZĘ...; NOWY RODZAJ WOJNY. 

KONFLIKTY, KTÓRE NAPĘDZAJĄ SIEĆ I ŚWIAT; WNIOSKI. CO WIEMY, CO MOŻEMY UCZYNIĆ. 

 

 

170. O jeden las za daleko : demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w 

Polsce / redakcja Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński ; 

[translation by Andrzej W. Nowak and Przemysław Czapliński].- Warszawa : Instytut 

Wydawniczy Książka i Prasa, 2019. 

(Biblioteka Le Monde Diplomatique) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drzewostan , Gospodarka leśna , Las , Ochrona przyrody , 

Ochrona środowiska , Polityka ochrony środowiska , Świadomość ekologiczna , 

Polska , Puszcza Białowieska , Antologia , Esej , Felieton 

Sygnatura:  WG-502/504 

     Nowości:  2020-10 

 

Różnorodność narratorów, poetyk i treści potrzebna jest, by oddać dojmującą złożoność realnego świata, która 

sprawia, że gdy chodzi o las, zawsze chodzi o nas. [...] Słusznie uznając bezsilność przyrody w obecnym 

systemie autorzy proponują dwa modele działania: "nieposłuszeństwo ekologiczne" oraz włączenie natury do 

demokracji. Problem polega na tym, że aktualny kształt demokracji nie pozwala na podmiotowe uwzględnianie 

przyrody. Zmieniająca się świadomość ekologiczna prowadzić powinna do zmiany systemowej. Nic nie 

wskazuje, by "inna" demokracja mogła zdążyć na czas. Co nie znaczy, że nie warto jej poganiać, jak próbuje to 

robić ta książka.  

 

 

171. O kształtowaniu się człowieka / Maria Montessori ; przekład Luiza Krolczuk-

Wyganowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda.- Wydanie 1. - 

1. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Poznań] : we współpracy z 

Fundacją Villa Montessori, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metoda Montessori , Rozwój psychofizyczny dziecka , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

WPROWADZENIE: Sprzeczności, Czym jest Metoda Montessori?, Człowiek nieznany, Badania nad 

człowiekiem, Nasza społeczna współczesność, Zadanie nowej edukacji ; I. OBJAWIENIE NATURALNEGO 

PORZĄDKU W DZIECIACH ORAZ ZWIĄZANE Z TYM PRZESZKODY: Objawienie i przeszkody, 

Mentalna forma dzieciństwa, Mneme, Dyscyplina, Porządek i dobroć, Zdrowie i odchylenia, Podstawa wzrostu, 

Edukacja poszerzająca horyzonty ; II. UPRZEDZENIA NAUKI I EDUKACJI W SPOSOBIE POSTRZEGANIA 

DZIECKA: Przyswajanie kultury, Dziecko w ujęciu społecznym, Ombius ; III. MGŁAWICE: Człowiek                          

i zwierzęta, Funkcja dziecka, Duchowy zarodek, Chłonny umysł, Adaptacja, Kontakt ze światem, Wnioski ; IV. 

ŚWIATOWY ANALFABETYZM. 
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172. O powstawaniu Polaków / Tomasz Ulanowski.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropogeografia , Antropologia społeczna , Etnogeneza , 

Świadomość narodowa , Polska , Opracowanie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W Jaskini Obłazowej w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej odkryto ludzkie kości i bumerang wykonany z ciosu 

mamuta. Znalezisko to liczy około trzydziestu tysięcy lat, moglibyśmy więc ogłosić światu, że najstarszym 

bumerangiem na świecie rzucał Polak. Problem w tym, że Polska jako państwo liczy niewiele ponad tysiąc lat,              

a i do tej tezy wielu historyków miałoby zastrzeżenia. Niemniej jest to historyczny bagaż, którego nie można 

lekceważyć. Co tak naprawdę łączy Polaków, na czym opiera się narodowa tożsamość i skąd się wzięła? Te 

pytania stawia sobie Tomasz Ulanowski, sięgając w przeszłość znacznie dalej niż do symbolicznego roku 966. 

Autor przepytuje paleontologów, archeologów, historyków, genetyków, antropologów i językoznawców, dzięki 

którym wkraczamy do świata zagadek i tajemnic sprzed tysięcy lat. Niestety odpowiedzi nie są jednoznaczne. 

Pewne jest tylko jedno: wszyscy jesteśmy dziećmi ewolucji, która toczy się nieprzerwanie od czterech miliardów 

lat, a każdy Polak to mieszaniec, potomek wiecznego tułacza, który wyszedł z Afryki i zrządzeniem losu znalazł 

się właśnie tu.  

 

 

173. O sztuce wystąpień publicznych / Maciej Orłoś.- Wydanie drugie, poprawione i 

uzupełnione.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prezentacje i wystąpienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Jak przygotowywać się do wystąpienia przed publicznością lub przed kamerami? Jakie są sposoby radzenia sobie 

z tremą? Jak uniknąć wpadek i jak wybrnąć z sytuacji, gdy już się przydarzą? Jak postępować w kontaktach                   

z dziennikarzami? – na te i inne pytania odpowiada Maciej Orłoś, jeden z najbardziej popularnych prezenterów 

telewizyjnych w Polsce. Występowanie przed publicznością można porównać do prowadzenia samochodu:                

w obu przypadkach możliwe jest dojście do wprawy, ale początki są trudne – pisze Maciej Orłoś we wstępie 

swojej książki. Autor zaczyna od podstaw skutecznego wystąpienia, takich jak pierwsze wrażenie, nawiązanie 

kontaktu z publicznością oraz warstwa niewerbalna, aby następnie przejść do bardziej szczegółowych zagadnień, 

takich jak występy na żywo przed kamerą czy udzielanie wywiadów. Wszystkie wskazówki zostały poparte 

licznymi przykładami. Książka jest doskonałym merytorycznie poradnikiem dla osób, które na co dzień muszą 

mierzyć się z szeroko rozumianymi publicznymi występami. Znajdziemy w niej również pełne humoru anegdoty 

zza kulis świata telewizji i biznesu.  
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174. Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego / Jack 

Fairweather ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : Instytut Pileckiego : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ; 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pilecki, Witold (1901-1948) , Armia Krajowa (AK) , 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Niemieckie nazistowskie 

obozy koncentracyjne , Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Ruch oporu , 

Więźniowie obozów , Więźniowie polityczni , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2020-10 

 

Honor żołnierza, niewiarygodna odwaga i samobójcza misja. We wrześniu 1940 roku do KL Auschwitz trafia 

Witold Pilecki. Przekroczywszy bramę obozu, staje się numerem 4859. Mundur polskiego oficera dobrowolnie 

zamienia na obozowy pasiak, by spełnić swą patriotyczną misję. Kiedy naziści przekształcają obóz 

koncentracyjny w machinę śmierci, Pilecki tworzy w nim ruch oporu. W ludziach, dla których jedynym celem 

jest przetrwanie, budzi nadzieję i wolę walki. Jego raporty - będące dramatycznym wołaniem o pomoc z samego 

środka piekła na ziemi - wydostają się za druty obozu. Ale pomimo ich przerażającej treści ratunek nie 

nadchodzi. Czy zachodni świat mógł powstrzymać Holokaust? Czy misja Pileckiego miała szansę powodzenia? 

Ochotnik to opowieść o polskim bohaterze, oparta na nieznanych dotąd źródłach i relacjach świadków, o której 

powinien się dowiedzieć cały świat.  Wstrząsający obraz wojny, odarty z sowieckiej propagandy.  

 

 

175. Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego / 

Justyna Stochaj.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Ewakuacja , Obrona cywilna , 

Ochrona ludności , Zarządzanie kryzysowe , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

I. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO; II. OCHRONA LUDNOŚCI; III. OBRONA CYWILNA; 

IV. WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ POWIADAMIANIE, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE; V. 

PLANOWANIE OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ; VI. OBYWATELE W OCHRONIE 

LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ; VII. SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ; VIII. 

ĆWICZENIA OBRONY CYWILNEJ; IX. BAZA MAGAZYNOWA ; X. EWAKUACJA LUDNOŚCI. 

 

 

176. Od takich ludzi trzymaj się z daleka / David J. Lieberman ; przełożyła 

Magdalena Hermanowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobowość , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Martwi cię zachowanie twojego współpracownika, opiekunki do dziecka, sąsiada lub partnera? Jeśli niepokoi cię 

ktoś z twojego otoczenia, nie musisz polegać tylko na instynkcie czy przeczuciach. Doktor David J. Lieberman, 
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legendarny ekspert w dziedzinie ludzkiego zachowania, pokazuje, jak bronić siebie i tych, których kochamy, 

przed emocjonalnym, finansowym i fizycznym wykorzystywaniem przez niezrównoważone osoby pojawiające 

się w naszym życiu. Dzięki jego książce w kilka minut będziesz w stanie ocenić ogólną kondycję emocjonalną 

danej osoby i dowiesz się m.in., czy - jest uczciwa i szczera? - stanowi zagrożenie dla siebie lub innych? - jest 

zdolna do przemocy lub innych agresywnych zachowań? - jest na tyle godna zaufania, by zaopiekować się 

dziećmi? - jest niestabilna emocjonalnie czy tylko odrobinę ekscentryczna?  

 

 

177. Od Tater do Andów : pomysł na zwiedzanie świata / Jan M. Fijor.- Warszawa : 

Fijorr Publishing, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fijor, Jan M. (1948- ) , Podróże , Reportaż 

Sygnatura:  WG-910.4 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Od Tater do Andów to drugi, po Reisefieber zbiór reportaży zagranicznych Jana M. Fijora - dziennikarza, 

wydawcy, podróżnika, a ostatnio także blogera. Wbrew tytułowi, akcja barwnych i zawikłanych relacji autora, 

rozgrywa się nie tylko w Andach. W Argentynie autor jest sprawozdawcą z piłkarskiego Mundialu, ujawnia 

nieznane dotąd kulisy głośnego filmu Stevena Spielberga, Lista Schindlera, a w Patagonii spotyka legendarnego 

dowódcę Batalionu „Zośka” – Ryszarda Białousa. W Azji mierzy się z celnikami na granicy na Mekongu,                       

w Stanach Zjednoczonych zaprzyjaźnia się z neapolitańskim mafioso oraz pada ofiarą przebiegłego pośrednika 

nieruchomości, co go kosztuje majątek. Dla odmiany w Warszawie i Chicago przeprowadza wywiad                             

z nienawidzącym dziennikarzy, zwłaszcza białych, genialnym jazzmanem Milesem Davisem.  

 

 

178. OK, amen : miłość i nienawiść w świecie nowojorskich chasydów / Nina 

Solomin ; tłumaczenie Ewa Wojciechowska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chasydyzm , Żydzi , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-26  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Kiedy dziennikarka Nina Solomin mieszkała w Williamsburgu, zaledwie kilka przecznic od centrum Nowego 

Jorku, często miała wrażenie, że czas zatrzymał się tam lata temu... Mężczyźni w białych koszulach i czarnych 

płaszczach, z pejsami i brodami, w święta dodatkowo w sztrajmłach. Skromny strój kobiet osłaniający całe ciało 

niczym się nie wyróżniał, a peruka lub chusta była znakiem rozpoznawczym mężatki. Solomin nie wiedziała 

jeszcze, że życie członków tej społeczności regulują skrupulatnie spisane nakazy i zakazy dotyczące każdego 

obszaru ich aktywności. Żyła po sąsiedzku z ultraortodoksyjnymi Żydami, ale oddzielał ją od nich niewidzialny 

mur. Jej fascynacja tą hermetyczną społecznością z dnia na dzień rosła. Niestety, dziennikarka nie mogła 

nawiązać z chasydami kontaktu. Aż któregoś dnia sami zapukali do jej drzwi... „OK, amen” to ekscytująca 

podróż do osobliwego, zaskakującego i trudno dostępnego świata, po którym przewodnikami są rozmówcy 

Solomin. Dzięki nim poznajemy ludzi targanych sprzecznymi emocjami, i wspólnotę gotową do wielkich 

poświęceń, ale też do okrutnych rozwiązań, byle przetrwać.  
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179. Olimpijki / Anna Sulińska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igrzyska olimpijskie , Kobieta , Reprezentacja narodowa , 

Równouprawnienie płci , Sportowcy , Zawody sportowe , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Daniela Walkowiak, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rzymie, w ostatniej chwili dotarła na linię 

startu, bo polska ekipa odjechała z wioski olimpijskiej bez niej. Na tych samych zawodach Jarosława 

Jóźwiakowska, mająca jedynie sto sześćdziesiąt siedem centymetrów wzrostu, wywalczyła srebrny medal                  

w skoku wzwyż. Po latach mówi, że skakała charakterem, nie możliwościami fizycznymi. Ewa Kłobukowska, 

złota medalistka igrzysk w Tokio, z telewizyjnych wiadomości dowiedziała się, że uległa kontuzji i nie pojedzie 

na zawody do Montrealu. „Olimpijki” to wspaniały reportaż o determinacji, walce z własnymi słabościami i z 

polityką PRL-u. Sulińska kreśli portrety niezwykłych kobiet, które pokazują, że rywalizacja, wola walki                       

i potrzeba zwycięstwa nie mają płci. To właśnie one, bez profesjonalnego sprzętu i wsparcia, potrafiły dokonać 

rzeczy niemożliwych i przetarły szlaki kolejnym pokoleniom polskich sportsmenek. Mierząc się za kulisami                   

z dyskryminacją, a niejednokrotnie z upokorzeniem, na arenach biły kolejne rekordy, zdobywały serca kibiców               

i tworzyły – często niesłusznie pomijaną – historię sportu. To historie wojowniczek. Polskich medalistek 

olimpijskich.  

 

 

180. Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania 

rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 

2013-2019 / Michał Marek.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) , Propaganda , 

Walka informacyjna , Wojna hybrydowa , Rosja , Ukraina , Monografia 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2020-10 

 

 

R. I. SPECYFIKA WOJNY HYBRYDOWEJ - UJĘCIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. CASUS 

UKRAINA; R. II. ROSYJSKIE OPERACJE PSYCHOLOGICZNO-INFORMACYJNE, PROWADZONE 

PRZED 2014 ROKIEM ORAZ W POCZĄTKOWEJ FAZIE AGRESJI ZBROJNEJ PRZECIWKO PAŃSTWU 

UKRAIŃSKIEMU; R. III. ANALIZA GŁÓWNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ROSYJSKICH OŚRODKÓW 

DEZINFORMACYJNYCH, REALIZOWANYCH W RAMACH WOJNY INFORMACYJNEJ PROWADZO-

NEJ PRZECIWKO PAŃSTWU UKRAIŃSKIEMU. 

 

 

181. Operator 594 / Krzysztof Puwalski Puwal.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Puwalski, Krzysztof (wojskowość) , GROM (jednostka 

wojskowa) , Komandosi , Oficerowie , Siły specjalnego przeznaczenia , Bliski Wschód 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-356/359  

Nowości:  2020-10 
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Krzysztof Puwalski - PUWAL - 22 lata w Siłach Specjalnych w tym 12 lat w GROM-ie. Ten czas to spełnienie 

jego marzeń. Historia Operatora /594/ to niezwykła przygoda człowieka z determinacją dążącego do 

upragnionego życiowego celu. W książce znajdziesz przykłady ludzkiej wytrwałości, siły, pasji, pragnienia 

przeżycia przygody, akcji i adrenaliny, ale też wyczerpania, tęsknoty, oraz walki z samym sobą. Dotkniesz 

świata jednostek specjalnych dostępnego tylko dla wybranych. Przeczytasz o najbardziej spektakularnych 

akcjach bojowych w Iraku i Afganistanie, podczas których z narażeniem życia operatorzy zespołów bojowych 

ratowali zakładników i neutralizowali terrorystów. To akcje, które do tej pory nie wyszły poza teczki operacji 

oznaczonych klauzulą TAJNE. W GROM-ie selekcja nigdy się nie kończy. Jak wiele możesz poświęcić, aby 

osiągnąć swój wymarzony cel? Czy masz w sobie siłę, która umożliwi ci dokonanie niemożliwego? Pamiętaj, że 

wszystko czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.  

 

 

182. Orlęta Lwowskie / Wojciech Roszkowski.- Kraków : Biały Kruk, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwa o Lwów (1918-1919) , Cmentarz Obrońców 

Lwowa (Lwów) , Orlęta Lwowskie , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081"1918/1919" 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Nie tylko w dziejach Rzeczypospolitej trudno o przykład większego męstwa i poświęcenia niż obrona Lwowa            

w okresie 1918-1919. Kiedy Wielka Wojna dobiegła praktycznie końca, mieszkańcy tego pięknego miasta                 

w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 1918 r., wyszli rankiem na ulice. Nie mogli jednak udać się na groby 

swych bliskich. Po Lwowie krążyły bowiem uzbrojone i strzelające w różnych kierunkach oddziały Ukraińców, 

którzy korzystając z wojennej zawieruchy postanowili z zaskoczenia zawładnąć ówczesną stolicą Galicji. Tu, 

gdzie od tylu wieków była Polska, teraz miała być tylko Ukraina. Lwów był oczywiście miastem kilku kultur, 

narodowości i kilku religii, ale żywioł polski był cały czas dominujący, nawet pod zaborami. Mieszkali tam 

Żydzi, Ormianie, w niedużym procencie również Ukraińcy - do tej pory wszyscy żyli tu w zgodzie. Kwitnące               

w tym mieście kultura, sztuka i nauka, były w olbrzymim stopniu dziełem Polaków. Przez parę wieków również 

obrona przed zalewem muzułmańskim spoczywała na barkach Rzeczypospolitej. Jednak 1 listopada 1918 r. nad 

miastem załopotały żółto-niebieskie flagi.  Zaskoczenie Polaków było olbrzymie, ale jeszcze większa okazała się 

chęć walki, obrony ukochanego miasta. Kto jednak miał to uczynić, skoro tyle polskiej krwi polało się wcześniej 

na wszystkich frontach Wielkiej Wojny? Do obrony spontanicznie przystąpiła więc młodzież, dzieci w zasadzie; 

byli za młodzi, by wcześniej zostać wcielonymi do zaborczych armii. Nikt nie kazał im walczyć, to był potężny 

zryw serc. Broni prawie nie mieli, musieli ją dopiero sukcesywnie zdobywać. Odwagę Orląt Lwowskich, jak 

nazwano tych młodych bohaterów, wspomagał spryt i świetna znajomość terenu. Do walki stanęło niewielu 

zawodowych oficerów oraz 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. Najmłodszy z nich 

miał zaledwie 9 lat… 13-letni Antoś Petrykiewicz, poległy od zadanych mu ran, został najmłodszym kawalerem 

Orderu Virtuti Militari… Śmiercionośna kula dopadła 14-letniego harcerza Jurka Bitschana... Nieraz ginęły całe 

rodzeństwa, jak Tadeusz (21 lat), Jan (18) i Helena (15) Grabscy… Na tragiczny krzyk wydobywający się                    

z okrążonego przez Ukraińską Armię Halicką miasta zareagowała Ojczyzna, która właśnie zaczynała się 

odradzać. W porę nadeszła pomoc, najpierw ochotnicza, a potem  regularna, wojskowa. Wybitny historyk prof. 

Wojciech Roszkowski sławi w tej książce męstwo Orląt Lwowskich. W Krakowie ma stanąć ich pomnik. Ta 

publikacja służy nie tylko propagowaniu prawdy historycznej, ale też wyrażeniu wdzięczności wobec Orląt i ma 

wspomóc finansowo budowę pomnika ku ich czci.  
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183. Osaczeni przez l1cz3y : o algorytmach, które kontrolują nasze życie : od 

Facebooka i Google'a po fake newsy i bańki filtrujące / David Sumpter ; tłumaczenie 

Radosław Kosarzycki.- Kraków : Copernicus Center Press, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algorytmy , Big data , Profilowanie danych osobowych , 

Przetwarzanie danych , Sztuczna inteligencja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-10 

 

 

Jak Facebook tworzy 100-wymiarowy obraz twojej osobowości? Czy algorytmy Google'a są rasistowskie                    

i seksistowskie? Jaka czeka nas przyszłość, jeśli pozwolimy maszynom podejmować za nas decyzje? Rozwój 

technologiczny otworzył przed matematykami i analitykami danych okno, przez które mogą wejrzeć w nasze 

życie. Wykorzystując stale zbierane dane o tym, dokąd podróżujemy, gdzie robimy zakupy, jakie są nasze 

poglądy, orientacja seksualna, czy preferencje polityczne, mogą oni zmieniać nasze przyzwyczajenia i coraz 

bardziej przenosić ciężar podejmowanych przez nas decyzji na… algorytmy. Afera Cambridge Analytica 

udowodniła, że algorytmy sterują nie tylko jednostkami, lecz całymi społeczeństwami. David Sumpter sprawdza, 

czy i w jakim stopniu matematyka przekracza niebezpieczne granice, ingerując w podejmowane przez nas 

decyzje. Opisuje techniki statystyczne i dostarcza rzeczywistych przykładów ich działania.  

 

 

184. Osiecka : nikomu nie żal pięknych kobiet / scenariusz i reżyseria Zofia 

Turowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Poeci polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Osiecka A.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Najlepszy z dotychczasowych portret Agnieszki Osieckiej – artystki, poetki, matki, żony, kochanki, dziennikarki 

i ówczesnej celebrytki PRL-u. Nie jest to jednak typowa biografia. Zawiera liczne wspomnienia przyjaciół 

Osieckiej, fragmenty jej pamiętników, opowiadań i wierszy, a także archiwalne zdjęcia wykonane przez samą 

Osiecką. Odkrywa nieznane fakty i przypomina te, które zatarł czas. Agnieszka Osiecka urodziła się w rodzinie, 

dla której kultura była jak powietrze. W ich domu spotykała się śmietanka towarzyska – może dlatego we 

wczesnej młodości zaczęła pisać pamiętnik (fikcyjny, w co nie chcieli wierzyć rodzice). Gdy ojciec opuścił ją                 

i matkę, wszystko runęło: później to jego obwiniała za swój brak pokory. Zofia Turowska zebrała bardzo 

różnorodny materiał, a pisząc bezpretensjonalnie, nie wkracza w zbędne dywagacje. Pokazuje Osiecką pełną 

życia, wolną, niedającą się ograniczać konwenansom, lecz historie licznych perypetii miłosnych, skandali, 

związków małżeńskich i partnerskich opisuje z wyczuciem i dyskrecją. „Są ludzie, których nie umiemy 

opowiedzieć…” – twierdziła Osiecka. Turowskiej udało się jednak opowiedzieć Agnieszkę. Dla kochających 

poezję – pozycja obowiązkowa. Dla nieprzekonanych – tym bardziej.  
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185. Ostatni świadkowie : utwory solowe na głos dziecięcy / Swietłana Alkeksijewicz 

; przełożył Jerzy Czech.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , II wojna światowa (1939-1945) , ZSRR , Antologia , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(47+57)  

Nowości:  2020-10 

 

 

W czasie wielkiej wojny ojczyźnianej zginęły miliony radzieckich dzieci. Rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, 

żydowskich, tatarskich, łotewskich, cygańskich, kozackich, uzbeckich, ormiańskich, tadżyckich. Te, które 

przeżyły, wojny nie zapomniały nigdy. Dla nich to wspomnienie pierwszego papierosa otrzymanego od Niemca, 

zapach bzu i czeremchy, zabawa w strzelanie, pierwsze grzyby w lesie, kózka, która miała dawać mleko                       

i zapewnić rodzinie przetrwanie. Ale też sprawy, przed którymi dzieci powinny być chronione – śmierć, 

cierpienie, brak ojca, okrucieństwo i głód. Swietłana Aleksijewicz po raz kolejny udziela głosu tym, którzy go 

dotąd nie mieli. Tym, którzy przez lata byli tylko częścią niemego, anonimowego tłumu, tak zwanej ludności 

cywilnej, w wielkiej historii zawsze mniej ważnej od żołnierzy. Genialna reporterka udowadnia, że bez ich 

pamięci ciągle nie wiemy, czym jest wojna.  

 

 

186. Ostatnie dni królowych / pod redakcją Jean-Christophe Buisson i Jean Sévillia ; 

przekład Agata Ciastek.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ceremoniał dworski , Kobieta , Książęta i księżne , 

Samobójstwo , Umieranie , Władcy , Wykonanie kary śmierci , Zabójstwo , 

Biografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2020-10 

 

 

W rożnych państwach i w różnych epokach kobiece królowanie wyglądało inaczej. O ile wiele z ukoronowanych 

pań cieszyło się przywilejami królowych, o tyle mało z nich sprawowało oficjalną władzę. Książka pokazuje 

schematy rządów sprawowanych przez kobiety, od starożytności po wiek XX, przez pryzmat ostatnich dni 

władczyń. Wśród prezentowanych dwudziestu opowieści znajdują się sceny morderczych tortur (Brunhilda), 

samobójstwa (Kleopatra), zabójstwa (Sissi, Draga Obrenović), matkobójstwa (Agrypina), dekapitacje (Maria 

Stuart, Maria Antonia), egzekucje bez procesu (ostatnia caryca). Równolegle do tych wszystkich tragicznych 

śmierci, na uwagę zasługują także ostatnie chwile tych, które nie straciły życia od ciosu nożem czy na gilotynie                 

i u kresu swoich dni z godnością, w zaciszu prywatnych komnat i publicznie, podejmowały ostatnią walkę, tym 

razem ze śmiercią. Nawet jeżeli ostatnie dni królowych mogłyby wydawać się nam banalne, to one nigdy nie są 

„normalne”. „W moim końcu jest mój początek”, oto motto wybrane przez Marię Stuart, na długo przed 

egzekucją.  

 

187. Ostatnie lata polskiego Wilna / Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk.- Warszawa : 

Fronda, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Wilno (Litwa) , Esej 

Sygnatura:  WG-94(474.5) 

Nowości:  2020-10 

 

 



201 
 

Barwny życiorys legendarnego miasta. Foto-plastikon historyczny, ciekawostki i nieznane szczegóły wielkich 

wydarzeń. Obrazy zapadające w pamięć. Galeria pomnikowych postaci, które ożywają pod drapieżnym piórem 

tandemu Koper-Stańczyk. Czy Polska może istnieć bez Wilna? Ostatnie siedemdziesiąt lat udowadnia, że jest to 

możliwe, ale polska dusza mocno straciła na tej separacji. Jak magię miasta, porównywanego do Paryża i Jerozo-

limy, jedną ze stolic polskiej przedwojennej kultury i elegancji przełożyć na język zrozumiały dla współczesnego 

pokolenia?  

 

 

188. Otoczeni przez psychopatów / Thomas Erikson ; z angielskiego przełożyła 

Małgorzata Maruszkin.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Psychopatia , Typologia 

psychologiczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. 1. Psychopata - któż to jest ; R. 2. Jak się bronić przed psychopatami ; R. 3. Kto chce mnie wykorzystać ; R. 4. 

Otoczeni przez idiotów? Można się ich pozbyć ; R. 5. Dlaczego oszukujemy się wzajemnie ; R. 6. Jak 

manipulują poszczególne kolory ; R. 7. Psychopaci nas otaczają. Czy przeważają wśród nich Czerwoni ; R. 8. 

Żółty manipulator to psychopata! ; R. 9. Czy powściągliwy Zielony może być psychopatą ; R. 10. Chłodny 

Niebieski perfekcjonista - to dopiero typ! ; R. 11. Jak się do mnie zabiorą, jeśli jestem Czerwony ; R. 12. Jak 

psychopata manipuluje Żółtymi ; R. 13. Jak psychopata manipuluje Zielonymi ; R. 14. Jak psychopata 

manipuluje Niebieskimi ; R. 15. Powszechnie znane techniki manipulacji ; R. 16. A jeśli manipuluje ktoś, kto nie 

jest psychopatą ; R. 17. A jeśli nic się nie sprawdza. 

 

 

189. Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania / 

Aleksander Szkarowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paliwa gazowe , Spalanie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-66 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

I. WŁAŚCIWOŚCI PALIW GAZOWYCH; II. REAKCJA SPALANIA; III. BILANS MATERIALNY 

REAKCJI SPALANIA; IV. CHARAKTERYSTYKI PROCESU SPALANIA; V. PRZEBIEG PROCESU 

SPALANIA; VI. STABILNOŚĆ SPALANIA; VIII. OCHRONA ATMOSFERY PRZY SPALANIU PALIWA; 

IX. OBLICZANIE SPRAWNOŚCI SPALANIA PALIWA; X. LITERATURA. 

 

190. Panna doktór Sadowska / Wojciech Szot.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody 

na Istnienie imprint Fundacji Instytut Reportażu, 2020. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sadowska, Zofia (1887-1960) , Feminizm , Lekarze , Lesbijki 

, Procesy sądowe , Skandale , Polska , Rosja , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2020-10 



202 
 

„Zarzut uprawiania miłości lesbijskiej nie jest hańbiący” – miała powiedzieć w czasie procesu Zofia Sadowska, 

bohaterka jednego z najgłośniejszych skandali obyczajowych międzywojennej Warszawy. O „ekscesach”                    

w gabinecie lekarskim na Mazowieckiej 7 powstały setki artykułów, dowcipów, karykatur i piosenek kabareto-

wych. Brukowce oskarżały Sadowską o organizowanie lesbijskich orgii, uwodzenie pacjentek i przyczynienie się 

do rozpadu kilku małżeństw, a nawet o doprowadzenie do dwóch zgonów. Czy lesbijka może być lekarką? – to 

pytanie zadawali sobie sędziowie i członkowie izby lekarskiej. „Panna doktór Sadowska” – pisali o niej 

dziennikarze. Pierwsza w Imperium Rosyjskim polska lekarka z doktoratem. Zaangażowana feministka, która 

poszła do Piłsudskiego upomnieć się o prawa wyborcze dla kobiet. Działaczka społeczna i naukowczyni. 

Ceniona przez pacjentów internistka. Niosła pomoc bieżeńcom w czasie pierwszej wojny światowej                               

i poszkodowanym w powstaniu warszawskim. Właścicielka kopalni ropy naftowej i przedsiębiorczyni 

inwestująca w budowę osiedla. Automobilistka. Zawsze w męskiej marynarce, pod krawatem, w binoklach na 

nosie. Mówiono, że nie rozstaje się ze szpicrutą. Zofia Sadowska przez lata walczyła o dobre imię. Wojciech 

Szot odtwarza mechanizmy zaszczuwania lekarki przez prasę i przywraca jej miejsce w historii.  

 

 

191. Patagonia : pojedynek z wiatrem / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Bila, 2020. 

(Podróże Małe i Duże) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Patagonia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Patagonia - dziewicza, nieuległa i piękna. Podważa pretensje człowieka do władzy nad nią. Jej wiernymi 

wojownikami są wiatr i deszcz, zawsze gotowi do pojedynków. Gdy na moment zasypiają, słońce wpada                   

z wizytą, aby dodać kwiatom rumieńców.  

 

 

192. Pionierki internetu / Claire L. Evans ; tłumaczenie Magdalena Rabsztyn-Anioł.- 

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. 

(Mundus : fenomeny) 

(Mundus : historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Kobieta , Komputery , Komputeryzacja , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-10 

 

O kobietach, bez których nie byłoby Internetu. Najnowsza historia pełna jest opowieści o mężczyznach 

wizjonerach pracujących w garażu nad wynalazkami zmieniającymi oblicze świata. Rzadko jednak pamięta się              

o kobietach wizjonerkach, które od zawsze były pionierkami w dziedzinie nowych technologii: od wiktoriańskiej 

arystokratki Ady Lovelace, autorki pierwszego programu komputerowego, do zainspirowanych cyberpunktami 

programistek webowych w latch 90. XX wieku. Claire L. Evans w pasjonujący sposób opowiada o kobietach, 

dzięki którym możemy dziś korzystać z Internetu, przywracając należne im miejsce w historii. Poznajemy 

między innymi Grace Hopper, bezkompromisową matematyczką, która po drugiej stronie światowej zdemokra-

tyzowała programowanie, wprowadzając język programowania niezależnego od architektury komputera, Stacy 

Horn, która w latach 80. ze swojego w Nowym Jorku zarządzała pierwszą na świecie siecią społecznościową, 

czy Elizabeth "Jake" Feinler, która sprawia, że Internet stał się czymś więcej niż zbiorem adresów IP. Napisana    

z ogromnym poczuciem humoru książka Evans nie tylko odkrywa przed nami nieznane dotąd kobiece oblicze 

historii Internetu, lecz także przedstawia swoje bohaterki jako wzór kompetentnych, nieustępliwych                             
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i niezależnych kobiet na miarę XXI wieku. "Pionierki Internetu" to pean na cześć kobiet, które skonstruowały 

płytę główną i inne niezbędne części komputera... To zbiór wciągających esejów o życiu mało znanych 

matematyczek, wynalazczyń i cyberaktywistek. "Wall Street Journal" 

 

 

193. Pionierzy : ludzie, którzy zbudowali Amerykę / David McCullough ; przełożył 

Mariusz Gądek.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indianie , Osadnictwo , Życie codzienne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(73) 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Dramatyczna panorama początków Ameryki nakreślona piórem dwukrotnego zdobywcy Nagrody Pulitzera! Po 

wojnie o niepodległość zakończonej pokojem wersalskim w 1783 roku Amerykanie wzbogacili się o nowe 

tereny, nad którymi dotychczas panowali Brytyjczycy. Ogromne, bogate w surowce terytorium na północny 

zachód od rzeki Ohio czekało na białych osadników. Pionierzy często podróżowali grupami, krytymi wozami,             

w których przewozili cały swój dobytek. Wyprawa na północny zachód wymagała nie lada odwagi – tereny te 

były zasiedlone przez plemiona indiańskie, które często wchodziły w konflikt z osadnikami. Amerykańscy 

pionierzy, pokonując kolejne trudności, zakładali osady i miasta, uprawiali ziemię, tworzyli kraj, który znamy 

dzisiaj – pełny wartości i ideałów, ale również z krwawą historią.  

 

 

194. Po prostu o emocjach : jak radzić sobie z nimi w życiu osobistym i zawodowym 

/ Anita Rawa-Kochanowska.- Gliwice : Sensus - Helion : Onepress- Helion, 

copyright 2020. 

(Po Prostu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczucia , Rozwój emocjonalny , Dojrzałość emocjonalna , 

Ekspresja emocji , Poradnik , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-10 

 

R. 1. Emocje: czym są do czego służą, skąd się biorą? ; R. 2. Emocje podstawowe: jak rozpoznać, że czuję "to",   

a nie "tamto"? ; R. 3. Media społecznościowe: jak wpływają na nasze emocje? R. 4. Lęk ; R. 5. Emocje wtórne, 

uczucia, nastroje ; R. 6. Emocje w problemach, problemy w emocjach ; R. 7. Kompetencje emocjonalne: jak je 

rozwijać i po co to robić? 

 

 

195. Początki gułagu : opowieści z Wysp Sołowieckich / Sozerko Malsagow, 

Nikołaj Kisieliow-Gromow ; tłumaczył Marcin Masny ; przedmowa Nicolas Werth ; 

posłowie Mariam Jandijewa.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2019. 

(Piekło Obozów) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malsagow, Sozerko (1895-1976) , Kisieliow-Gromow, 

Nikołaj , Łagry (ZSRR) , Obozy pracy , Więźniowie obozów , Sołowieckie, Wyspy 

(Rosja) , ZSRR , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-10 
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Dwa wstrząsające świadectwa o źródłach „piekła, jakie bolszewicy zgotowali swoim wrogom”, czyli                            

o powstawaniu „obozu specjalnego przeznaczenia” na Wyspach Sołowieckich. Pierwsze zredagował w 1925 

roku Sozerko Malsagow, jeden z bardzo nielicznych więźniów, którzy zbiegli z „piekielnej wyspy”. Trafił na 

Wyspy Sołowieckie z trzyletnim wyrokiem. Tam dręczony był przez głód i mróz i zmuszany do ciężkiej, 

katorżniczej pracy. Ukazuje obóz jako nieludzkie, urągające wszelkim prawom miejsce odosobnienia, z zimą 

trwającą 260 dni, a latem cuchnącym odorem rozkładających się zwłok. Świadectwo drugie - zupełnie niepowta-

rzalne - pochodzi od Nikołaja Kisieliowa-Gromowa, jedynego z wyznaczonych do nadzorowania obozu 

sołowieckiego czekisty, który zbiegł stamtąd za granicę. Opisuje nieludzki wyzysk i warunki bytowania oraz 

pracy w łagrze. Relacjonuje bezskuteczne przypadki samookaleczeń, które miały zekom pomóc w unikaniu 

pracy. Ogrom zbrodni dokonywanej w obozie mającym „przekształcać obywateli” wedle nowej władzy, co 

oznaczało w rzeczywistości pracę do śmieci, przeraził go. Do lektury wspomnień wprowadza obszerny wstęp 

uznanego historyka i sowietologa Nicolasa Wertha.  

 

 

196. Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie 

zadania / Tomasz Łukasz Niemiec.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców 

Prac Naukowych "Universitas", copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastrój (psychologia) , Poczucie własnej skuteczności , 

Poznanie , Monografia 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

Niniejsza praca jest samodzielnym wkładem do problematyki relacji między afektem i poznaniem. Wprowadza 

ciekawy model teoretyczny, wyjaśniający wpływ poczucia samoskuteczności na zależność między afektem                 

i funkcjonowaniem poznawczym, jak również dostarcza empirycznej weryfikacji tego modelu za pomocą 

rzetelnie przygotowanych i przeprowadzonych eksperymentów. Autor wykazał się dużą orientacją w podejmo-

wanej problematyce ora zdolnością krytycznej oceny dotychczasowych ustaleń teoretycznych, jak również 

umiejętnością stawiania własnych pytań badawczych. prof. dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska 

 

 

197. Pod słońcem Italii / Frances Mayes i Ondine Cohane ; [tłumaczenie Jacek 

Sikora].- Warszawa : National Geographic : Burda Media Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cohane, Ondine , Mayes, Frances (1941- ) , Włochy , 

Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(450)  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Frances Mayes, uwielbiana znawczyni Italii i autorka światowych bestsellerów, m. in. Pod słońcem Toskanii, 

wraz z Ondine Cohane oprowadzają po mało znanych perełkach Włoch, zapraszają do miejsc położonych z dala 

od typowych tras, dzielą się niepowtarzalnymi doświadczeniami. Przemierzyły wszystkie 20 włoskich regionów, 

by dotrzeć do tej prawdziwej Italii: najciekawszych miasteczek, najlepszych lokali, targowisk, sklepów, winnic, 

kościołów, galerii, muzeów i plaż. Ich odkrycia zilustrowano ponad 370 urzekającymi fotografiami, a całość 

tworzy inspirujący, niezwykle barwny i magiczny portret Włoch. To lektura obowiązkowa dla chcących odkryć 

to, co we Włoszech najlepsze i niepowtarzalne.  

 

 



205 
 

198. Podatki w życiu gospodarczym i publicznym / Tomasz Szafoni, Małgorzata 

Szafoni.- Warszawa : CeDeWu, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka podatkowa , System podatkowy , Kraje Unii 

Europejskiej , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Podręcznik w przystępny i ciekawy sposób umożliwi Czytelnikowi nabycie wiedzy na temat podstawowych 

aspektów funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej. W opracowaniu ujęto: genezę 

oraz rolę podatków w systemie finansowym państwa, obowiązujące regulacje prawa podatkowego w obszarze 

praw i obowiązków podatkowych oraz ich rozliczeń, aktualne procedury postępowania organów podatkowych, 

ich uprawnienia oraz reguły obsługi podatników, kwalifikacje obowiązków podatkowych w poszczególnych 

podatkach, systemowe rozwiązania obowiązujące w podatkach w Unii Europejskiej i opodatkowaniu aktywności 

za granicą. 

 

 

199. Podstawy prawa dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; 

[autorzy] Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, 

Kinga Michałowska, Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski.- 3. wydanie, stan prawny 

na 1 września 2018 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2020-10 

 

W podręczniku w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu 

poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia             

z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, karnego, 

cywilnego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik 

zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu z podstaw prawa, przydatną również 

w życiu codziennym i podczas wykonywania zawodu ekonomisty. Trzecie wydanie książki uwzględnia 

wszystkie zmiany normatywne, jakie wprowadzono od czasu ostatniego wydania w 2015 r. W szczególności 

omówione zostały nowe regulacje z zakresu prawa unijnego, konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, 

cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Są to m.in. zagadnienia dotyczące zmian                                

w sądownictwie, terminów załatwiania spraw, ugody oraz zrzeczenia się odwołania w postępowaniu 

administracyjnym, a także zmiany w administracji podatkowej i celnej, kwestie dotyczące formy czynności 

prawnej, reprezentacji, przedawnienia, odsetek ustawowych i umownych w prawie cywilnym. Ponadto zwrócono 

uwagę na nową ustawę – Prawo przedsiębiorców, a także na zmiany w pozwie grupowym i wprowadzenie skargi 

nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym. 
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200. Podstawy terapii traumy : diagnoza i metody terapeutyczne / John N. Briere, 

Catherine Scott ; tłumaczenie Juliusz Okuniewski.- Wydanie 2. rozszerzone.- Kraków 

: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. 

(Psychiatria i Psychoterapia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnoza , Farmakoterapia , Psychoterapia , Relacja 

terapeutyczna , Stres pourazowy , Trauma , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-10 

 

CZ. I. TRAUMA, KONSEKWENCJE I OCENA KLINICZNA: R. 1. Czym jest trauma? ; R. 2. Skutki traumy 

John N. Briere, Catheńne Scott, Janelle Jones ; R 3. Diagnoza traumy i objawów pourazowych ; CZ. II. 

INTERWENCJE KLINICZNE: R 4. Podstawowe zagadnienia w terapii traumy ; R. 5. Psychoedukacja ; R. 6. 

Zmniejszanie cierpienia i trening regulacji afektu ; R. 7. Interwencje poznawcze ; R 8. Przetwarzanie 

emocjonalne ; R. 9. Poprawa poczucia tożsamości i funkcjonowania w związkach z innymi ; R. 10. Strategie 

uważnościowe w terapii traumy ; R. 11. Leczenie ostrych następstw traumy Janetle Jones, Heidi Ardern, John N. 

Briere, Catheńne Scott ; R. 12. Psychobiologia i psychofarmakologia traumy Catheńne Scott, Janette Jones, John 

N. Briere ; R. 13. Podsumowanie ; Dodatek 1. Wstępny wywiad dotyczący traumy (Initial Trauma Review-3 - 

ITR-3) ; Dodatek 2. Protokół treningu oddechu opartego na uważności (Mindfulness-Based Breath Training - 

MBBT). 

 

 

201. 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:  2020-10 

 

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 

szerokościach geograficznych.  
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202. Pomóż dziecku mniej myśleć : o wrażliwych dzieciach, które za bardzo się 

przejmują / Christel Petitcollin ; przekład Natalia Wiśniewska.- Łódź : Feeria 

Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia dziecka , Szkoły , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Nadwydajne dzieci potrzebują przede wszystkim tego, aby dorosły poświęcił czas na wyjaśnienie im, kim są, 

jak funkcjonują i na czym polega ich odmienność. Takie odkrycie czyni cuda. Za każdym razem, kiedy się za to 

zabieram, rodzice odkrywają, że w ich dziecku dokonała się przemiana". Zapewne masz świadomość, że jeśli 

dotyczy cię problem nadwydajności mentalnej, to twoje dziecko również może nosić w sobie tę cechę. 

Pamiętasz, ile cierpień przysporzyło ci bycie niezrozumianym przez otoczenie? Nie chcesz przecież, żeby twoja 

pociecha doświadczyła problemów, którym być może przyszło ci stawiać czoła w dzieciństwie. Rany zadane 

nadwydajnemu mentalnie dziecku goją się często latami...  Być może dostrzegasz, że twoje dziecko wyróżnia się 

spośród rówieśników. Czy ma problem z zawieraniem nowych znajomości? Czy zdarza się, że na zwykłe 

sytuacje reaguje zbyt emocjonalnie? Czy doświadcza w szkole przykrości ze strony kolegów? Nauczyciele 

mówią, że jest „problematyczne” i „przewrażliwione”? Jeśli oprócz tego odznacza się szczególną wrażliwością,      

z którą trudno jest ci sobie poradzić, koniecznie przeczytaj tę książkę. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą 

nadwydajną mentalnie, czy też nie – jeśli szukasz pomocy w kwestii swojego „problematycznego” dziecka, 

dobrze trafiłeś! Christel Petitcollin, psychoterapeutka i autorka bestsellerowych książek doskonale poznała 

nadwydajnych mentalnie i wie, jak z posiadania tej szczególnej cechy czerpać ogromną siłę. Dzięki tej książce 

dowiesz się, jak wychowywać swoje dziecko, dając mu jednocześnie poczucie, że dzięki swojej wrażliwości jest 

naprawdę wyjątkowe.  

 

 

203. Portrety / Maria Iwaszkiewicz ; nagrała, opracowała i przygotowała do wydania 

Agnieszka Papieska.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści polscy , Kultura , Kompozytorzy polscy , Pisarze 

polscy , Literatura polska , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-008 

Nowości:  2020-10 

 

 

Na "Portrety" składa sie ponad sto sylwetek, tworzących wyjątkową galerię postaci decydujących o kształcie 

polskiej literatury, muzyki, filmu i teatru. To nie tylko skarbnica wiadomości gdzie indziej niedostępnych, ale 

także lekcji tego, jak opowiadać o przyszłości, aby oddać sprawiedliwość każdemu z portretowanych, aby 

wydobyć pojedynczy rys decydujący o istocie ich talentu. Nie anam innej książki, która byłaby równie barwnym 

świadectwem uczestnictwa w kulturze. Maria Iwaszkiewicz z prywatnego doświadczenia wydobywa to, co może 

być ważne także dla innych. Nie zadowala się anegdotą, zza szkicowanych przez nią sylwetek słychać zawsze 

głos żywy, wyjątkowy. Tak jakbyśmy uczestniczyli w rozmowie, stali tuż obok portretowanej postaci. Marek 

Zagańczyk 
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204. Potęga niedoskonałości : ciesz się tym, co masz / Tomás Navarro ; [przekład z 

hiszpańskiego: Stanisław Bończyk].- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Niepowodzenie , Perfekcjonizm (psychologia) , 

Użalanie się nad sobą , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Czy zaakceptowanie własnej niedoskonałości, niepełności i przemijania może być kluczem do spokojnego życia 

i szczęścia? Tomás Navarro twierdzi, że przedarcie się przez własny gąszcz traum i kompleksów, uświadomienie 

sobie złudności sukcesu, dostrzeżenie, że marnujemy życie, goniąc za mrzonkami i przegapiając chwile, które 

mogłyby dać nam poczucie zadowolenia, pomoże nam napełnić codzienne życie spokojem. Navarro pomaga 

nam zrozumieć swoje potrzeby oraz oczekiwania i dopasować je do rzeczywistości. Proponuje zrewidowanie 

naszej listy priorytetów i stworzenie nowej, wolnej od presji zewnętrznych i wewnętrznych, bardziej 

realistycznej, takiej, jaką możemy zrealizować w otaczającym nas świecie. "Potęga niedoskonałości" uczy nas, 

jak wieść być może niedoskonałe, ale o wiele pełniejsze i spokojniejsze życie.  

 

 

205. Potęga obecności : jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze 

dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson ; 

przekład Joanna Dżdża.- Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia wychowawcza , Rozwój psychofizyczny dziecka 

, Rodzicielstwo , Więź rodzinna , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2020-10 

 

Jednym z najistotniejszych naukowo udowodnionych czynników wpływających na przyszłość dziecka pod 

względem szczęścia, sukcesu akademickiego, umiejętności przywódczych i znaczących relacji jest to, czy 

przynajmniej jedna osoba dorosła w ich dzieciństwie konsekwentnie była przy nich. Dziś, gdy tak dużą część 

naszej codzienności zajmują praca i cyfrowe rozrywki, gdy zdarza się, że rodzice mieszkają oddzielnie, czy gdy 

pojawia się nowy członek rodziny, BYCIE z dzieckiem może wydawać się dużym wyzwaniem. Ale, jak 

wyjaśniają autorzy, nie zajmuje dużo czasu, energii ani pieniędzy. Zamiast tego pokazywanie się oznacza 

oferowanie jakości obecności. Łatwo jest to zrobić, gdy zrozumiesz cztery podstawowe elementy zdrowego 

rozwoju dziecka. Każde dziecko musi poczuć się: - bezpiecznie, - dostrzeżone, - ukojone, - pewnie. 

 

 

206. Potęga osobistego uroku : jak zjednywać sobie ludzi / Brian Tracy & Ron Arden 

; [przekład Katarzyna Dumińska].- Wznowienie w nowej szacie graficznej.- 

Warszawa : MT Biznes, 2017. 

(Psychologia biznesu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Prezentacje i wystąpienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

Jaka jest najważniejsza cecha charakteru, której potrzebujemy, gdy chcemy sobie kogoś zjednać, czy to w życiu 
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zawodowym, czy osobistym? To urok osobisty - umiejętność stworzenia specjalnej więzi z każdą osobą                         

i sprawienia, że poczuje się ona w naszym towarzystwie jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Być może myślisz, że               

z urokiem osobistym trzeba się urodzić, ale jest on czymś, czego można się nauczyć, nawet jeśli niektórzy zostali 

nim naturalnie obdarzeni. "Potęga osobistego uroku" zmieni twoje życie. Dzięki tej książce nauczysz się, jak: 

przykuć uwagę i zdobyć zaufanie każdego już w ciągu kilku pierwszych sekund spotkania, uzyskać wsparcie 

ludzi, którzy pomogą ci osiągnąć twój cel, udoskonalić mowę ciała oraz techniki słuchania, co pomoże ci dać 

odczuć innym, że jesteś na nich skupiony, układać lepsze i ciekawsze przemówienia i prezentacje, radykalnie 

poprawić twoje zdolności negocjacyjne, rozkręcić interes i dostać awans w pracy, i wiele, wiele więcej!  

 

 

207. Poznaj swoje bakterie / Nicola Temple, Catherine Whitlock ; przełożyła z 

angielskiego Urszula Gardner.- Kraków : Insignis Media, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antybiotyki , Bakterie , Ciało ludzkie , Mikrobiom 

człowieka , Odporność , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Poznaj bliżej biliony drobnoustrojów, które goszczą w twoim ciele! Dzięki tej książce poznasz mikroskopijnych 

współlokatorów twojego rojącego się od nich organizmu, a przy okazji dowiesz się, jaką rolę w nim odgrywają. 

Zwykle nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała, czasem niestety szkodliwe, mikro-

organizmy są zawsze intrygujące – a teraz znajdują się na wyciągnięcie ręki! Ten stworzony z rozmachem 

przewodnik po ich tajemniczym świecie zawiera przystępne opisy najważniejszych bakterii zamieszkujących 

człowieka, przedstawia fascynujące informacje na temat ostatnich odkryć dotyczących antybiotyków                              

i superbakterii oraz opowiada, jak nanotechnologia pomaga w walce z zarazkami. A dzięki nowo nabytej wiedzy 

o bakteriach jeszcze lepiej zadbasz o swoje zdrowie! Gdy już poznasz swoje bakterie, sięgnij po kolejną książkę 

serii – Poznaj swoje hormony!  

 

 

208. Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia / Elżbieta Turska.- 

Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Doświadczenie zawodowe , Kariera , 

Kompetencje zawodowe , Poradnictwo zawodowe , Praca , Przedsiębiorczość 

(postawa) , Przydatność zawodowa , Rynek pracy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2020-10 

 

 

Od jednorazowego dopasowania do potrzeby ciągłego dopasowywania się ; Od kwalifikacji do kompetencji ; 

Nietradycyjne formy pracy - szansa czy zagrożenie? ; Od realizowania kariery w ramach jednej organizacji do 

realizowania kariery bez granic ; Od wartości organizacji do wartości własnych. Przesuwanie odpowiedzialności 

za karierę z organizacji na pracownika ; Kariera przedsiębiorcy - przedsiębiorczość w karierze ; Młodzi na rynku 

pracy - szanse i trudności realizowania kariery zawodowej ; Nowa rzeczywistość i nowe formy bezrobocia. Czy 

robot zabierze nam pracę? ; Za mało pracy, za dużo kwalifikacji. Niedozatrudnienie i przeedukowanie ; Od 

wyboru zawodu do konstrukcji kariery. Nowa rola poradnictwa zawodowego. 
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209. Prawda o kobiecej depresji : jak zapanować nad ciałem, by uzdrowić umysł / 

Kelly Brogan, Kristin Loberg ; przełożyła Donata Olejnik.- Wrocław : Wydawnictwo 

Bukowy Las, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Higiena psychiczna , Kobieta , Leki 

przeciwdepresyjne , Odżywianie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2020-10 

 

 

Lekarz psychiatra Kelly Brogan, opierając się na doświadczeniach z własnej praktyki medycznej i na dowodach 

naukowych, przedstawia nowatorską, holistyczną metodę radzenia sobie z depresją u kobiet. Przekonuje, że 

symptomy depresji są przede wszystkim sygnałem źle funkcjonującego organizmu, poczynając od poziomu 

cukru we krwi przez jelita aż po tarczycę, i że sposobem na uzdrowienie umysłu może być uleczenie ciała. Służy 

temu trzydziestodniowy plan wyeliminowania przyczyn depresji, polegający na zmianach dietetycznych, 

właściwej suplementacji, oczyszczaniu organizmu i otoczenia, nowym podejściu do stresu. Daje kobietom 

szansę, by odzyskały umysł i dobre samopoczucie bez nadużywania antydepresantów.  

 

 

210. Prawo dronów : bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej 

oraz krajowym / Magdalena Ostrihansky, Maciej Szmigiero.- Stan prawny na 5 

grudnia 2019 r.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 

(Prawo w Praktyce) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezzałogowe statki powietrzne , Prawo administracyjne , 

Prawo gospodarcze publiczne , Prawo lotnicze , Prawo wspólnotowe europejskie , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-10 

 

R. I. PODSTAWOWE POJĘCIA; R. II. ROZPORZĄDZENIE BAZOWE; R.  III. ROZPORZĄDZENIE 

WYKONAWCZE; R. IV. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE; R. V. PRAWO POLSKIE ; R. VI. 

ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA ZASTOSOWANIA PRAWA 

LOTNICZEGO. 

 

 

211. Prawo mediów / redakcja naukowa Piotr Ślęzak ; [autorzy rozdziałów] Michał 

Barański, Agnieszka Bielska-Brodziak, Monika Brzozowska-Pasieka, Katarzyna 

Grzybczyk, Konrad Kobyliński, Piotr Ślęzak, Leszek Wilk.- Stan prawny na 20 

maja 2020 r.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 

(Zagadnienia Prawne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cenzura , Media publiczne , Media społecznościowe , 

Obowiązek rejestracji dzienników i czasopism , Prawo autorskie , Prawo prasowe , 

Reklama , Środki masowego przekazu , Wolność mediów , Wolność słowa , Polska , 

Komentarz prawny , Monografia 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2020-10 

 

W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy 

drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich. Omówiono 
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m.in.: zasadę wolności słowa; instytucję sprostowania prasowego; regulacje dotyczące funkcjonowania 

nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie; 

reklamę w mediach; ochronę dóbr osobistych w działalności mediów; zagadnienia ochrony dzieci przed 

szkodliwymi dla nich treściami dostępnymi w mediach. Analizie zostały poddane także regulacje związane                   

z zatrudnianiem dziennikarzy, procedura rejestracji dzienników i czasopism. Przedstawiono ponadto zasady 

budowy programu radiowego i telewizyjnego.  

 

 

212. Prokurator : kobieta, która się nie bała / Małgorzata Ronc w rozmowie z Joanną 

Podgórską.- Wydanie 2.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ronc, Małgorzata , Procesy sądowe , Prokuratorzy , 

Śledztwo i dochodzenie , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

 

Jak domyśliła się, że znaleziona w rzece czaszka to dowód w nierozwiązanym śledztwie? W jaki sposób 

zdobywała zaufanie informatorów? Jak przekonała seryjnego mordercę do ujawnienia nieznanej milicji zbrodni? 

Już jako dwudziestoośmiolatka prowadziła najbardziej skomplikowane dochodzenia. Powierzono jej śledztwo     

w sprawie Mariusza Trynkiewicza i seryjnego mordercy Henryka Morusia. Badała sprawy łapówek branych 

przez lekarzy i tajemniczej śmierci prezesa NIK-u. W środku nocy jeździła na miejsca zbrodni, przesłuchiwała 

morderców, oglądała ciała ofiar. Wielokrotnie jej grożono, zastraszano. Niemal wszystkie sprawy, w których 

oskarżała, zakończyły się wyrokiem skazującym. Prokurator Małgorzata Ronc w rozmowie z dziennikarką 

Polityki, Joanną Podgórską, opowiada o kulisach słynnych śledztw i o tym, co musiała poświęcić, by odnieść 

sukces odnaleźć się w męskim świecie przestępców, milicjantów i donosicieli. Historia niezwykłej kobiety, jej 

siły i determinacji, które pozwoliły przetrwać w świecie zła i zbrodni.  

 

 

213. Przeciw bogom : niewykłe dzieje ryzyka / Peter L. Bernstein ; przekład Tadeusz 

Baszniak, Patryk Borzęcki.- Wydanie 2. (pierwsze wydanie w Wydawnictwie 

Naukowym PWN)- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawdopodobieństwo , Ryzyko , Zarządzanie ryzykiem , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-10 

 

 

Poddanie ryzyka kontroli jest jedną z centralnych idei, która odróżnia czasy nowożytne od bardziej odległej 

przeszłości. To historia przejścia od czasów wyroczni i wróżbitów do potężnych narzędzi zarządzania ryzykiem, 

jakimi dysponujemy dzisiaj. To wspaniała opowieść o greckich filozofach i arabskich matematykach, o kupcach 

i uczonych, hazardzistach i myślicielach, o wybitnych postaciach oraz nieznanych ludziach, którzy pomogli 

odkryć nowoczesne metody ujarzmiania przyszłości zastępując bezsilność wobec losu racjonalnym wyborem                 

i decyzją. Kiedy inwestorzy kupują akcje, chirurdzy wykonują operacje, inżynierowie projektują mosty, 

przedsiębiorcy podejmują działania w biznesie, astronauci badają przestworza, politycy ubiegają się o urzędy, 

ich nieodłącznym partnerem jest ryzyko. Pięknym literackim stylem Bernstein wyjaśnia pojęcia Prawdowo-

dobieństwa, doboru próby, regresji, teorii gier oraz procesu podejmowania decyzji racjonalnych i irracjonalnych. 

Autor przybliża też czytelnikom tak wielkie postaci jak Pascal, Bernoulli, Bayes, Keynes, Markowitz, Arrow, 

Gauss, Galton czy von Neumann. Ostatnie rozdziały książki podejmują istotne kwestie dotyczące znaczenia 

komputerów, relacji miedzy faktami i subiektywnymi przekonaniami, wpływu teorii chaosu oraz znaczenia 
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nowych rynków instrumentów pochodnych. Fascynujące i niezwykle spojrzenie na prometejską próbę człowieka 

nowożytnego, by zapanować nad ryzykiem. Książka łatwa w czytaniu i prowokująca do myślenia. To bardzo 

rzadko idzie w parze.  

 

 

214. Przed sądem II RP : przebiegłe kochanki, pospolite zbiry, zazdrośni mężowie / 

Helena Kowalik.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Procesy sądowe , Przestępstwo , Rozprawa sądowa , 

Przestępczość , Skandale , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wzgardzone kochanki i poniżeni mężowie, politycy żądni niecnych uciech i oficerowie w imię honoru 

wymachujący bronią, kasiarze, pospolite zbiry, panie z półświatka… - oto główni bohaterowie sądowych 

spektakli dwudziestolecia. Tłumnie stawiała się na nie publiczność, a jej ciekawość podsycały sensacyjne 

artykuły prasowe. "Skandal, występek, zbrodnia!" - krzyczały tytuły. W gazetach podawano nazwiska 

podsądnych, a w trakcie postępowania procesowego na światło dzienne wyciągano wiele wstydliwych tajemnic  

z życia rodzinnego ofiar i oskarżonych. Pikantnych szczegółów nie brakowało także w zeznaniach świadków, 

czym długo potem żywiła się kawiarniana plotka. O bohaterce jednego z rozdziałów, księżnej Zycie 

Woronieckiej, która zastrzeliła swojego kochanka przemysłowca pisała cała ówczesna prasa od "Tajnego 

Detektywa" po "Ilustrowany Kuryer Codzienny". Bulwersujące zbrodnie i głośne procesy w aurze skandali 

obyczajowych II Rzeczypospolitej to temat nowego zbioru reportaży sądowych Heleny Kowalik. Ta lektura 

przybliża nam nie tylko kulisy zbrodni i szczegóły sądowych spraw sprzed lat, ukazuje także obraz ówczesnego 

społeczeństwa, jego kultury i obyczajów - obraz tamtych czasów, malowany z perspektywy kuchennych 

schodów.  

 

 

215. Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji / Krzysztof Janasz, Bożena 

Kaczmarska, Julita E. Wasilczuk.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

2020. 

(NPI Nauka i Praktyka Innowacji) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Private equity , Przedsiębiorczość , Start-up , 

Venture capital , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-10 

 

I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH GOSPODARKACH; II. ISTOTA ORAZ UWARUNKO-

WANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW; III. KREOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAL-

NOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA; IV. START-UP JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGICZNE; V. 

KAPITAŁ W ROZWOJU INNOWACJI; VI. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH             

W PRZEDSIĘBIORSTWIE; VII. PRZYKŁADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I FINANSOWANIA INNOWACJI. 
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216. Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920 / Andrzej 

Chwalba.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłsudski, Józef (1867-1935) , Dmowski, Roman (1864-1939) , 

Armia Czerwona , Bitwa warszawska (1920) , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) 

, Bitwa o Lwów (1918-1919) , Polska , Wilno (Litwa ; okolice) , Kijów (Ukraina ; 

okolice) , Rosja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2020-10 

 

Tego starcia nie dało się uniknąć. Wielka Wojna właśnie się skończyła, ale powstały nowe punkty zapalne. 

Porządek po światowym konflikcie był wyjątkowo chwiejny, a granice nietrwałe. Zachodni alianci chcieli przede 

wszystkim spokoju na Wschodzie, młode państwo radzieckie planowało eksport rewolucji, a zachłyśnięci 

niepodległością Polacy marzyli o granicach sprzed 1772 roku. Zajęcie Wilna i Mińska latem i jesienią 1919 roku, 

wyprawa kijowska w kwietniu 1920 roku, kontrofensywa Tuchaczewskiego, bitwa warszawska i kończąca wojnę 

operacja niemeńska jesienią 1920 roku to kolejne rozdziały konfliktu, który rozgorzał niemal natychmiast po 

poprzednim. Dodajmy, że niezwykle dynamicznego i pełnego nieoczekiwanych zwrotów akcji - zwycięzca za 

chwilę mógł stać się przegranym, a każda bitwa toczyła się „o wszystko”. Choć od wojny polsko-bolszewickiej 

mija właśnie sto lat, wciąż należy ona do najczęściej omawianych konfliktów w naszej historii. Książka 

profesora Andrzeja Chwalby jest nie tylko próbą zebrania i usystematyzowania ogromu wiedzy na ten temat. 

Czytelnik znajdzie tu także przegląd najważniejszych wydarzeń, przebieg działań militarnych, politycznych                   

i dyplomatycznych oraz fascynujące portrety głównych bohaterów. To również nowe spojrzenie na kluczowe 

zagadnienia tego okresu i wnikliwa analiza procesów - także społecznych. Wreszcie autor stawia pytania o cenę 

ostatecznego zwycięstwa, dalekosiężne skutki wyprawy kijowskiej i o to, czy Piłsudski, zwyciężając w bitwach, 

nie przegrał walki o swoją wizję.  

 

 

217. Przewodnik po modzie współczesnej : dlaczego w takim stroju można się 

pokazać? / Marnie Fogg ; [tłumaczenie Ewa Romkowska].- Warszawa : 

Wydawnictwo Arkady, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moda , Projektanci mody , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Dlaczego Paul Poiret zaprojektował strój przypominający abażur? Czy Rudi Gernreich naprawdę myślał, że 

zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą nosili jego topless monokini? I co skłoniło Jeremy'ego Scotta do 

włączenia połyskiwego nikabu w lamparci wzór do kolekcji ubiorów dla kobiet? W przemyślany sposób broniąc 

nowatorskiej mody, Marnie Fogg wyjaśnia, dlaczego łamanie ustalonych kodów stroju można być wysoce 

kreatywne, choć bywa niezwykle kontrowersyjne. W dziejach ewoluującej mody pojawili się liczni projektanci, 

wprowadzają nowatorskie, skrojenie inne niż dotychczas ubiory. Książka "Przewodnik po modzie współczesnej" 

przedstawia 100 ich najlepszych projektów, od trudnych w odbiorze koncepcji Comme des Garçons, do 

specyficznie podkreślających budowę ciała kreacji Thierry'ego Muglera i sylwetki mężczyzny o przesadnie 

szerokich ramionach, proponowanej przez Thoma Browne'a. Czytelnicy mogą też odkryć, jak "wyzwolone" 

projekty Jeana-Paula Gaultiera, Vivienne Westwood i Waltera Van Beirendoncka przedefiniowały pojęcia 

wielkości akceptowalności i osobowością. Zbyt często brak wyraźnego dopasowania lub oczywistego zamysłu 

uważany jest za brak wyrafinowania czy wręcz umiejętności. Książka "Przewodnik po modzie współczesnej" 

bda, jak projektanci traktowali pojęcie "dopasowanie" i jego relacje z formą ciała, łącznie z pokazaniem 

ważności przystosowania przez markę Viktor&Rolf technik tworzenia topiarów, by okryć figurę strojem                     

w arbitralnie wybranym kształcie, oraz swobodnego traktowania przez Miyakego sylwetki, ubranej w "ru-
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chome", nowatorskie tekstylia. Wiele oryginalnych projektów wywołuje reakcję: "Nie możesz wyjść z domu              

w takim stroju!". Marnie Fogg udowadnia, że nowoczesna moda nie jest tak szokująca i "nie do noszenia", jak by 

się wydawało.  

 

 

218. Przez Chiny w ogniu koronawirusa / Adam Miller.- Katowice : Post Factum, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Koronawirusy , Kwarantanna 

(medycyna) , Życie codzienne , Chiny , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Co działo się w ogarniętych koronawirusem Chinach podczas szczytu epidemii? Ta przełomowa książka zdziera 

zasłonę propagandowych doniesień i sensacyjnych nagłówków. Podróżując przez Chiny w pierwszych 

miesiącach 2020 roku, Adam Miller przemierzył kilka stref klimatycznych tego ogromnego kraju, ramię w ramię 

z Chińczykami próbując odnaleźć się pośród nabierających tempa wydarzeń. Dzięki unikalnej perspektywie                

i oryginalnemu ujęciu książka pokazuje Chiny takimi, jakimi nie zobaczymy ich w mediach, a także pomaga 

zrozumieć, skąd wzięła się i dokąd może nas jeszcze zaprowadzić pandemia SARS-CoV-2. Adam Miller od lat 

pracuje i podróżuje za granicą. W trakcie epidemii koronawirusa przemierzał Chińską Republikę Ludową.  

 

 

219. Przytul mnie : terapia przez czułość / Carlo Rocchetta ; przekład Joanna 

Ganobis.- Kraków : Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanów, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Duchowość katolicka , 

Przytulanie , Psychoterapia , Teologia katolicka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.925 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Przytulenie. Sprawia, że czujemy się kochani, działa terapeutycznie. Jest dostępnym dla każdego, prostym 

gestem o nadzwyczajnej sile wyrazu. Nie brakuje kultur i ludów, u których przytulenie stanowi podstawową 

formę spotkania, dzięki któremu poznajemy się i wchodzimy w relacje z innymi. Wydaje się, że w świecie 

zachodnim przytulenie nie jest jednak szczególnie doceniane. We współczesnym społeczeństwie mamy do 

czynienia z tak licznymi formami komunikacji wirtualnej, że możemy zapomnieć o bliskości, wyalienować się                

i odzwyczaić od kontaktu z żywym człowiekiem. Carlo Rocchetta odkrywa przed czytelnikiem piękno                          

i dobroczynną moc tego gestu, poprzez ukazanie go jako znaku spotkania i zapowiedź nowej kultury: kultury 

serca i wspólnoty.  

 

220. Psychodietetyka / redakcja naukowa Anna Brytek-Matera ; [autorzy: 

Małgorzata Adamczyk-Zientara i 32 innych].- Warszawa : PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Odżywianie , Uczucia , Zaburzenia odżywiania , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-10 
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Część 1. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY Z ZAKRESU DIETETYKI; Część 2. TEORE-

TYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII; Część 3. TEORETYCZNE                          

I PRAKTYCZNE PODSTAWY Z ZAKRESU NUTRIGENETYKI, NAUK O LEKACH I O ZDROWIU; Część 

4. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ; Część 5. 

WYBRANE JEDNOSTKI NOZOLOGICZNE W PRACY PSYCHODIETETYKA. 

 

 

221. Psychologia wojny hybrydowej / Bogusław Pacek, Piotr Pacek.- Warszawa : 

Oficyna Wydawnicza RYTM ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) , Operacje 

psychologiczne , Wojna hybrydowa , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-10 

 

R. 1. Specyfika wojny hybrydowej ; R. 2. Wojna hybrydowa według koncepcji rosyjskiej ; R. 3. Podejście 

ekspertów różnych państw do konfliktów hybrydowych ; R. 4. Autorska definicja wojny hybrydowej ; R. 5. 

Wpływ wojny hybrydowej na jej uczestników ; R. 6. Działania propagandowe w walce psychologicznej ; R. 7. 

Znaczenie dowódców w czasie konfliktu zbrojnego ; R. 8. Psychologiczne uwarunkowania dowodzenia w czasie 

konfliktu zbrojnego ; R. 9. Psychologiczne skutki konfliktu zbrojnego ; R. 10. Zachowania i postawy żołnierskie 

w działaniach bojowych ; R. 11. Ochrona zdrowia psychicznego żołnierzy i ludności cywilnej w czasie 

konfliktów zbrojnych ; R. 12. Operacje psychologiczne - PS YOPS jako element walki w konfliktach zbrojnych: 

A. PSYOPS jako element wojny informacyjnej ; B. Metody PSYOPS stosowane przez USA i Federację 

Rosyjską ; C. PSYOPS a współczesne konflikty światowe ; D. Organizacja komórek PSYOPS w wybranych 

krajach NATO ; R. 13. Udział technologii w walce psychologicznej ; R. 14. Praca psychologa w strefie 

prowadzenia operacji bojowych. Relacje psychologów biorących udział w działaniach wojennych ; R. 15. 

Relacje uczestników konfliktu hybrydowego na Ukrainie. 

 

 

222. Rebranding : strategiczna zmiana dla organizacji / Barbara Mróz-Gorgoń.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikowanie marketingowe , Marka (ekonomia) , 

Zarządzanie zmianą , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

I. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ STRATEGICZNĄ - PERSPEKTYWA TEORETYCZNA; II. REBRANDING             

W ŚWIETLE TEORII ZARZĄDZANA I MARKETINGU; III. REBRANDING NA POLSKIM RYNKU                   

W ŚWIETLE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH; IV. REBRANDING W ŚWIETLE BADAŃ ILOŚCIOWYCH;                

V. ANEKS. 
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223. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z niepełnosprawnością , Rodzice niepełnosprawni , 

Polska , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. I. WIELOASPEKTOWOŚĆ RODZICIELSKA W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ; R. II. "CODZIEN-

NOŚĆ RODZICIELSKA" RODZICÓW Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - 

PERSPEKTYWA BADAWCZA. 

 

 

224. Rozstania / Magda Dygat.- Wydanie 4.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dygat, Antoni (1886-1949) , Dygat, Magdalena (1945- ) , 

Dygat, Stanisław (1914-1978) , Jędrusik, Kalina (1934-1991) , Lutosławska, Danuta 

(?-1994) , Nawrocka, Władysława (1917-2007) , Dygat (rodzina) , Pisarze polscy , 

Życie artystyczne , Życie literackie , Polska , Listy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2020-10 

 

Wśród wielu pojawiających się na rynku książek wspomnieniowych Rozstania Magdy Dygat-Dudzińskiej są 

pozycją wyjątkową i oryginalną. Autorka - córka zmarłego w 1978 roku znanego pisarza Stanisława Dygata - 

opowiada bowiem niełatwą historię rodzinną, układając ją nie tylko z własnych przeżyć i przemyśleń, ale także  

z bezpośrednich świadectw osób, które w tej historii brały udział. Bohaterowie dramatu - Dygat, matka Magdy - 

aktorka Władysława Nawrocka i druga żona pisarza - Kalina Jędrusik - żyją na kartach książki w dużej mierze 

dzięki swoim słowom. Obszerne fragmenty bardzo nieraz osobistych i zaskakujących listów krążących między 

Stanisławem Dygatem a jego rodzicami, pierwszą żoną, córką, przyjaciółmi mówią tak dużo, że powierzchowna 

warstwa książki - opowieść o dorastaniu małej Magdy w domu dwojga zajętych sobą artystów, potem                           

o rozwodzie rodziców, małżeństwie ojca z Kaliną Jędrusik, jej zabiegach, by zniechęcić go do córki - to tylko 

pomost do zrozumienia istoty ich skomplikowanych związków. Temu samemu służą też cytaty z utworów 

Dygata, jak również z jego prywatnych notatników. Korespondencja z Kazimierzem Brandysem, Tadeuszem 

Brezą, Markiem Hłaską, listy Adolfa Rudnickiego, Sławomira Mrożka, Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy, 

Jerzego Stempowskiego dostarczają barwnych szczegółów dotyczących samego Dygata, a ponadto kreślą 

ciekawy obraz życia polskich środowisk twórczych lat 50., 60. i 70.  

 

 

225. Rudzi : wybrańcy czy przeklęci / Jacky Colliss Harvey ; przekład Jowita 

Matys.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia społeczna , Inność , Kultura , Literatura , 

Stereotyp , Stygmatyzacja społeczna , Sztuka , Tematy i motywy , Włosy rude , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-930.85 

Nowości:  2020-10 
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"Rudzi" to pierwsza książka, która odkrywa historię zjawiska rudych włosów i fenomen ludzi o rudych włosach 

na całym świecie. Z obsesyjną fascynacją, która jest równie zaraźliwa, co fascynująca, Jacky Colliss Harvey 

zaczyna obserwować dzieje rudego genu od prehistorii, gdy rudzielcy pojawili się pod północnym niebem 

Europy. Śledzimy ich dzieje w starożytnym świecie (od Chin po królestwo Chazarów), dowiadujemy się                      

o uprzedzeniach wobec rudych włosów w średniowiecznej Europie, a także w renesansie, gdy traktowano je jako 

wskaźnik żydowskości. Dzięki Elżbiecie I zaznały rehabilitacji jako nowy trend w modzie protestanckiej Anglii. 

Autorka bada również rudych włosów w sztuce oraz literaturze i docieka, jakie jest ich genetyczne znaczenie.  

 

 

226. Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli Jak patrzeć ze zrozumieniem / 

Radosław Jan Balcerzak, Mirosław Orzechowski, Joanna Pętkowska-Hankel, 

Michał Suffczyński, Adam Sufliński, Tomasz Trzupek ; [redakcja naukowa: 

Mirosław Orzechowski].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

     Hasła przedmiotowe:  Rysunek architektoniczny , Techniki rysunkowe ,   

Materiały pomocnicze , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

             Sygnatura:  WG-74 

                        Nowości:  2020-10 

 

Co roku setki maturzystów szturmują progi uczelni architektonicznych z nadzieją spełnienia swoich marzeń                  

i wyobrażeń o architekturze. Kandydaci na architektów wiedzą doskonale, że aby ten szturm dał pozytywny 

rezultat muszą opanować w możliwie najwyższym stopniu sztukę rysunku. Rysunku, który nie jest tylko zbiorem 

trików, czy chwytów graficznych, których wyuczenie gwarantuje nauczenie się rysowania. Rysunku – 

związanego z postrzeganiem i poznawaniem rzeczywistości oraz logicznym myśleniem. Rysunku – 

wpływającego na kształtowanie osobowości człowieka. Niniejsza książka porusza zagadnienia teoretyczne                   

i praktyczne związane z rysunkiem – jako narzędziem architekta służącym do obrazowania przestrzeni. 

Prezentowane zagadnienia oparte są o podstawy rozwojowe człowieka, fizjologię widzenia, psychologię, 

neurobiologię, historię sztuki, historię rysunku architektonicznego, a przede wszystkim o praktykę rysunkową, 

projektową i dydaktyczną autorów. Publikacja zawiera bogaty materiał graficzny, obrazujący omawiane 

zagadnienia, w tym przykładowe rysunki i szkice projektowe autorów książki, architektów i artystów, 

akademików reprezentujących najstarszą Szkołę rysunku w Polsce powstałą w 1915 roku na Wydziale 

Architektury Politechniki Warszawskiej.  Jest skierowana zarówno do przyszłych architektów – uczniów szkół 

średnich, którzy zamierzają studiować na wydziałach architektury, studentów, architektów jak i wszystkich, 

których interesuje rysunek. Informacje i porady zawarte w książce mogą być przydatne wszystkim chętnym do 

nauki i zrozumienia istoty rysunku jako składnika procesów twórczego myślenia i narzędzia obrazowania 

przestrzeni.  

 

 

227. San Francisco : dziki brzeg wolności / Magda Działoszyńska- Kossow.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Bezdomność , Epidemie , Gospodarka , Kontrkultura 

, Narkomani , Nierówności społeczne , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2020-10 

 

Zbudowane w połowie XIX wieku dzięki gorączce złota, San Francisco od początku przyciągało ludzi 

poszukujących wolności, bogactwa, możliwości zaczęcia od nowa. To miasto marzeń, kontrkultury, ruchu 

LGBT, muzyki, sztuki i wina. Mekka artystów i niebieskich ptaków. Dom Janis Joplin i Grateful Dead. 

Intelektualne zaplecze Doliny Krzemowej, centrum start-upów i najnowszych technologii. Magda Działoszy-
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ńska-Kossow zabiera czytelników w podróż w czasie i przestrzeni: pisze o barwnej historii i bogatym pejzażu 

kulturowym, który towarzyszył powstaniu i rozwojowi miasta przez ponad sto pięćdziesiąt lat. Mówi o artystach, 

wizjonerach i milionerach, ale też o epidemii HIV/AIDS, narkomanii i tysiącach bezdomnych. W San Francisco 

jak w soczewce skupiają się problemy współczesnej Ameryki, kraju ostrych kontrastów i pogłębiających się 

różnic ekonomicznych. Tutaj właśnie amerykański sen często kończy się gwałtownym przebudzeniem i okazuje 

się, jak wysoką trzeba za niego zapłacić cenę.  

 

 

228. Sekretne życie autorów lektur szkolnych : nie tacy święci, jak ich malują / 

Sławomir Koper.- Warszawa : Fronda, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andrzejewski, Jerzy (1909-1983) , Dąbrowska, Maria 

(1889-1965) , Fredro, Aleksander (1793-1876) , Gałczyński, Konstanty Ildefons 

(1905-1953) , Gombrowicz, Witold (1904-1969) , Konopnicka, Maria (1842-1910) , 

Mickiewicz, Adam (1798-1855) , Nałkowska, Zofia (1884-1954) , Nienacki, 

Zbigniew (1929-1994) , Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) , Prus, Bolesław (1847-

1912) , Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) , Stachura, Edward (1937-1979) , 

Szklarski, Alfred (1912-1992) , Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) , 

Wierzyński, Kazimierz (1894-1969) , Wyspiański, Stanisław (1869-1907) , 

Żeromski, Stefan (1864-1925) , Pisarze polscy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2020-10 

 

Autorzy lektur szkolnych przedstawieni są jako posągowe postaci pozbawione wad i namiętności. Niewiele 

wiemy o ich prawdziwym życiu, a często było ono znacznie bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, 

które po sobie pozostawili. Jednak ze względów wychowawczych nie wypadało informować dziatwy, że ich 

podręcznikowe wzorce umierały na wstydliwe choroby, były uzależnione od alkoholu czy narkotyków albo 

miewały nieszablonowe skłonności intymne.  

 

 

229. Serca bicie : biografia Andrzeja Zauchy / Katarzyna Olkowicz i Piotr Baran.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zaucha, Andrzej (1949-1991) , Muzyka polska , Muzyka 

rozrywkowa , Piosenkarze polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Zaucha A. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

C'est la vie. Takie jest życie. Trudno chyba znaleźć lepsze słowa niż fragment tej piosenki na opisanie życia 

Andrzeja Zauchy. Żył pełną piersią, ciesząc się każdym dniem. Muzyczny samouk, z zawodu zecer. W młodości 

kajakarz, trzykrotny mistrz Polski. Ze sportu zrezygnował dla… muzyki. Podczas swojej kariery współpracował 

z największymi twórcami jazzowymi, choćby Tomaszem Stańką i Janem "Ptaszynem" Wróblewskim, oraz 

popularnymi piosenkarzami, m.in. Andrzejem Sikorowskim i Ryszardem Rynkowskim. Kabareciarz i aktor.                 

W roku 1991 jego tragiczna śmierć poruszyła całą Polskę. Kim był Andrzej Zaucha? W czym tkwi jego 

fenomen? Jak wspominają go najbliżsi przyjaciele?  
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230. Serce Bieszczadów : opowieść o Ustrzykach Górnych / Waldemar Bałda.- Łódź 

: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ustrzyki Górne (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. 

Lutowiska) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Ustrzyki Górne 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

To nie jest książka dla wszystkich, ale to może być książka dla każdego. Nie dla wszystkich - bo nie wszyscy 

znają Bieszczady i nie wszyscy chcą je poznać, ale dla każdego - bo każdy może w tych górach znaleźć dla 

siebie coś i stać się ich miłośnikiem.  A dlaczego jest to książka o Ustrzykach Górnych, a nie o Wetlinie, Cisnej, 

Lutowiskach czy Solinie? Bo nigdzie indziej, jak tam właśnie, długie dzieje Bieszczadów skupiają się niczym               

w soczewce, i żaden inny ich zakątek nie wabił nigdy takich tłumów, jak ta wieś. Wieś - legenda, wieś - symbol, 

a przez wiele PRL-owskich lat - oaza prawdziwej wolności dla jakże wielu.  Ustrzyki Górne widziały wszystko              

i wszystkich. Pasterzy i rolników; tołhajów, partyzantów, żołnierzy; pionierów, budowniczych dróg, leśników; 

turystów, goprowców, studentów, harcerzy; gagatków spod ciemnej gwiazdy, łapserdaków, wadzących się                 

z Bogiem i diabłem, poetów i natchnionych kochanków. O nich jest ta książka. Z nich jest ta książka. O wsi na 

równinie między Połoniną Caryńską, Wielką Rawką i Szerokim Wierchem.  

 

 

231. Serce i pazur : opowieści o uczuciach zwierząt / Simona Kossak.- Wydanie 1. w 

tej edycji.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etologia , Ludzie a zwierzęta , Psychologia zwierząt , 

Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Czy orły tęsknią? czy słonie płaczą? Czy sarny kochają? Czy delfiny rozpaczają? Czy goryle łkają ze szczęścia? 

Czy zwierzęta rozmawiają ze sobą i z ludźmi? Czy lubią się bawić i nie lubią przemocy? Życie emocjonalne 

zwierząt dla niektórych jest i zawsze było czymś oczywistym - ale dopiero niedawno naukowcy potwierdzili to, 

o czym wiedział każdy, kto przyjaźnił się kiedyś z psem, kotem, koniem, dzikiem czy sroką: że człowiek nie 

różni się aż tak bardzo od innych zwierząt i nie jest aż tak wyjątkowy. Simoma Kossak przez wiele lat snuła 

gawędy na antenie Radia Białystok. Uczyła w nich wrażliwości na los istot słabszych od nas. Nie tylko 

przekazywała wiedzę, ale i zarażała pasją, zaangażowaniem i poczuciem humoru. Dzieliła się obserwacjami                   

i osobistymi doświadczeniami. Mówiła obrazowo, dowcipnie, prosto i potoczyście. W "Sercu o pazurze" 

opowiada o zaletach i wadach życia w grupie i w pojedynkę, o kłamstwach w świecie zwierząt, o radości                   

i zabawie, o różnych obliczach smutku, rozpaczy i depresji, o tym, czego zwierzęta się boją i jak reagują, gdy są 

przestraszone. O złości, złośliwości i agresji. A także o miłości rodzicielskiej i oddaniu. I o naszych z nimi 

relacjach. Ta lektura zmieni wasze spojrzenie na świat.  
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232. Serce nie ma zmarszczek : The Inner Power / Dorota Goldpoint.- Warszawa : 

Burda Książki - Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzałość psychiczna , Kobiecość , Kobieta , Moda 

damska , Osoby w wieku średnim , Psychoanaliza , Esej 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

"Serce nie ma zmarszczek" jest moim osobistym hołdem, który składam dojrzałym kobietom. Jest szerszym 

zdefiniowaniem w ujęciu psychoanalitycznym pojęć „dojrzała kobiecość”, „macierzyństwo” i „dojrzałe relacje”, 

opisuje rozwojowe dylematy i wątpliwości, które pojawiają się wraz z bezlitosnym upływem czasu. W książce 

jestem dyskretnym medium, które przekazuje ważne treści. Do projektu „The Inner Power” zaprosiłam znane                

i cenione kobiety, które opowiedzą o swoich zmaganiach w życiu, poruszą ważne tematy, a także wyjawią, co 

jest ich siłą i z czego czerpią moc. 50. urodziny to ważny, przełomowy moment w życiu każdej kobiety.  

 

 

233. Siatkówka : mistrzowska gra / Jarosław Kaczmarek.- Warszawa : 

Wydawnictwo HarperCollins Polska, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Siatkarze (sportowcy) , Siatkówka (sport) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.3  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Książka "Siatkówka. Mistrzowska gra" Jarosława Kaczmarka wprowadzi was w tajniki tej niezwykle popularnej 

w naszym kraju dyscypliny sportowej. Z lektury dowiecie się, dlaczego siatkówka stała się królową polskich 

gier. Poznacie drogi naszych drużyn po złote medale na mistrzostwach świata, Europy i igrzyskach olimpijskich. 

Przeczytacie też, co zrobić, by w przyszłości mieć szansę na grę w kadrze narodowej. W książce znajdziecie 

mnóstwo kolorowych zdjęć, wypowiedzi naszych gwiazd, słowniczek oraz siatkarską mapę polskich drużyn.  

 

 

234. Siła i odporność psychiczna, jak je wzmocnić? : poradnik i ćwiczebnik osobisty 

/ Małgorzata Taraszkiewicz.- Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo Dobra Literatura - 

Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2019. 

(Kobiecy Umysł) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Inteligencja emocjonalna , Kobieta , 

Kreatywność , Odporność psychiczna , Pewność siebie , Samopoznanie , 

Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-10 

 

Jeżeli sam siebie nie doceniasz, dlaczego chcesz, aby doceniali cię inni? Jeżeli sam w siebie nie wierzysz, nie 

dbasz o siebie, nie szanujesz, dlaczego spodziewasz się, że ktoś w ciebie uwierzy i o ciebie zadba?  Świat jest 

naszym lustrem – daje nam dokładnie to, z czego są utkane nasze przekonania na temat siebie, innych i tego, co 

nas otacza. Ale nawet mała korekta może spowodować dużą odmianę! Negatywne emocje niszczą nasze zdrowie 

i życie. Niska asertywność czyni nas ofiarami zdarzeń. Nie warto z żalem (mniej lub bardziej ukrywanym) 
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włóczyć się przez życie obok marzeń, odraczając plany na później… Nie warto kolekcjonować w życiowym 

bagażu zazdrości, nienawiści, gniewu, strachu… Za to warto czuć się dobrze, i nie jest to tak bardzo trudne. 

Wymaga podjęcia decyzji i małej logistyki: kilku korekt i usprawnień, o których jest mowa w tej książce. 

Przygotuj się na prawdziwą podróż w głąb siebie. Odkryj to, co nieznane. Przejmij ster i zostań kapitanem 

własnego życia. Tylko od ciebie zależy, dokąd naprawdę chcesz płynąć i w jaki sposób poradzisz sobie ze 

sztormami. To nie jest poradnik do poduszki, ale też nie do przeczytania za jednym razem. Daj sobie czas na 

pogawędki ze sobą.  Stawaj się trochę lepszy każdego dnia – to prawdziwa magia!  

 

 

235. Siła wieku : szczęśliwe życie w epoce długowieczności / Carl Honoré ; przełożył 

z angielskiego Łukasz Witczak.- Warszawa : Drzewo Babel, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Długowieczność , Jakość życia , Osoby w wieku starszym , 

Starość , Starzenie się , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

W głośnej na cały świat Pochwale powolności Carl Honoré uchwycił ducha naszej epoki. W swojej nowej 

książce opisuje inny ważny trend: rewolucyjną i bardzo potrzebną zmianę w naszym podejściu do starzenia się.  

Na to, że się starzejemy, nie ma rady. W epoce długowieczności możemy jednak starzeć się lepiej niż nasi 

przodkowie. Carl Honoré jeździ po świecie i rozmawia z pionierami zmian w myśleniu o starości. Przygląda się 

kulturowym, medycznym i technologicznym trendom, które pomogą nam w pełni korzystać z dłuższego życia. 

Pokazuje, że czas skończyć z uprzedzeniami i stereotypami na temat różnych grup wiekowych. Porzućmy 

schemat, który każe nam uczyć się za młodu, pracować w średnim wieku, a odpoczywać na stare lata. Nauka, 

praca, odpoczynek, troska o innych, wolontariat, zabawa i kreatywność mogą być integralną częścią naszego 

życia na każdym jego etapie. Siła wieku to nowe spojrzenie na nasze dotychczasowe myślenie o edukacji, 

służbie zdrowia, pracy, designie, związkach oraz polityce. To ważna, inspirująca lektura i drogowskaz dla tych, 

którzy w bagażu lat chcieliby widzieć błogosławieństwo, a nie balast.  

 

 

236. Siła zdrowych nawyków : proste, codzienne czynności, które pomogą ci 

wzmocnić odporność, zapobiec chronicznym chorobom i żyć dłużej / Joseph 

Mercola ; przełożyła Anna Rogulska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe odżywianie , Zdrowie fizyczne , Zdrowy styl życia , 

Zwyczaje żywieniowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-10 

 

Czy wiesz, że śniadanie wcale nie musi być najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, a picie codziennie szklanki 

wody z kostką lodu wzmacnia odporność, pomaga spalać tłuszcz i nawadnia organizm? Doktor Joseph Mercola, 

ekspert od medycyny naturalnej, ujawnia dziewięć prostych kroków do zdrowia. To zbiór cennych wskazówek, 

dzięki którym bez specjalnego wysiłku i wyrzeczeń będziesz dbać o swoje zdrowie każdego dnia. Z książki 

dowiesz się: – jak przygotować się do snu, aby naprawdę wypocząć; – Po czym poznać, ze organizm jest 

odwodniony i jak najskuteczniej go nawodnić; – jakie tłuszcze są najzdrowsze i dlaczego masło też należy do tej 

grupy; – Których produktów uznawanych za zdrowe powinieneś unikać; – jakie zastępniku cukru są tak 

naprawdę zdrowe, a które powodują choroby.  
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237. 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:  2020-10 

 

 

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 

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.  

 

 

238. Składniki : osobliwa chemia tego, co jemy i czym się smarujemy / George 

Zaidan ; z nieudolnymi rysunkami autora ; przełożył Robert Waliś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość żywności , Wpływ na zdrowie , Zdrowe odżywianie , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-10 

 

 

Woda. Czipsy. E-papierosy. Kremy do opalania. Ta lista nie ma końca. Co się dzieje, gdy wszystkie te rzeczy 

wchodzą w reakcję z substancjami tworzącymi nasz organizm? Skąd wiadomo, że to, co jemy, pijemy, 

wdychamy i wcieramy w siebie, szkodzi nam lub pomaga? Dzięki tej książce poznacie, jak z perspektywy 

chemika wyglądają różne produkty, i dowiecie się, co może nas zabić, a co niekoniecznie jest szkodliwe                         

i dlaczego. Jak bardzo truje nas przetworzona żywność i na ile jesteśmy tego pewni? Kawa to napój bogów czy 

diabelska krew? Co się stanie, jeśli w upale przedawkujesz fantanyl na słońcu (i co to właściwie jest)? Co 

wspólnego ma maniok z radzieckimi szpiegami? Czy rośliny chcą nas zniszczyć, a mikroorganizmy pożreć całą 

naszą żywność? Co twój horoskop mówi o chorobach, na które możesz zapaść, i czy jest w tym ziarno prawdy? 

Zaidan przystępnie, z mistrzowskim poczuciem humoru odpowiada na mnóstwo trudnych pytań i pokazuje, że 

chemia to nie tylko użyteczna nauka, którą każdy może zrozumieć i wykorzystywać w codziennym życiu, ale też 

wspaniała zabawa.  
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239. Składniki turkusowych organizacji / redakcja naukowa Zbigniew Olesiński.- 

Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Kapitał ludzki , Kultura organizacyjna , 

Organizacja , Przedsiębiorstwo , Zarządzanie , Polska , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

CZ. I. RESTRUKTURYZACJA, INNOWACJE, TURKUSOWA ORGANIZACJA; CZ. II. ZARZĄDZANIE 

ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI; CZ. III. KREACJA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW; CZ. IV. 

INFORMATYKA A TURKUSOWA ORGANIZACJA; CZ. V. ZARZĄDZANIE PROCESOWE, SAMOZA-

RZĄDZANIE; CZ. VI. INTEGRACJA SKŁADNIKÓW TURKUSOWYCH ORGANIZACJI; CZ. VII. 

PRZYKŁADY TURKUSOWYCH ORGANIZACJI W WYBRANYCH KRAJACH. 

 

 

240. Skrzydlata ferajna : ci cholerni Polacy prywatnie / Sławomir Koper.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lotnicy , Lotnictwo wojskowe , Życie codzienne , Polska , 

Wielka Brytania , Europa , Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-356/359  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

„Ci cholerni Polacy“, jak nazywał ich Churchill, to ludzie o niezwykłej odwadze i ogromnej fantazji. Żyli 

szybko, umierali młodo, a o ich wyczynach krążyły legendy. Jacy byli naprawdę, jak radzili sobie ze 

świadomością, że każdy dzień może być tym ostatnim? Niezwykła historia młodych pasjonatów lotnictwa, 

którzy zadziwili świat swoją odwagą i umiejętnościami. Za swoje nieprawdopodobne sukcesy, zapłacili 

najwyższą cenę. Przeczytacie o kulisach ich brawurowego życia, niewyczerpanej fantazji, sukcesach, błędach                

i determinacji. To opowieść o ludziach żyjących na krawędzi, tęskniących za zastrzykiem adrenaliny i codzienną 

dawką ryzyka. Niezwykły świat koneserów życia, opowieść o szaleńczej odwadze i miłości do latania.  

 

 

241. Slow Beauty : recepta na piękno / Agnieszka Pocztarska.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyki naturalne i organiczne , Zdrowe odżywianie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

SLOW BEAUTY, CZYLI RECEPTA NA PIĘKNO. Czytasz etykietę kosmetyku i od nadmiaru składników 

kręci ci się w głowie? Słyszałaś, że nawet zdrowe jedzenie może szkodzić, ale nie wiesz, jak wybrać te naprawdę 

dobroczynne produkty? Starasz się dbać o siebie, ale wciąż nie czujesz, że promieniejesz? Też tak miałam. 

Gubiłam się w gąszczu porad dotyczących pielęgnacji. Sądziłam, że dbam o siebie, a tak naprawdę ignorowałam 

prawdziwe potrzeby swojego ciała. Wreszcie powiedziałam: dość. Przecież wiedza o właściwej pielęgnacji                   



224 
 

i naturalnym pięknie nie może być przed nami ukryta! Po latach pracy z ekspertami oraz z myślą o każdej z nas 

opracowałam filozofię pielęgnacji SLOW BEAUTY. Napisałam tę książkę, bo chcę pomóc ci dostrzec to, co                 

w tobie najpiękniejsze – twoje wnętrze. Chcę, żebyś dbała o swoje naturalne piękno – świadomie, w zgodzie                

z samą sobą. Chcę, żebyś pokochała siebie. Agnieszka  

 

 

242. Smakoterapia na wynos : kuchnia roślinna bez glutenu, nabiału i cukru / Iwona 

Zasuwa ; [zdjęcia potraw: Iwona Zasuwa].- Warszawa : Wydawnictwo Edipresse, 

copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta bezglutenowa , Dieta bezmleczna , Odporność , Posiłki 

na wynos , Zdrowe odżywianie , Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2020-10 

 

Czy wiesz, że swoją odporność budujesz każdego dnia? Droga do zdrowia prowadzi przez kuchnię! Dania na 

wynos, zwane pieszczotliwe „nawynosami”, to nieodłączny element mojego menu. Odkąd pamiętam, wiodę 

tułacze życie śpiewograjka, który musi wszak coś jeść poza domem. Od kiedy moje nawyki żywieniowe uległy 

ewolucji (żeby nie powiedzieć rewolucji), grzeszenie zbyt częstym jedzeniem na mieście już mi nie w smak. 

Dlatego wożę ze sobą torby pełne smakowitości w trasę, a kiedy zapasy się kończą, robi się przestrzeń na małe 

grzeszki. Po co? Dlaczego? Bo wiem, że moja odporność (rzecz niezwykle istotna w dzisiejszych niełatwych 

czasach) zależy ode mnie! Każdy kęs ma znaczenie – i ten odżywczy, i ten grzeszny. A najważniejsze są zdrowe 

proporcje! Dlatego moja Smakoterapia to dążenie do harmonii i równowagi, które są podstawą odporności. Co 

warto przygotowywać na wynos? Piękne pudełka bento, wypełnione wieloskładnikowymi daniami, kuszą                      

z obrazków pięknych książek, a jednocześnie odstraszają, bo pojawia się pytanie: Kto mi to wszystko 

przygotuje? Dlatego w pędzie, w wirze codziennych spraw sięgam po szybkie dania, niesamowite zupy à la 

instant. A kiedy mam więcej czasu, delektuję się potrawami wieloskładnikowymi. Na łamach tej książki 

zawarłam wszystkie patenty rodem z mojej kuchni, wraz z podpowiedziami, jak zadbać o siebie zgodnie                       

z naturą. Zapraszam Cię w kulinarną podróż przez cały rok!  Zabierz ze sobą dobry posiłek do pracy, w drogę, do 

szkoły! Żyj i jedz zdrowo!  Uściski, Autorka  

 

 

243. Smartfonowe dzieciaki : dla rodziców, których dzieci wychowują się w świecie 

smrtfonów / Julianna Miner ; tłumaczenie Paweł Grysztar.- Oświęcim : 

Wydawnictwo Bez Fikcji, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Media społecznościowe , Metody wychowawcze , 

Smartfon , Społeczeństwo informacyjne , Urządzenia mobilne , Uzależnienie od 

Internetu , Wychowanie , Opracowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8  

Nowości:  2020-10 

 

I. Ostatnie analogowe dinozaury, wychowujące pierwsze naprawdę cyfrowe pokolenia. II. Media społecznoś-

ciowe i wyimaginowana publiczność. III. Dobre samopoczucie, samoocena i porównywanie społeczne                        

w pokoleniu selfie. IV. Przyjaźnie nastolatków w erze Internetu. V. Randki i związki nastolatków w sieci. VI. 

Kultura społeczna gier wideo. VII. Uzależnienie od urządzeń elektronicznych i ryzykowne zachowania w sieci. 

VIII. Dorastanie w sieci z lękami, depresją, ADHD i autyzmem. IX. Bezpieczeństwo, drapieżniki, nękanie                    

i znęcanie się w Internecie. X. W nadziei na najlepsze, unikając najgorszego. Dodatek nr 1. Porozumienie/ 

umowa odnośnie do telefonu komórkowego. Dodatek nr 2. Seksualność i materiały z zakresu edukacji seksualnej 

dostępne w sieci. 
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244. Sprawiedliwość : jak postępować słusznie? / Michael J. Sandel ; przekład: Olga 

Siara.- Wydanie 2. (pierwsze wydanie w Wydawnictwie Naukowym PWN).- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka społeczna , Sprawiedliwość społeczna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-17 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. 1. Robić to co słuszne ; R. 2. Zasada największego szczęścia - utylitaryzm ; R. 3. Czy jesteśmy właścicielami 

samych siebie? - Libertanizm ; R. 4. Wynajmowanie pomocy - rynek a moralność ; R. 5. Najważniejszy jest 

motyw - Immanuel Kant ; R. 6. Argument za równością - John Rawls ; R. 7. Spór o akcję afirmatywną ; R. 8. 

Kto na co zasługuje? - Arystoteles ; R. 9. Co jesteśmy winni sobie nawzajem? - dylematy lojalności ; R. 10. 

Sprawiedliwość a dobro wspólne. Pytając o to, czy społeczeństwo jest sprawiedliwe, rozważmy, w jaki sposób 

dzieli między swoich członków to, co ma dla nas wartość - dochody i bogactwo, prawa i obowiązki, władzę                    

i możliwości, urzędy i zaszczyty. Sprawiedliwe społeczeństwo rozdziela te dobra w odpowiedni sposób; 

przyznaje każdemu człowiekowi to, co mu się należy. Trudności zaczynają się wtedy, gdy zapytamy, co należy 

się ludziom i dlaczego. Książka poświęcona jest analizie słabych i mocnych stron trzech sposobów myślenia                   

o sprawiedliwości. Najpierw zajmiemy się ideą maksymalizacji dobrobytu. Następnie wizjami, które wiążą 

sprawiedliwość z wolnością. Na koniec przejdziemy do teorii, które łączy sprawiedliwość z cnotliwym i dobrym 

życiem. Warto zapytać, jak mogą przebiegać dyskusje filozoficzne - szczególnie w tak niejasnej dziedzinie jak 

filozofia moralna i polityczna. Punktem wyjścia często są konkretne sytuacje. Ale w jaki sposób dokonuje się 

przejście od oceny konkretnych okoliczności do określenia zasad sprawiedliwości, które naszym zdaniem 

powinno się stosować w każdej sytuacji? (z rozdziału 1.) 

 

 

245. Sprawy ludzkie / Józef Tischner w rozmowach z Eweliną Puczek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tischner, Józef (1931-2000) , Antropologia teologiczna , 

Duchowieństwo katolickie , Duchowość religijna , Konkordaty , Kościół a państwo , 

Teologia chrześcijańska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-10 

 

 

Publikacja z okazji 20. rocznicy śmierci księdza profesora Józefa Tischnera, wybitnego polskiego filozofa                     

i duszpasterza, twórcy filozofii dramatu, kawalera Orderu Orła Białego. Zawiera zapis wybranych odcinków 

cyklu "Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem" prowadzonego przez Ewelinę Puczek na antenie TVP 

Katowice w latach 1994-1997. Z dialogów wyłania się znany obraz Tischnera jako serdecznego, błyskotliwego 

myśliciela o niekwestionowanym autorytecie intelektualnym, który imponował także swoją postawą życiową, 

potrafiąc łączyć w niej trudne do pogodzenia elementy. Wiele tu rozważań religijnych i przemyśleń 

filozoficznych, wiele spraw bieżących, nieco humoru. Choć rozmowy stanowią świadectwo czasów, poruszając 

między innymi sporne zagadnienia formatywnego okresu współczesnej Polski - jak konstytucja, konkordat, 

religia w szkole, wybory - okazuje się że wiele refleksji Tischnera jest zaskakująco aktualnych właśnie dziś; nie 

tylko tych filozoficznych, ale właśnie tych dotyczących spraw przyziemnych-codziennych - spraw ludzkich. 
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246. Stan krytyczny / Paweł Reszka.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Służba zdrowia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

 

To pierwszy w Polsce dokument o pracy lekarzy w czasach zarazy. Paweł Reszka wszedł do szpitali 

jednoimiennych. Co zobaczył? Jak mówi jeden z bohaterów książki: Wszystko działało na zasadzie pospolitego 

ruszenia. Społeczeństwo szyjące maseczki. Kombinezony, które podarował warsztat lakierniczy. Maski gazowe 

dostarczone przez wojsko. Pomyślałem: Z czym my na tę wojnę idziemy? Ze słowem misja na ustach? 

 

 

247. Street art = Sztuka ulicy / Justyna Weronika Łabądź.- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, copyright 2019. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści plastycy , Graffiti , Mural , Sztuka publiczna , 

Sztuka ulicy , Album , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-75 

Nowości:  2020-10 

 

 

Street art to jeden z fenomenów współczesnej sztuki. Uwodzi rozmachem, oryginalnością, jest wyrazem 

nieskrępowanej wyobraźni i nieograniczonej pomysłowości twórców. Łamie konwencje, niesie ze sobą posmak 

rebelii, pewnej nielegalność czy wręcz zakazanego owocu. Zaskakuje formą i często pojawia się w najmniej 

oczekiwanych miejscach. Jako zjawisko dynamiczne wciąż jeszcze jest słabo opisany - niniejszy album stanowi 

próbę wypełnienia tej luki. Autorka w pasjonujący sposób opowiada o rozwoju sztuki w przestrzeni publicznej -

od malowideł w jaskiniach naszych prehistorycznych przodków po czasy, w których żyjemy. Prezentuje 

najważniejsze nurty i jej twórców - nie tylko tych najsłynniejszych, jak Banksy i Basquiat. Prowadzi czytelnika 

przez ulice miast (w Polsce i na świecie), zwracając uwagę na najciekawsze przejawy tej fascynującej dziedziny 

sztuki: murale polityczne, reklamowe, artystyczne, zaangażowane społecznie, a także pomniki, instalacje, 

plakaty, szablony itp. Poświęca także uwagę graffiti, z którym szeroko rozumianym street art jest związany.  

 

 

248. 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:  2020-10 

 

 

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                   
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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.  

 

 

249. Sukces jest w twoich rękach / Alfred J. Palla.- Wydanie 3., poprawione i 

uzupełnione.- Warszawa : Wydawnictwo Bogulandia, copyright 2018. 

(Skarby Mądrości) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Protestantyzm , Samorealizacja , Sukces , Analiza i 

interpretacja , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-27-23/-24 

Nowości:  2020-10 

 

 

Czy znasz swój talent? Czy sprecyzowałeś życiową misję? W dużej mierze to determinuje, co będzie sukcesem 

dla ciebie. Każdy ma talent. Jego wielkość nie ma znaczenia jak to, co z nim robimy. Ludzi sukcesu, o jakich 

piszę w tej książce, odróżnia od pozostałych raczej praca nad swoim talentem, niż wyjątkowe zdolności. Nawet 

tak genialny artysta, jakim był Michał Anioł, powiedział: "Moje mistrzostwo, o gdybyż tylko ludzie wiedzieli, ile 

wysiłku i ciężkiej pracy kosztuje, nie wydawałoby im się aż tak cudowne". Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania 

m.in.: Jak czerpać korzyści z porażek? Jak podnieść niskie poczucie wartości? Jak w przeciwnościach odnaleźć 

możliwości? Jak mądrze gospodarować czasem i jak radzić sobie ze stresem? Jakie słabości powalają nawet 

mocarzy i jakie cechy wspierają?  

 

 

250. Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo / Irena Pospiszyl.- 

Warszawa : PWN, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atlas (postać mitologiczna) , Poświęcenie (postawa) , 

Radzenie sobie ze stresem , Stres , Trudne sytuacje życiowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

R. 1. KILKA UWAG O SYTUACJACH TRUDNYCH I STRATEGIACH RADZENIA SOBIE Z NIMI; R. 2. 

SYNDROM ATLASA ; R. 3. POTRZEBA KONTROLI ZDARZEŃ BEZBRONNI; R. 4. PRZECIĄŻENIE; R. 

5. POCZUCIE POKRZYWDZENIA; R. 6. SKŁONNOŚĆ DO IRYTACJI; R. 7. LĘK PRZED ODRZUCE-

NIEM; R. 8. LĘK PRZED POCZUCIEM SZCZĘŚCIA: Dlaczego boimy się szczęścia ; Wyuczona redukcja 

oczekiwania szczęścia ; Pesymizm defensywny ; Potrzeba samo ukarania ; Deficyt umiejętności troski o własny 

dobrostan ; R. 9. OSAMOTNIENIE: Czy osamotnienie jest znakiem czasu? ; R. 10. KOMPULSYWNY 

CHARAKTER SYNDROMU ATLASA: Dystrofia ego ; Dlaczego nie destrukcja bezpośrednia ; Syndrom Atlasa 

a zaburzenia pourazowe ; Atlas a współuzależnienie. 
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251. System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii 

Europejskiej / Paweł Górski, Rafał Kołodziejczyk, Magdalena Molendowska, 

Martyna Ostrowska.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie kryzysowe , Polska , Kraje Unii Europejskiej , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-10 

 

 

I. SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UE; 2. SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO               

W POLSCE; III. SYSTEMY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W POLSCE; IV. LOGISTYKA SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE. 

 

 

252. Systemy polityczne : podręcznik akademicki. 1, Zagadnienia teoretyczne / 

redakcja Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł.- Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ustrój polityczny , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-321 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej 

politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu 

nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów 

politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […] Autorzy 

publikacji przygotowali opracowanie, które przystępnie prezentuje aktualny stan badań oraz systematyzuje 

poglądy i ujęcia prezentowane w literaturze przedmiotu. Selekcja podejmowanych zagadnień, jak również 

sposób ich przedstawienia zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. Podręcznik jest godny polecenia nie 

tylko studentom i doktorantom, lecz także wszystkim czytelnikom zainteresowanym bliższym poznaniem zasad, 

instytucji i mechanizmów współczesnych systemów politycznych. (z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła) 

 

 

253. Systemy polityczne : podręcznik akademicki. 2, Ustroje państw współczesnych / 

redakcja Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł.- Kraków : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwo prawne , Podział władz , Prawo konstytucyjne , 

Ustrój polityczny , Wybory , Chiny , Francja , Hiszpania , Indie , Japonia , Niemcy , 

Rosja , Szwajcaria , Wielka Brytania , Włochy , Stany Zjednoczone (USA) , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-321 

      Nowości:  2020-10 

 

Niniejsza monografia stanowi oczekiwany przez środowisko politologiczne i ustrojoznawcze materiał 

dydaktyczny do przedmiotów: współczesne systemy polityczne oraz ustroje państwowe, realizowanych na 

kierunkach prawniczych, politologicznych, administracyjnych czy studiach europejskich. Jest ona naturalnym 

uzupełnieniem pierwszego tomu, przygotowanego przez tych samych Autorów, a odnoszącego się do zagadnień 
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teoretycznych, zazwyczaj będących tematem wykładów w ramach wyżej wymienionych przedmiotów 

kursowych lub fakultatywnych [ ]. Praca składa się z jedenastu rozdziałów prezentujących najistotniejsze                  

(w procesie dydaktycznym i badaniach politologicznych) systemy polityczne. Sam wybór analizowanych 

systemów zasługuje na szczególne wyróżnienie. [ ] Wśród omawianych państw znalazły się modele 

demokratyczne, niedemokratyczne (autorytarne) oraz hybrydowe, co również należy docenić. Z recenzji prof. dr. 

hab. Jacka Wojnickiego  

 

 

254. Szczęśliwy mózg : wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje 

życie / Rick Hanson ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz.- Wydanie 1 w języku 

polskim.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mózg , Neuropsychologia , Psychologia pozytywna , 

Samorealizacja , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

Mądry poradnik, opisujący w jaki sposób najnowsze odkrycia z dziedziny neuropsychologii mogą pomóc                    

w zmianie sposobu myślenia i poprawie jakości życia. Nie jest to kolejna pozycja o pozytywnym myśleniu, lecz 

książka bazująca na fachowej wiedzy i sprawdzonej metodologii. 

 

 

255. Szkoła w domu : opowieść mamy pięciorga dzieci o jej wzlotach, upadkach i 

przygodach z edukacją domową / Julie Bogart ; przełożyła Natalia Wiśniewska.- 

Wydanie pierwsze.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogart, Julie , Edukacja domowa , Wychowanie w rodzinie , 

Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-37.018.1  

Nowości:  2020-10 

 

 

Jak dostrzec, rozwijać i wzmacniać w dzieciach ciekawość świata oraz sprawić by nauka była dla nich radością              

i przygodą? Julie Bogart przez wiele lat uczyła pięcioro swoich dzieci w domu. Była przekonana, że ciekawość 

świata i chęć nauki są naturalnymi potrzebami każdego człowieka, że w którymś momencie wszyscy 

chcielibyśmy umieć czytać, wykonywać matematyczne działania czy poznawać świat przyrody. Każdy ma 

jednak swój rytm, własne ścieżki. I to Julie chciała w swoich dzieciach uszanować, za tym podążać. W książce 

"Szkoła w domu" dzieli się doświadczeniem, opisuje sukcesy i porażki, momenty, kiedy musiała pewne 

przekonania zrewidować, a inne prawdy odkryć. Podaje praktyczne rady, jak zachęcić dziecko do danej 

dyscypliny czy przedmiotu, jak nie stracić uważności na jego potrzeby i zainteresowania. Inspirujący, ciekawy 

poradnik dla każdego rodzica. Książka, pełna pomysłów na naukę i zabawę, dla wszystkich, którym dobro                    

i rozwój dzieci leżą na sercu. Wreszcie - ważny głos w dyskusji o systemie edukacji i poszukiwaniu 

alternatywnych dróg.  
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256. Szramy : jak psychosystem niszczy nasze dzieci / Witold Bereś, Janusz 

Schwertner.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Dziecko chore , Dziecko seksualnie 

wykorzystywane , Psychiatria dzieci i młodzieży , Samobójstwo , Służba zdrowia , 

Szpitale psychiatryczne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-10 

 

 

Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem samobójstw dzieci i młodzieży poniżej 19. roku życia. 

Zabijają się, bo sobie nie dają rady, a wokół są otoczeni morzem niechęci i nietolerancji wobec Innych. A gdy do 

tego dodać niewydolność służby zdrowia, tępą opresyjność szkoły, pokrzykiwania polityków i kościelne 

szczucie, to w efekcie co dziesięć lat znika małe miasteczko, pełne wrażliwych, ciekawych i inteligentnych 

młodych ludzi, przed którymi całe życie. Kto jest temu winien? Państwo? A może my wszyscy?  

 

 

257. Sztuka manipulacji / Jerzy Stelmach ; z rysunkami Jacka Gaja.- Warszawa : 

Wolters Kluwer Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Perswazja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-16 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

1. Przemieszczenie odpowiedzialności ; 2. Przypisywanie winy ; 3. Bierna agresja ; 4. Szantaż emocjonalny ; 5. 

Posługiwanie się nowomową ; 6. Fabrykowanie konsekwencji ; 7. Fałszywa afirmacja ; 8. Wciskanie kitu ; 9. 

Wzbudzanie u manipulowanego poczucia doznanej krzywdy ; 10. Występowanie w roli ofiary ; 11. Żądanie 

uznania manipulacji za dopuszczalny rodzaj strategii perswazyjnej ; 12. Dezinformacja ; 13. Narzucanie własnej 

narracji ; 14. Ekspansja perswazyjna ; 15. Nieoczekiwana zamiana miejsc ; 16. Pomniejszanie znaczenia 

dyskutowanych problemów ; 17. Wyolbrzymianie znaczenia dyskutowanych problemów ; 18. Zastraszanie ; 19. 

Argumentacja z "dobrej zmiany" ; 20. Wprowadzanie nieuprawnionych podziałów i klasyfikacji ; 21. Nadmierne 

uogólnianie  ; 22. Czynienie pozornych ustępstw ; 23. Skubanie ; 24. Ukrywanie rzeczywistego celu dyskursu 

perswazyjnego ; 25. Zgłaszanie niewspółmiernych żądań. 

 

 

258. Sztuka strategii : teoria gier w biznesie i życiu prywatnym / Avinash K. Dixit, 

Barry J. Nalebuff ; przekład Dorota Gasper.- Wydanie w nowej szacie graficznej.- 

Warszawa : MT Biznes, 2019. 

(Zarządzanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Planowanie strategiczne , Teoria gier , Współdziałanie , 

Współzawodnictwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-10 

 

CZ.  I.: R. 1. Dziesięć opowieści na temat strategii ; R. 2. Gry, które można rozwiązać za pomocą wnioskowania 

wstecznego ; R. 3. Dylematy więźniów i jak je rozwiązać ; R. 4. Piękna równowaga ; CZ. II.: R. 5. Wybór                   

i szansa ; R. 6. Posunięcia strategiczne ; R. 7. Uwiarygodnienie strategii ; CZ. III.: R. 8. Interpretowanie 
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informacji i manipulowanie nią ; R. 9. Współpraca i koordynacja ; R. 10. Aukcje, licytacje i konkursy ; R. 11. 

Negocjacje ; R. 12. Głosowanie ; R. 13. System motywacyjny ; R. 14. Studia przypadku. 

 

 

259. Światy równoległe : czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze? / 

Łukasz Lamża.- Kraków : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna niekonwencjonalna , Pseudonauka , Teorie 

spiskowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Zdawałoby się, że dostęp do wiedzy jest dziś nieograniczony i łatwy. Jednak czasy, w których żyjemy, przynoszą 

więcej pytań niż odpowiedzi – z gąszczu komentarzy i linków trudno wyłuskać rzetelne informacje, 

samozwańczy eksperci prześcigają się w dobrych radach, a „najnowsze badania” stały się zaklęciem 

sankcjonującym każdą teorię. Czujemy, że wiedza coraz bardziej nas zawodzi, jednocześnie nie wiedząc, kiedy 

możemy zaufać naukowej prawdzie. Dziennikarz naukowy Łukasz Lamża brawurowo prowadzi nas przez krainę 

szarlatanerii, meandry pseudonauki i szczyty teorii spiskowych. Wiedza i dociekliwość autora oraz próba 

zrozumienia oponentów składają się na fascynujący alfabet pseudonauki, a zmierzenie się z najbardziej gorącymi 

zagadnieniami to świetny sposób na poznanie obiektywnej, naukowej prawdy.  

 

 

260. Tajemnica czasu / Carlo Rovelli ; przekład Jeremi K. Ochab.- Łódź : 

Wydawnictwo Feeria - Wydawnictwo JK, 2019. 

(Science) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas , Pętlowa grawitacja kwantowa , Wszechświat , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2020-10 

 

 

Czas jest naprawdę zagadkowy. A Carlo Rovelli jak nikt inny potrafi rozświetlać naukowe zagadki w sposób, 

który nam wszystkim otwiera oczy na zupełnie nowe światy – światy skryte w gąszczu tajemnych wzorów fizyki 

teoretycznej.  • Obraz czasu przed Newtonem • Obraz czasu po Einsteinie • Czas cieplny • Gdzie się podziała 

teraźniejszość? • Czy czas rzeczywiście spowalnia się i przyspiesza? • Dlaczego wszechświat miał dawniej 

mniejszą entropię? • Czy istnieją kwanty czasu?  Z czasem jest jak z płatkiem śniegu na dłoni – stopniowo, gdy 

mu się przyglądasz, roztapia się pomiędzy palcami i znika. Tradycyjnie myślimy o czasie jako o czymś 

podstawowym, linearnym, co płynie jednostajnie i niezależnie od wszystkiego innego. Przeszłość jest ustalona, 

przyszłość pełna możliwości… Wszystko to okazało się nieprawdziwe. To, co nazywamy „czasem”, jest 

złożonym zbiorem struktur. Poddając czas coraz dokładniejszej i głębszej analizie, kawałek po kawałku, 

odarliśmy go z kolejnych warstw. Właśnie o tym jest ta książka. Ale nie tylko. W bezczasowym świecie musi 

przecież istnieć coś, co prowadzi do wykształcenia się takiego czasu, do jakiego przywykliśmy – z jego 

porządkiem, przeszłością różną od przyszłości i gładkim płynięciem. Nasz czas musi się jakoś wokół nas 

wyłaniać, przynajmniej dla nas i w naszej skali.  
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261. Tajemnica rodzinna z Żydami w tle / Irena Wiszniewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

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

Postpamięć , Przekaz międzypokoleniowy , Sekrety rodzinne , Trauma , Żydzi , 

Polska , Wywiad dziennikarski 

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

Nowości:  2020-10 

 

 

Wiele rodzin ma coś, o czym się nie mówi, co chciałoby się zapomnieć, wymazać. Waga wypartego wydarzenia 

potrafi wpłynąć na losy następnych pokoleń. Tak się dzieje również w przypadku przemocy, której ktoś                         

z przodków dopuścił się wobec Żydów, przyczyniając się tym samym do Zagłady: wydał gestapo, wziął udział  

w pogromie, zgwałcił ukrywającą się Żydówkę. Irena Wiszniewska przez dwa lata szukała ludzi, którzy 

zechcieliby opowiedzieć, jak taką tajemnicę rodzinną odkryli i jak sobie z tym poradzili. Przedstawia opis 

poszukiwań, odmów i niechęci do grzebania się w przeszłości. Wstyd i poczucie winy za żydowską krzywdę 

zostały stabuizowane. Rozmawia z ludźmi, którzy mają śmiałość to tabu naruszyć. Ich odwaga w obalaniu 

rodzinnych mitów zasługuje na najwyższy szacunek.  

 

 

262. Tajemnice odporności : jak działa nasz niesamowity układ odpornościowy i 

dlaczego organizm atakuje sam siebie / Anita Kass, Jorgen Jelstad ; [przekład z 

języka norweskiego Witold Biliński].- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby autoimmunologiczne , Chorzy w rodzinie , 

Fizjologia człowieka , Immunologia , Lekarze , Odporność , Pracownicy naukowi , 

Układ odpornościowy , Anglia (Wielka Brytania) , Norwegia , Opracowanie , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-10 

 

Dlaczego nasz organizm atakuje sam siebie, zamiast zwalczać zagrożenia z zewnątrz? Skąd się bierze ponad sto 

chorób autoimmunologicznych i dlaczego są tak powszechne? Czy możemy sobie z nimi poradzić? Doktor Anita 

Kåss, norweska lekarka i naukowiec, od lat prowadzi badania nad układem immunologicznym. W "Tajemnicach 

odporności" odkrywa przed nami sekrety najbardziej złożonego systemu ludzkiego organizmu - układu 

immunologicznego. Układ trawienny łatwo zauważyć - obejmuje usta, przełyk, żołądek i jelita. Podobnie jest                

z układem krwionośnym, w którego centrum mamy serce połączone z siecią naczyń krwionośnych. Wszystko to 

można wskazać palcem i powiedzieć: to jest tutaj. Gdzie jednak stacjonuje armia organizmu - układ 

immunologiczny? Odpowiedź brzmi: wszędzie. Aby bronić nas przed atakami z zewnątrz, nasz organizm ma 

niezliczoną armię patrolującą granice naszego ciała. W jej skład wchodzą białe krwinki, komórki w szpiku, 

grasicy czy w węzłach limfatycznych. Zdarza się jednak, że układ odpornościowy nie działa, jak powinien. Gdy 

zaczyna atakować sam siebie, mamy do czynienia z chorobą autoimmunologiczną. Przykłady takich chorób to 

m.in. łuszczyca, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 1, celiakia, nieswoiste zapalenie jelita i choroba 

Hashimoto. Lista jest długa, przypuszczalnie istnieje ponad sto chorób wywołanych przez wadliwie działanie 

naszego układu odpornościowego. Anita Kåss nieprzerwanie szuka lekarstwa na wymienione choroby. 

"Tajemnice odporności" to historia niezłomnej badaczki, której poszukiwania mogą zmienić świat oraz zapewnić 

lepsze życie wszystkim ludziom cierpiącym z powodu chorób autoimmunologicznych. Książka jest zapisem 

historii, która dzieje się na naszych oczach.  
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263. Tajne akcje snajperów Gromu / Tomasz Marzec.- Wydanie 3.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zona Zero, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  GROM (jednostka wojskowa) , Działania specjalne (wojsko) , 

Siły specjalnego przeznaczenia , Strzelcy wyborowi , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wstęp ; Bohaterowie, czyli pierwsza tajna akcja ; Szkolenie ; Pierwsza tajna akcja. „Noc teczek” ; Haiti, czyli 

odtajnienie jednostki ; Wschodnia Slawonia ; Snajperzy w wodzie ; Drugie pokolenie snajperów ; Irak ; 

Afganistan ; Karabin snajpera ; Po właściwej stronie lufy ; Ostatni rozdział - generał. 

 

 

264. Tajne Archiwum Watykańskie : nieznane karty historii Kościoła / Grzegorz 

Górny, Janusz Rosikoń.- Warszawa ; Izabelin : Rosikon Press, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Tajne Archiwum Watykańskie , 

Archiwa kościelne , Watykan , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Tajne , sekretne, poufne: dzieje najstarszej instytucji kościoła. Dwa tysiące lat papieskiego archiwum: od czasów 

św. Piotra do współczesności ; Proces templariuszy: Klątwa wielkiego mistrza. Jak zlikwidowano najpotęż-

niejszy zakon średniowiecznej Europy i zgładzono jego przywódców ; Wyprawy krzyżowe. Ziemia święta                   

w ogniu. Niebezpieczne związki krzyża z mieczem: od triumfu do klęski ; Paradoksy inkwizycji: wolność czy 

bezpieczeństwo? Zwiastuny totalitaryzmu i panowanie "elity amoralnych nadludzi" ; Konkwistadorzy                            

i misjonarze: koniec świata, zmierzch bogów. Jak Europejczycy podbili Amerykę i co zrobili z rdzenną ludnością 

indiańską ; Proces Galileusza: wiara i rozum: konflikt czy współpraca? Historia najsłynniejszego naukowca, 

który stanął przed trybunałem inkwizycji usłyszał wyrok skazujący ; Rewolucja francuska: krwawe żniwa 

świętej gilotyny. Historia pierwszego systematycznego ludobójstwa w dziejach nowożytnej Europy ; Wojna             

w Hiszpanii: antyklerykalne orgie. Religijny wymiar najkrwawszej wojny domowej w historii Półwyspu 

Iberyjskiego ; Milczenie Piusa XII: papież oskarżony. Stolica Apostolska wobec Trzeciej Rzeszy i Holocaustu. 

 

 

265. Tak dziś jemy : biografia jedzenia / Bee Wilson ; tłumaczenie: Magda 

Witkowska.- Kraków : Sine Qua Non, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Jedzenie (czynność) , Odżywianie , Zwyczaje 

żywieniowe , Styl życia , Wpływ na zdrowie , Zmiana społeczna , Reportaż 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu superfoods… i tylu rodzajów chipsów. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego 

problemu z definicją jedzenia. Czy wiesz, że na Islandii uprawia się banany, a w Danii jeszcze 30 lat temu nie 

znano czosnku? Za życia dwóch pokoleń dokonała się globalna zmiana. Tradycyjne diety oparte na ograniczonej 
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liczbie składników ustąpiły miejsca najrozmaitszym modom i trendom, w mediach roi się od samozwańczych 

ekspertów żywieniowych, a my czujemy się coraz bardziej zagubieni. Część z nas korzysta z bogactwa, do 

którego wcześniej nie mieliśmy dostępu: smakuje egzotycznych ziół, zaopatruje się na ryneczkach i wymienia 

przepisami na wyszukane potrawy. Innych jedzenie powoli zabija: powoduje cukrzycę i problemy z sercem na 

skalę dotąd niespotykaną. Zdrowa żywność jest droższa i trudniej dostępna, a otyłość – paradoksalnie – coraz 

częściej idzie w parze z niedożywieniem. Tak dziś jemy to pasjonujący reportaż o znikającej godzinie lunchu, 

sproszkowanych zamiennikach jedzenia takich jak Huel, braku czasu na gotowanie oraz rosnącej popularności 

weganizmu i Uber Eats. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rewolucja żywieniowa wpływa na nasze zdrowie, relacje 

z ludźmi i otaczający na świat – ta książka jest dla Ciebie.  

 

 

266. Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach : wiedza i kluczowe 

kompetencje / redakcja naukowa: Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; przekład: 

Anna Sawicka-Chrapkowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska, Sylwia Pikiel ; 

[redakcja merytoryczna: dr Maria Cyniak-Cieciura].- Wydanie pierwsze w języku 

polskim.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615.851 

Nowości:  2020-10 

 

Czytelnik uzyskuje obowiązkową dla każdego psychoterapeuty lekturę – aktualne kompendium wiedzy                

o podstawowych procesach i interwencjach terapeutycznych. Książka stanowi zamknięcie debaty trzeciej fali                

z poprzednimi, nie wskazując zwycięzcy, za to pokazując, jak fałszywa była to antynomia oraz jak ważne jest 

właściwe odczytanie idei autorów – idei empirycznego ugruntowania psychoterapii i nieustawania w jej 

doskonaleniu. 

 

 

267. Teraz oto jestem : Edward Stachura we wspomnieniach / wybór i opracowanie 

Jakub Beczek.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stachura, Edward (1937-1979) , Pisarze polscy , Poeci 

polscy , Biografia , Pamiętniki i wspomnienia , Antologia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Stachura E. 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Tego o Stachurze nie wiedzieliście! Wciąż nieopisany fenomen całego pokolenia. Poeta, prozaik, autor piosenek, 

tłumacz, włóczęga. Kim był? Ile w jego buncie było autentyzmu, a ile pozy i chłodnej kalkulacji? Pięć lat pracy, 

które poświęcił Jakub Beczek na rozmowy o Stedzie, pozwoliły oddzielić prawdę o życiu Stachury od potęgi 

jego mitu. To w zasadzie zupełnie nowa opowieść o tym człowieku. Czytelnik otrzymuje sugerowane tropy, ale 

ostatecznie sam musi zbudować swój osobisty portret Edwarda Stachury. Ponad 30 wspomnień o Stachurze - 

wyłącznie nowe teksty. Aktor grający w filmowej adaptacji "Siekierezady", tłumaczka tekstów Steda na 

hiszpański, ale też nauczycielka z prowincji czy maszynista pociągu, który potrącił Stachurę w Bednarach. 

Ludzie znani i nieznani, przyjaciele i osoby mniej życzliwe, kumple od biesiad i długich wędrówek. Teksty 

współczesne, ale wydobywające specyficzną atmosferę tamtych lat.  
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268. Tischner : nadzieja na miarę próby : ostatnie słowa / Tomasz Ponikło.- 

Dodruk.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tischner, Józef (1931-2000) , Chorzy na nowotwory , 

Cierpienie , Duchowieństwo katolickie , Filozofia chrześcijańska , Filozofowie , 

Nadzieja , Śmierć , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-10 

 

 

Nadzieja - akt powiernictwa ; Rozmowy z chorym ; Wydeptana droga ; W świecie ludzkiej nadziei ; Myślenie             

w żywiole cierpienia ; Miłość mnie zrozumie. Poruszająca książka o ostatnich latach życia ks. prof. Józefa 

Tischnera Przez lata przekazywał nam mądrość ludzi gór, bo jak wiadomo greccy filozofowie to też górale. Niósł 

ciężkie brzemię nauczyciela solidarności. Pokazywał, jak myśleć według wartości i jak odkrywać w spotkaniu               

z Drugim dramat jego człowieczeństwa. W jego charakterystyczny ciepły, lekko, a z czasem coraz bardziej 

zachrypnięty głos wsłuchiwali się wszyscy. Aż do momentu, kiedy go stracił. Ale wtedy też mówił - za pomocą 

kartek, na których zapisywał potrzeby, swoje samopoczucie, refleksje i żarty. Za pomocą uśmiechu czy grymasu 

bólu. Wciąż uczył: miłości, która jest zawsze miłością do konkretnego, ludzkiego „ty”, wiary wobec tajemnicy 

cierpienia i nadziei, która musi być wypróbowana. Ta książka jest o nas, o naszym lęku przed śmiercią i o 

poszukiwaniu sensu cierpienia… nadzieja wtedy staje się naprawdę nadzieją, kiedy jest wypróbowana. Bóg 

próbuje naszą nadzieję, bo nadzieja niewypróbowana jest zwykłym marzeniem. Człowiek lubi marzyć. Ale kiedy 

przyjdzie pierwsza lepsza próba, marzenia rozwiewają się jak poranne mgły. Natomiast nadzieja przez próbę 

umacnia się, staje się jeszcze mocniejsza, jeszcze głębsza. Ks. Józef Tischner 

 

 

269. Toksykologia. 1, Podstawy toksykologii ogólnej i toksykologia narządowa / 

redakcja naukowa Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski.- Warszawa : PZWL, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Toksykologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Cz. I. HISTORIA TOKSYKOLOGII; Cz. II. TOKSYKOLOGIA OGÓLNA; Cz. III. TOKSYKOLOGIA 

NARZĄDOWA I UKŁADOWA. 

 

 

270. Toksykologia. 2, toksykologia szczegółowa i stosowana / redakcja naukowa 

Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski.- Warszawa : PZWL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Toksykologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

CZ. IV. TOKSYKOLOGIA SZCZEGÓŁOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA; CZ. V. TOKSYKOLOGIA 

STOSOWANA. 



236 
 

271. Tragizm polityki mocarstw / John J. Mearsheimer ; przekład Piotr Nowakowski, 

Jan Sadkiewicz.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

"Universitas", 2019. 

(Historia, Polityka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Geopolityka , 

Imperializm , Polityka międzynarodowa , Siła państwa , Wojna , Wpływ (politologia) 

, Zimna wojna , Azja , Europa , Japonia , Niemcy , Stany Zjednoczone (USA) , 

Włochy , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94 

      Nowości:  2020-10 

 

Tragizm polityki mocarstw jest, obok Końca historii Francisa Fukuyamy i Zderzenia cywilizacji Samuela P. 

Huntingtona, jedną z najważniejszych książek o polityce międzynarodowej napisanych po zakończeniu zimnej 

wojny. Profesor John J. Mearsheimer, łącząc wyśmienity styl wypowiedzi z klarownością wywodów, zmysł 

teoretyczny z wnikliwą analizą historyczną, krok po kroku objaśnia mechanizmy rywalizacji między państwami, 

znaczenie potęgi, przyczyny wojen i wiele innych zagadnień. Podważa dominujące po 1989 roku idealistyczne 

wyobrażenia i przesadnie optymistyczne prognozy, a trafnością swoich sądów jak mało kto dowodzi, że teoria 

stosunków międzynarodowych może nam nie tylko powiedzieć wiele o przeszłości, ale być także użytecznym 

narzędziem wyjaśniania teraźniejszości i prognozowania przyszłości.  

 

 

272. Trojanowska / rozmawiał Leszek Gnoiński.- Kraków : Mando - Wydawnictwo 

WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trojanowska, Izabela (1955- ) , Aktorzy polscy , Piosenkarze 

polscy , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Trojanowska I.  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Ikona polskiej sceny po raz pierwszy o swoim życiu! Po miażdżącej recenzji w "Przekroju" szesnastoletnia 

zwyciężczyni opolskich Debiutów prawie zakończyła estradową karierę. Wyrzucona z liceum odnalazła się                 

w studium teatralnym, by już po kilku latach dotrzeć na sam szczyt – jako piosenkarka i jako aktorka. Wróciła do 

Opola w 1980 roku, aby spektakularnym wykonaniem "Wszystko, czego dziś chcę" (wraz z Budką Suflera) 

zapisać się na zawsze w historii polskiej piosenki. Do dziś pozostaje niekwestionowanym symbolem seksu, choć 

nigdy nie zgodziła się wystąpić nago przed kamerą – nie zadziałał nawet urok Romana Wilhelmiego w Karierze 

Nikodema Dyzmy. Jeszcze w szarej PRL-owskiej rzeczywistości stała się ikoną mody i symbolem emancypacji. 

Po wyjeździe na Zachód, gdy Służba Bezpieczeństwa chętnie rozpowszechniała plotki, że gra tam w filmach 

pornograficznych, artystka z sukcesem obroniła swoje dobre imię. Po powrocie do kraju przypomniała o sobie 

milionom Polaków rolą Moniki Ross w serialu Klan. Rozmowa Leszka Gnoińskiego z Izabelą Trojanowską to 

nie tylko intrygujący portret fascynującej kobiety, czułej matki i wspaniałej, oddanej fanom artystki, ale także 

barwna, pełna zakulisowych anegdot oraz towarzyskich skandali opowieść o polskiej piosence, teatrze, filmie, 

telewizji i modzie, nie tylko z czasów PRL. Książkę uzupełniają nigdy nie publikowane zdjęcia z prywatnego 

archiwum.  
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273. Trzy sezony w jaskiniach / Wiesława Regel.- Rzeszów : Wydawnictwo Bila, 

2020. 

(Podróże Małe i Duże) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regel, Wiesława , Jaskinie , Beskid Niski (góry) , Góry 

Świętokrzyskie , Pieniny (góry) , Sudety (góry) , Tatry (góry) , Wyżyna Krakowsko-

Częstochowska , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2020-10 

 

Zaglądanie do podziemi, pokonywanie trudności, ocieranie się o niebezpieczeństwa, przygody i odkrywanie 

tajemnic to, co jaskiniowcy lubią najbardziej. Stawiamy sobie pierwsze wyzwanie - odwiedzić wszystkie polskie 

jaskinie turystyczne.  

 

 

274. Twój przewodnik pozytywnego życia / Katarzyna Dorosz.- [Miejsce nieznane] 

: Instytut Długowieczności, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Długowieczność , Kobieta , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

"Twój przewodnik pozytywnego życia" nie jest typowym poradnikiem. Nie zanudzi Cię długimi stronami 

niepraktycznych mądrości czy niezrozumiałymi informacjami. To książka pełna praktycznych ćwiczeń, do 

których będziesz chciał wracać codziennie. Zrób pierwszy krok w stronę życia pełnego energii!  

 

 

275. Tygrysie serce : moje życie ze zwierzętami / Ewa Zgrabczyńska.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zgrabczyńska, Ewa , Ogród Zoologiczny (Poznań) , Ludzie a 

zwierzęta , Ogrody zoologiczne , Opieka nad zwierzętami , Zoolodzy , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2020-10 

 

 

O sobie mówi, że zwierzęta ma w genach. W wieku czternastu lat jako wolontariuszka zaczyna pracę                          

w poznańskim zoo. Trzyma do zastrzyków węże boa i karakale, a jej miłość do zwierząt z czasem przeradza się 

w wielką pasję. Polska usłyszała o niej, gdy wraz z pracownikami poznańskiego zoo uratowała życie słynnym 

Nieumarłym - dziewięciu tygrysom przewożonym w koszmarnych warunkach przez polsko-białoruską granicę. 

Świat śledził tę walkę, która poruszyła sumienia i wywołała wielką falę dobra. Dziś Ewa Zgrabczyńska nie tylko 

opiekuje się podopiecznymi w zoo, ale również ma na wsi swój domowy zwierzyniec liczący ponad 60 

zwierzaków! Dlaczego nie należy igrać z nadawaniem kotom imion? Jak udało się uratować niedźwiadka przed 

chorobą sierocą? Które zwierzęta mają największy temperament, a które stanowią wzór małżeńskiej wierności? 

Jakie pieszczoty najbardziej lubi nosorożec? I jak to się stało, że najlepszym przyjacielem psa został szczur? 

„Tygrysie serce. Moje życie ze zwierzętami” to nie tylko zabawna, a jednocześnie poruszająca opowieść o życiu 
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wśród zwierząt. To także historia niezwykłej kobiety, która na każdym kroku przypomina nam, jak ważna jest 

walka o prawa tych, którzy sami nie mogą się obronić.  

 

 

276. U nas każdy jest prorokiem : o Tatarach w Polsce / Bartosz Panek.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Mniejszości narodowe , Muzułmanie , Tatarzy , 

Wielokulturowość , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2020-10 

 

 

Wielbiciele Podlasia dobrze znają Kruszyniany i Bohoniki. Miłośnicy Sienkiewicza z pewnością pamiętają 

Lipków. Ale nawet ci, którzy słyszeli o polskich Tatarach, zaliczają ich raczej do barwnej, egzotycznej 

przeszłości. Przybyli na Litwę pod koniec XIV wieku, kiedy książę Witold rekrutował wojska przeciwko 

Krzyżakom. W zamian płacił ziemią w bezludnej głuszy. Zostali. Walczyli pod Grunwaldem, a potem                       

w kolejnych wojnach i powstaniach. Legionista Aleksander Sulkiewicz był przyjacielem Piłsudskiego. Mufti 

Szynkiewicz szedł za trumną Marszałka ramię w ramię z imamami wileńskim i warszawskim. Kilkanaście 

pokoleń wydało majorów, chorążych, tłumaczy królewskich, sędziów, rotmistrzów. Chociaż żyli otoczeni 

ludnością chrześcijańską, potrafili zachować odrębność narodową i wiarę muzułmańską. Pod koniec lat 

trzydziestych XX wieku mieszkało ich w Polsce niecałe sześć tysięcy. Po II wojnie światowej Tatarów nie 

uwzględniała żadna z umów o repatriacji zawartych między Moskwą a Warszawą. Władze sowieckie traktowały 

ich jako Tatarów radzieckich, chociaż oni sami czuli się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Ci, 

którym udało się opuścić Kresy, próbowali zacząć nowe życie w nowych miejscach. Dziś oficjalnie pozostało ich 

niespełna dwa tysiące. Bartosz Panek zebrał, co ocalało. W fascynujących życiorysach swoich bohaterów 

przypomina, że kultura tatarska była i jest nieodłączną częścią naszego wspólnego dziedzictwa i choć dzisiaj 

społeczność tatarska jest nieliczna i podzielona, pamięć o niej musi przetrwać.  

 

 

277. Uber : walka o władzę / Mike Isaac ; przekład Jarosław Irzykowski.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uber (firma) , Innowacje , Nieuczciwa konkurencja , 

Przedsiębiorstwo wielonarodowe , Przewoźnicy osób , Start-up , Transport 

taksówkowy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-334 

Nowości:  2020-10 

 

 

Wielokrotnie nagradzany korespondent technologiczny "New York Timesa" i reporter śledczy Mike Isaac 

przedstawia spektakularny rozwój i upadek jednej z największych i najbardziej kontrowersyjnych firm XXI 

wieku, Ubera. Przedsiębiorstwo, wspierane przez miliardy dolarów kapitału podwyższonego ryzyka                                

i prowadzone przez zuchwałego, ambitnego założyciela Travisa Kalanicka, miało zrewolucjonizować sposób 

przewozu ludzi i towarów na świecie. Uber wydawał się gotowy do zajęcia miejsca obok Amazona, Apple’a                  

i Google’a. To, co nastąpiło później, stało się jednak przestrogą dla młodych przedsiębiorstw i żywym dowodem 

na to, że wielki startupowy okręt może zatonąć. Bitwy Ubera ze związkami taksówkowymi i kierowcami, 

toksyczna atmosfera panująca w firmie, seksizm i skandale oraz bezwzględne zagrywki, do jakich można się 

posunąć, aby zdobyć władzę – wszystko to zogniskowało się w Uberze jak w soczewce i ostatecznie 

doprowadziło firmę na skraj przepaści. Brutalny rok dla giganta transportowego zakończył się wewnętrznym 

zamachem stanu w sali konferencyjnej, gdzie inwestorzy pozbawili Kalnicka stanowiska dyrektora generalnego  
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i  przejęli kontrolę nad startupem. "Uber" to opowieść o ambicjach i oszustwach, obscenicznych zachowaniach               

i nieprawdopodobnym bogactwie, która powstała na podstawie setek wywiadów z obecnymi i byłymi 

pracownikami Ubera, a także z wykorzystaniem niepublikowanych dotąd dokumentów. Dowiedz się, co się 

dzieje za kulisami  jednej z najbardziej konkurencyjnych firm transportowych na świecie, zanim wygodnie 

umościsz się na kanapie tylnego siedzenia i wdasz w pogawędkę z kierowcą.  

 

 

278. Uciec w Himalaje, czyli PRL, dewizy i marzenie o wolności / Anna 

Kalinowska.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kalinowska, Anna (ekologia) , Alpiniści , Alpinizm , 

Turystyka górska , Himalaje (góry) , Karakorum (góry) , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2020-10 

 

 

W latach osiemdziesiątych azjatyckie wyprawy trekkingowe były najlepszą chwilową ucieczką od szarzyzny 

PRL-u. A Polacy znaleźli sprytny sposób, by je tanio organizować. Zjawisko wyjazdów "Kierunek Azja" nieco 

przypominało fenomen Dzikiego Zachodu z czasów gorączki złota. Lecieli, jak tam po "złote runo", osobnicy 

najprzeróżniejsi: romantyczni podróżnicy i kombinatorzy, przekupy z bazarów i wyczynowi himalaiści, 

amatorzy trekkingu i miłośnicy leżenie na plaży. Choć tak wiele ich dzieliło, dla wszystkich kluczem do sukcesu 

wyjazdu był handel z "dobrym przebiciem". Jedni za te zyski jechali do Nepalu, by ruszyć na trekking                         

w Himalaje, inni robili kolejne zakupy, by wieźć nowy towar prosto na polskie bazary. Książka opowiada                    

o wyprawach w tym romantycznym celu - podróż w największe góry świata - i o handlowych perypetiach "po 

drodze". Pięć opowiadań - pięć prawdziwych historii ubranych w literacki kostium. Podane ze swadą, oddają 

klimat tamtych czasów.  

 

 

279. Udręczeni : historia prawdziwa / Ed i Lorraine Warren, Ray Garton, Carmen 

Reed, Al Snedeker ; tłumaczyła Martyna Plisenko.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Warren, Ed (1926-2006) , Warren, Lorraine (1927-2019) , 

Egzorcyzmy , Demonologia , Duchy , Mediumizm , Nawiedzone domy , Zjawiska 

paranormalne , Connecticut (Stany Zjednoczone ; stan) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-159.96  

Nowości:  2020-10 

 

NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA SPRAWA EDA I LORRAINE WARRENÓW!  Wkrótce po przeprowadzce 

do nowego domu w Connecticut, Snedekerowie zaczynają doświadczać ataków ze strony bluźnierczej siły,                   

a wszelkie próby wypędzenia jej nie przynoszą rezultatów. Jedyną szansę upatrują w światowej sławy 

demonologach - Edzie i Lorraine Warrenach, którzy postanawiają pomóc. Jednak nawet oni mają problem                   

z pozbyciem się upiornej obecności. Przy okazji otwarcie przyznają, że nigdy wcześniej nie zetknęli się ze 

sprawą tak przerażającego nawiedzenia… Udręczona rodzina nie miała pojęcia, że jej nowy dom był niegdyś 

zakładem pogrzebowym i że koszmar z niewytłumaczalnymi zjawiskami dopiero się zaczyna. To, co z początku 

rysowało się jako działanie poltergeista, szybko okazało się prawdziwą wojną z najmroczniejszymi siłami zła. 

Wojną, na przegranie której Snedekerowie nie mogli sobie pozwolić. Na podstawie niniejszej sprawy 

nawiedzonego domu nakręcono film pt. The Haunting in Connecticut (polski tytuł: Udręczeni).  
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280. UFO : generałowie, piloci i funkcjonariusze państwowi mówią o faktach / Leslie 

Kean ; tłumaczenie Agnieszka Nowakowska ; przedmowa John Podesta.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Raport , UFO , Władza państwowa , Zjawiska 

paranormalne , Reportaż 

Sygnatura:  WG-001.94 

Nowości:  2020-10 

 

 

Przełomowe dziennikarskie śledztwo w sprawie UFO, które oddziela prawdę od fikcji. Wiarygodne świadectwa 

spotkań z UFO potwierdzone rządowymi i wojskowymi raportami. Książka, która przedstawia nie tylko fakty, 

ale też próby ich ukrycia przez władze. Piloci i wojskowi na całym świecie co jakiś czas spotykają 

niezidentyfikowane obiekty latające - UFO. Poruszają się z prędkością i zwrotnością, jakiej nie są w stanie 

osiągnąć maszyny stworzone przez człowieka. Choć przybysze nie zachowują się wrogo, ich obecność w pobliżu 

samolotów może powodować zagrożenie, a zainteresowanie instalacjami wojskowymi i atomowymi rodzi 

niepokój. Dlaczego więc wiarygodne relacje potwierdzone przez niezależnych świadków są utajniane przez 

władze cywilne i wojskowe? Czemu celowo ukrywa się je przed opinią publiczną, a kiedy wyciekną, ośmiesza              

i bagatelizuje? Czy zagrożenie jest do tego stopnia realne, że amerykańscy wojskowi wolą ukrywać przed 

światem prawdę o istnieniu pozaziemskich cywilizacji? Dziennikarka Leslie Kean nie boi się trudnych pytań                  

i bezlitośnie punktuje przypadki tuszowania faktów. W jej książce znalazły się relacje pilotów, żołnierzy                       

i urzędników państwowych, którzy nie boją się powiedzieć prawdy o swoich spotkaniach z UFO. CZY 

ODWAŻYSZ SIĘ IM UWIERZYĆ? „W końcu poważna i przemyślana książka na ten kontrowersyjny temat. 

Zarówno sceptycy, jak i przekonani znajdą tu zbiór wnikliwych i otwierających oczy informacji”. Michio Kaku 

 

 

281. Ukrainki : co myślą o Polakach u których pracują? / Monika Sobień.- Warszawa : 

Czerwone i Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Ukraińcy , Kobieta , Emigracja zarobkowa , Klasa 

średnia , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-331.5  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Sprzątają w naszych domach, opiekują się naszymi dziećmi, są kelnerkami, sprzedawczyniami, fryzjerkami.                  

I oczywiście nas obserwują. I chociaż, jak same podkreślają, one „tylko“ sprzątają, to mają dostęp do intymnych 

sfer naszego życia, do naszych lodówek, sypialni, pokojów dziecięcych. Wiedzą, ile pijemy, ile zdradzamy, na 

co wydajemy pieniądze. Widzą, jacy jesteśmy, gdy możemy poczuć się kimś lepszym, bo zatrudniamy 

pracownika z biedniejszego kraju. Ukrainki – kobiety, które jako najliczniejsza mniejszość narodowa są bardzo 

blisko Polaków.  

 

282. Urodziłam dziecko szejka / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Ciąża , Kobieta , Ludzie bogaci , Macierzyństwo 

zastępcze , Przemoc emocjonalna , Arabia Saudyjska , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2020-10 
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Wstrząsająca historia kobiety, która wbrew swojej woli została surogatką szejka. Ola, młoda i oddana pracy 

pielęgniarka, dostaje pracę jako opiekunka niepełnosprawnej córki saudyjskich arystokratów. Na miejscu 

okazuje się jednak, że pani domu ma dla niej zupełnie inne zadanie niż to, na które wskazywał kontrakt. 

Dziewczyna wpada w misterną pułapkę intryg trzęsącej arabską rodziną matrony i znajduje się w sytuacji bez 

wyjścia. W tym oszustwie cel jest jeden – macierzyństwo za wszelką cenę. Ola wbrew swojej woli zachodzi                

w ciążę z synem szejka. Rozpoczyna się koszmar, który zmieni jej życie, bo w Arabii Saudyjskiej za nieślubną 

ciążę grozi nawet kara śmierci. Marcin Margielewski wysłuchał zwierzeń, na które bohaterka była gotowa 

dopiero po dekadzie od tamtych wydarzeń. Do czego są w stanie posunąć się bogate arabskie rodziny, by ukryć 

wstydliwą bezpłodność? Jaką cenę są gotowe zapłacić za rodzicielstwo? I dlaczego jedne kobiety wyrządzają 

krzywdę innym, w kraju, w którym wszystkie mają tak niewiele praw? 

 

 

283. Uwikłane w historię : bohaterki i zdrajczynie: dziewczyny, które igrały z 

życiem i historią: Kossak, Sendlerowa, Wasilewska, Skarbek i inne... / Jarosław 

Molenda.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 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:  2020-10 

 

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?  

 

 

284. Uwikłany : nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry / Leszek Szymowski ; 

[z przedmową Stanisława Michalkiewicza].- Warszawa : Wydawnictwo Nobilis, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ziobro, Zbigniew (1970- ) , Politycy , Prokuratorzy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2020-10 

 

 

W 2011 roku warszawski prokurator planował postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzut niedopełnienia obowiązku 

służbowego w związku z funkcjonowaniem w Polsce tajnych więzień CIA. Śledztwo mu odebrano, a sprawę 

zamieciono pod dywan. Ten i wiele innych epizodów ze swojego życia Zbigniew Ziobro próbuje ukryć przed 

opinią publiczną. Dziennikarskie śledztwo Leszka Szymowskiego ujawnia również wiele innych sekretów 

biografii ministra sprawiedliwości. Autor wprowadza czytelnika w świat politycznych intryg, "haków", "kwitów" 

i brutalnej walki o władzę, z której bezlitosny pozbawiony skrupułów Ziobro wychodzi od lat jako zwycięzca.  
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285. 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:  2020-10 

 

 

 

 

Czy 80 podróży wystarczy, by zwiedzić cały świat? Tego nie wiemy, ale z pewnością jest to wystarczająca ilość 

ekspedycji, by okrążyć naszą piękną Ziemię i bliżej jej się przyjrzeć. Właśnie o takich niezwykłych podróżach 

opowiada ta porywająca książka. Przypomina ona ponadto, że świat czeka, byśmy go odkryli - dla siebie. Nawet, 

jeżeli nie możemy wyruszyć osobiście, to przynajmniej - i aż! - możemy to uczynić śledząc relacje wytrawnego 

wędrowca. Słynny pisarz i satyryk Marcin Wolski prowadzi nas bowiem po najróżniejszych zakamarkach globu. 

W charakterystyczny dla siebie sposób, z polotem i humorem, opowiada chociażby o spotkaniu z ludożercami, 

nurkowaniu z rekinami, dziwnym pięknie i smutku kubańskiej niewoli, czy wiecznej wiośnie na Hawajach. 

Pasjonują go na równi przyroda i historia. Dzięki niemu dalekie kraje zdają się być nam na wyciagnięcie ręki. 

Autora nachodzą też zaskakujące refleksje, dlatego „W 80 podróży dookoła świata” nie jest zwykłym 

wakacyjnym czytadłem. Książka pobudza Czytelnika do myślenia, dostarcza wiele radości i urozmaica życie               

w tym nieco ponurym obecnym czasie. Znajdziemy tu opisy krótszych lub dłuższych odwiedzin w ponad stu 

krajach. Marcin Wolski dotarł na Wyspę Wielkanocną i do źródeł Amazonki. Odwiedził słynne wyspy 

Galapagos z żółwiami pamiętającymi Darwina. Przeżywał przygody w Nepalu, Kolumbii, Gwinei Bissau, 

Kambodży, w Omanie, Etiopii, Iranie, na Filipinach. Przemierzył szlakiem polskich misji katolickich Nową 

Gwineę. Gonił (a może to one go goniły…) goryle w Ugandzie i gepardy w Tanzanii. Pływał po Orinoko, 

Amazonce, Nilu i pośród norweskich fiordów. Nurkował z akwalungiem na Kajmanach, w Hondurasie, na 

Jamajce, na Malediwach i w Malezji. „Grzebał” we wrakach i w podwodnych jaskiniach Meksyku. 

Pielgrzymował po Ziemi Świętej, gdzie, jak wyznaje, przeżył głęboki powrót do wiary. Zbliżał się do tajemnic. 

Wśród wielu niezwykłych ludzi pod wszystkimi szerokościami geograficznymi spotykał Polaków - co uwypukla 

w tej książce. Czasem łączył pasję wędrowca z pasją satyryka i… koncertował, np. na Hawajach, w USA czy 

Australii. Pośród licznych talentów Marcin Wolski ujawnia w tej publikacji jeszcze jeden - fotografowanie! 

Książka jest bardzo bogato ilustrowana; głównie jego zdjęciami, które ubarwiają przekaz i ubogacają treść 

reportaży. „W 80 podróży dookoła świata” czyta się jednym tchem!  

 

 

286. W grze / Jerzy Brzęczek, Małgorzata Domagalik.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brzęczek, Jerzy (1971- ) , Piłkarze nożni , Trenerzy i 

instruktorzy sportowi , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Jego pojawienie się w roli selekcjonera polskiej reprezentacji w 2018 roku wywołało niespotykaną dotąd                     

w naszych mediach burzę. Skala hejtu, agresji i środowiskowej krytyki, z jaką musiał się zmierzyć Jerzy 

Brzęczek, zaskakuje, ale i przeraża. Prowokuje do pytania: kim jest jedna z najważniejszych w tej chwili postaci 

polskiej piłki? Nie tylko jako trener, ale także jako człowiek. "W grze" to mocna, zaskakująca i zmuszająca do 

refleksji historia jednego z najbardziej "nierozpoznanych" ludzi polskiej piłki. Opowiedziana na wielu 

poziomach: piłkarskim i prywatnym. Z eliminacjami naszej reprezentacji na EURO 2020 i grozą pandemii 

koronawirusa w tle. Jest w niej pełnokrwisty bohater, są dramatyczne okoliczności i gwałtowne zwroty akcji. 
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Jest wreszcie sam Jerzy Brzęczek, w którym Małgorzata Domagalik w sposobie rozumienia, pasji i podejściu do 

piłki nożnej jako takiej widzi w przyszłości kontynuatora trenerskiej myśli Kazimierza Górskiego. W książce 

mówią o selekcjonerze m.in. po raz pierwszy jego żona i synowie, a także trenerzy, dziennikarze, przyjaciele                 

i koledzy z boiska: Kuba Błaszczykowski, Zbigniew Boniek, Hubert Kostka, Andrzej Strejlau, Grzegorz 

Mielcarski i Krzysztof Materna.  

 

 

287. Waleczne kobiety roku 1920 / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paderewska, Helena (1856-1934) , Piłsudska, Aleksandra 

(1882-1963) , Armia Czerwona , Ochotnicza Legia Kobiet , Bitwa warszawska (1920) 

, Jeńcy wojenni , Kobieta , Obrona Płocka (1920) , Organizacje kobiece , Pielęgniarki 

i pielęgniarze , Sanitariusze , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , Wojsko , 

Polska , Płock (woj. mazowieckie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081  

Nowości:  2020-10 

 

Dla dobra Ojczyzny ; "Damskie wojsko", czyli Ochotnicza Legia Kobiet ; Odważne i zdeterminowane: 

obrończynie Płocka ; Przy łóżku rannego żołnierza - pielęgniarki, sanitariuszki, siostry miłosierdzia, samarytanki 

; W cieniu sławnych mężów. Co się może zdarzyć, kiedy dwójka zaprzysiężonych wrogów wybiera się w podróż 

życia, która miała być miesiącem miodowym kogoś innego? Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że 

poleje się krew. Tymczasem udawana para nowożeńców odkrywa, że nie są już do siebie tak nieprzyjaźnie 

nastawieni. Zgadzają się zawrzeć tymczasowy rozejm. Co będzie dalej - flirt, seks, a może… miłość? Olive 

przyzwyczaiła się do swojego pecha: w końcu towarzyszy jej całe życie. Tymczasem Ami, jej siostra 

bliźniaczka, to wieczna farciara, której wszystko się udaje. Nawet darmowe przyjęcie weselne. Ale do czasu. 

Wesele Ami zamienia się w koszmar, gdy goście, jeden po drugim, opuszczają przyjęcie z powodu zatrucia 

pokarmowego. Nieszczęście ominęło Olive oraz Ethana, drużbę i brata pana młodego, którego Olive nie znosi. 

Gdy okazuje się, że z powodu niedyspozycji nowożeńców do wzięcia jest podróż poślubna na Hawaje, oboje 

decydują się udawać zakochanych…  

 

 

288. Warto żyć / Lejb Fogelman ; rozmawia Michał Komar.- Warszawa : Czerwone i 

Czarne : we współpracy z Firmą Wydawniczą Sezamm Małgorzata Maruszkin, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fogelman, Lejb (1949- ) , Marzec 1968 (Polska) , Polacy za 

granicą , Prawnicy , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Lejb Fogelman to człowiek renesansu. Urodził się w Legnicy, dorastał w Warszawie, a po marcu 1968 roku 

wyemigrował do Stanów. Światową sławę zdobył jako prawnik. Dziś żyje między Nowym Jorkiem a Warszawą. 

Jest partnerem i członkiem komitetu zarządzającego w globalnej kancelarii Greenberg Traurig. Ale to tylko 

jedno z jego wcieleń, bo w głębi duszy jest artystą. W tej dziedzinie też się realizuje produkując spektakle 

teatralne. Można go czasem spotkać przemierzającego centrum Warszawy w nienagannie skrojonym garniturze              

i kapeluszu. Jeśli któryś z przechodniów go zainteresuje, w stylu Sokratesa zatrzymuje go rozmową. Trzeba więc 

mieć się na baczności...  
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289. Wiedeń 1683 / Johannes Sachslehner ; przekład Łukasz Kuć.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , Kara Mustafa 

(1634-1683) , Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705) , Bitwa pod 

Wiedniem (1683) , Polityka międzynarodowa , Życie codzienne , Imperium 

Osmańskie , Święte Cesarstwo Rzymskie (962-1806) , Wiedeń (Austria) , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2020-10 

 

Nadchodzi rok 1683. Rok wojny, śmierci i zniszczenia. W styczniu 1683 roku Imperium Osmańskie rozpoczyna 

triumfalny pochód w głąb Europy. Wielki wezyr Kara Mustafa prowadzi do walki ze światem chrześcijańskim 

najpotężniejszą armię, jaką kiedykolwiek wystawiła Wielka Porta. Oczy wszystkich skierowane są na Wiedeń. 

To tu będą decydować się losy całego kontynentu. Zachodni sojusznicy są skłóceni, a chwila gdy nad jedną                 

z europejskich stolic powiewać będzie sztandar proroka, wydaje się coraz bardziej realna. Dla słabnącego 

Cesarstwa jedyną realną nadzieją staje się polska odsiecz. Po błyskawicznym marszu, 12 września, król Jan III 

Sobieski prowadzący polskie wojska dociera pod miasto, gdzie rozpoczyna się bitwa, która przejdzie do 

historii… Po odniesionym triumfie wiele faktów zostało zapomnianych. Nie wspominano o rażących błędach 

dowódców wojsk, tchórzostwie austriackiej szlachty ani o tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa. Johannes 

Sachslehner opowiada fascynującą historię 365 dni, przedstawia losy najeźdźców i obrońców, przeplatając 

wielką politykę z życiem codziennym.  

 

 

290. Wiek mądrości : lekcje życia ocalonej z Zagłady Alice Herz-Sommer / Caroline 

Stoessinger ; wstęp Václav Havel ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Herz-Sommer, Alice (1903-2014) , Theresienstadt (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , Holokaust , Pianiści czescy , Więźniowie obozów , Żydzi , 

Czechy , Izrael , Londyn (Wielka Brytania) , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Herz-Sommer A.  

Nowości:  2020-10 

 

Inspirująca opowieść o sile charakteru i optymizmie - historia życia Alice Herz-Sommer, pianistki ocalonej                   

z Holocaustu. Alice Hertz-Sommer dorastała w Pradze, w dzieciństwie spędzała weekendy i święta                             

w towarzystwie Franza Kafki (nazywała go "wujkiem Franzem"), a Gustav Mahler, Sigmund Freud i Rainer 

Maria Rilke byli przyjaciółmi jej matki. Przeżyła obóz koncentracyjny w Terezinie, przyglądała się procesowi 

Adolfa Eichmanna w Jerozolimie. Gdy po wojnie Alice wyemigrowała do Izraela, na organizowanych w jej 

domu koncertach bywali Golda Meir, Artur Rubinstein, Leonard Bernstein, Isaac Stern. W 1986 roku 

zamieszkała w Londynie, gdzie zmarła w 2014 roku w wieku 110 lat. W Terezinie Alice straciła matkę, męża, 

przyjaciół. Po latach musiała zmierzyć się z przedwczesną śmiercią jedynego syna. A mimo to do końca życia 

potrafiła żyć, nie popadając w zgorzknienie. "Wiek mądrości" to opowieść o przyjaźni, sile muzyki, rezygnacji              

z pogoni za dobrami życia, a także umiejętności dostrzeżenia w każdej istocie ludzkiej, również                                        

w nieprzyjaciołach, człowieczeństwa. "Wiek mądrości" to niezwykła i poruszająca opowieść o upartym dążeniu 

kobiety - której dane było zaznać wiele zła - do szukania dobrych stron życia. Opowieść o przyjaźni, sile muzyki, 

rezygnacji z pogoni za dobrami materialnymi, ciekawości świata i niewyczerpanych zasobach optymizmu.  
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291. Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona 

przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej / redakcja naukowa Mirosław Banasik, 

Agnieszka Rogozińska.- Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa , Bezpieczeństwo 

międzynarodowe , Bezpieczeństwo informacyjne , Cyberterroryzm , Polityka , 

Wojna hybrydowa , Zarządzanie wiedzą , Rosja , Monografia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-10 

 

CZĘŚĆ 1. BEZPIECZEŃSTWO W SFERZE INFORMACYJNEJ; CZĘŚĆ 2. WIRTUALNY WYMIAR 

BEZPIECZEŃSTWA; CZĘŚĆ 3. BEZPIECZEŃSTWO REGIONALNE; CZĘŚĆ 4. OCHRONA PRZED 

ZAGROŻENIAMI. 

 

 

292. Wihajster czyli Przewodnik po słowach pożyczonych / Michał Rusinek ; 

[ilustracje: Joanna Rusinek].- Kraków : Znak Emotikon - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etymologia , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-811.162.1 

Nowości:  2020-10 

 

Słowa bywają nieposłuszne. Trudno ich upilnować – czasem mają szemraną przeszłość, przekraczają granice,                

a nawet zmieniają znaczenie! Michał Rusinek, niestrudzony tropiciel tajemnic naszego języka, pokazuje tym 

razem świat słów zapożyczonych. Odkryjecie sekrety wyrazów, których używamy codziennie, a o których tak 

mało wiemy! Co wspólnego ma indyk z Indianami? Czy wiesz, że często na śniadanie zjadasz „złote jabłka”,                

a na obiad „kwiaty kapusty”? Czy traktory istniały w starożytności i co łączy jasiek z Jasiem?  Bierzcie lupę! 

Wyruszamy w świat tajemniczych historii słów!  

 

 

293. 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:  2020-10 

 

 

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 

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.  

 



246 
 

294. Władcy strachu : przemoc w sierocińcach i przełamywanie zmowy milczenia / 

Ewa Winnicka, Dionisios Sturis.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy  Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom dziecka , Dziecko maltretowane , Dziecko seksualnie 

wykorzystywane , Społeczności lokalne , Zmowa milczenia , Jersey (Wielka Brytania, 

Jersey ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2020-10 

 

Kiedy stało się to po raz pierwszy, opiekunka powiedziała Charlotcie, że to był sen. George przełamał wstyd                  

i poszedł na komisariat, ale nikt mu nie uwierzył. John usłyszał od pielęgniarki, że opowiada brednie i pewnie 

musiał się zranić. Takich jak oni były setki. Od swoich opiekunów, policji, personelu sierocińca wszyscy 

usłyszeli to samo. Że mają siedzieć cicho. W lutym 2008 roku pod schodami Haut de la Garenne, największego 

sierocińca na wyspie, dr Julie Roberts znalazła niewielki przedmiot. Antropolożka uznała po wstępnej analizie, 

że jest to fragment dziecięcej czaszki. Od miesiąca na terenie dawnego sierocińca poszukiwano dowodów na 

zbrodnie popełniane na dzieciach. Tego dnia rozpętało się prawdziwe piekło. Nie dało się już dłużej ukrywać 

faktu, że sierocińce na Jersey były terenem łowów dla pedofilów. Śledczy ze zdumieniem odkrywali siatkę 

powiązań i przestępstw, które milcząco aprobowała cała wyspa.  

 

 

295. Wrażliwość - dar czy przekleństwo? : przewodnik życiowy dla osób wyjątkowo 

wrażliwych / Ilse Sand ; przekład: Ewa M. Bilińska.- Wydanie w nowej szacie 

graficznej.- Warszawa : Laurum - MT Biznes, 2020. 

(Psychologia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odporność psychiczna , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-10 

 

 

Odczuwasz świat intensywniej niż inni? Jesteś podatny na wpływ nastroju otaczających cię osób? Źle działają na 

ciebie hałas, chaos i nieprzewidywalność? Jeśli czujesz, słyszysz i przeżywasz wszystko mocniej niż inni, to 

prawdopodobnie jesteś osobą wysoko wrażliwą. Twoja natura może być wielkim darem, ale może też czasami 

sprawiać wrażenie przekleństwa. Jak wykorzystać swoją wrażliwość, by czerpać z niej jak najwięcej,                            

a jedocześnie nie dać się złapać w pułapki zastawione na ciebie przez świat? W świecie wrażliwców Zapewne 

często zdarzało ci się usłyszeć, żebyś po prostu przestał się martwić. Że musisz spróbować być trochę twardszy. 

Właśnie dlatego pokochanie siebie samego jako wrażliwca może okazać się trudnym zadaniem. W końcu tyle 

razy oczekiwano od nas zmiany. Tymczasem świat widziany przez wrażliwców jest piękniejszy, uważniejszy                

i pełen różnorodnych barw. Ilse Sand pokaże ci, jak wykorzystać twoją wrażliwość, by lepiej pracować, uczyć 

się i żyć. Być może przekona cię, że życie w swoim własnym tempie, świadome i bogate wewnętrznie,                         

w zgodzie ze sobą, jest najlepszym, co może cię spotkać. Emocje pod kontrolą Duńska autorka, która sama jest 

osobą o wysokiej wrażliwości, przedstawia różne narzędzia do radzenia sobie z emocjami. Pokazuje, jak 

odwrócić swoją uwagę od tego, co jest kłopotliwe, a w zamian skupiać się na swoim potencjale i własnych 

zaletach. W określeniu poziomu wrażliwości pomoże ci specjalnie przygotowany test, który znajdziesz w środku. 

Ta książka, łatwa i przyjemna w lekturze, może stać się prawdziwym objawieniem i pomocnym przyjacielem nie 

tylko dla wielu wrażliwców, lecz także dla osób, które są w relacji z wyjątkowo wrażliwymi osobami.  
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296. Wrzenie : Francja na krawędzi / Anna Pamuła.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Migracje , Muzułmanie , Problemy społeczne , Społeczeństwo 

, Terroryzm , Wielokulturowość , Wykluczenie społeczne , Francja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

FRANCJA WRZE. CZY TERROR, PRZEMOC ORAZ RÓŻNE ROZUMIENIE MIŁOŚCI, NIENAWIŚCI                  

I PRAWDY PROWADZĄ JĄ NA SKRAJ NOWEJ REWOLUCJI? Czy rodzice są odpowiedzialni za błędy 

swoich dzieci? - pyta Véronique, biała katoliczka, wcześniej obywatelka, a potem już tylko „matka terrorysty”. 

Czy żona poligamisty może się stać emancypantką? Jak obrzezane kobiety mogą odzyskać godność? Dlaczego 

Żydzi uciekają z Francji, a katolicy kłócą się o papieża? Jak współistnieć w różnorodności? Z losów bohaterów 

Wrzenia wyłania się obraz kraju w ciągłym napięciu i pełnego sprzeczności, ale też poszukującego 

wewnętrznego porozumienia. Czy jest na nie szansa?  

 

 

297. Wszyscy wyszli z PAKI : biografia (prawie) każdego kabaretu wraz z 

instrukcją obsługi / Agnieszka Kozłowska.- Kraków : MANDO - Wydawnictwo 

WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przegląd Kabaretów Amatorskich PaKA , Kabaret polski , 

Konkursy i festiwale kulturalne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-792.2/.8 

Nowości:  2020-10 

 

 

PAKA dobrego humoru Na scenę wychodzą konferansjerzy: raz Piotr Bałtroczyk, raz Artur Andrus, potem 

Maciej Stuhr. Wieczór płynie wartko. Poznajemy (prawie) wszystkie kabarety w Polsce, ich zabójcze żarty                     

i najostrzejsze riposty. Rozbrajają nas Kabaret Potem, Hrabi, Neo-Nówka. Pojawia się Kabaret Moralnego 

Niepokoju, Łowcy. B, a do tego Ani Mru-Mru. Po kuluarach najsłynniejszej imprezy kabaretowej w Polsce 

oprowadza nas Agnieszka Kozłowska, zdradzając, jak do PAKI trafić. Dzięki opowieściom autorki, 

współzałożycielki legendarnego przeglądu, czujemy się tak, jakbyśmy zasiedli w gronie jurorów wszystkich 

PAK. Przy okazji dowiadujemy się, dlaczego jedne skecze śmieszą, a inne męczą. A także: dla kogo Zbigniew 

Wodecki wykonał hejnał z wieży Mariackiej? Kto otrzymał termos z dedykacją Jacka Kuronia, a kto grzebień 

Stanisława Tyma? Z kim Ewa Wachowicz jeździła traktorem po Rynku krakowskim? Czyja „gwiazda” nie 

przetrwała pierwszego mycia podłóg? Jak radził sobie ze stresem Piotr Bałtroczyk i dlaczego był to schabowy za 

16 złotych? Kto wziął prysznic na scenie z Manuelą Gretkowską? I co trzeba było ukręcić satyrowi, by PAKA 

przetrwała? Tęsknię za Tobą, PAKO, marzę o Tobie. Modlę się, abym mógł siedzieć jak najdłużej. Stanisław 

Tym PAKA to ładne doświadczenie. Fajna rzecz… Raz na rok organizatorzy taką paczkę zawiązują, pakują taką 

paczkę i wysyłają do narodu. Co naród z tą paczką zrobi, to jego sprawa. Andrzej Poniedzielski Mowa jest 

srebrem a milczenie owiec. Damian Rogala (ulubiona myśl jednego z Rektorów UJ)  
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298. Wytrzymałość : elastyczne granice ludzkich możliwości / Alex Hutchinson ; 

przekład Krzysztof Krzyżanowski.- Gorlice : Helion, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia sportu , Sportowcy , Trening sportowy , 

Wytrwałość , Zawody sportowe , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Podziwiamy bohaterów. Mistrzowie sportu stają się naszymi idolami. Intrygują nas niezwykłe wyczyny 

związane z wytrzymałością i przekraczaniem własnych granic. Zimowe wejścia na szczyty Himalajów, 

ustanawianie rekordów podczas ultramaratonów czy przetrwanie w ekstremalnie niebezpiecznych dla życia 

warunkach - to wszystko skłania do zastanowienia się, jak daleko sięga kontrola umysłu nad ciałem, jak silna jest 

wola przetrwania i co sprawia, że skrajnie wyczerpany zawodnik pada na ziemię kilka metrów za linią mety,                

a nie przed nią. Ta zadziwiająca moc decyduje o sukcesie w pracy, wygranym konkursie w sporcie czy przeżyciu 

w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Ta książka bazuje na najbardziej aktualnych publikacjach naukowych 

dotyczących biegania i innych sportów wytrzymałościowych. Mówi o tym, jak umysł działa w warunkach 

skrajnego wysiłku, bólu czy zagrożenia i jak wpływa na funkcjonowanie ciała. Dzięki niej uzyskasz wyjątkowy 

wgląd w to, co dzieje się w głowach wybitnych sportowców, a co sprawia, że osiągają oni niezwykłe wyniki. 

Przyjrzysz się najbardziej fascynującym aspektom funkcjonowania mięśni, kontroli sprawowanej przez układ 

nerwowy i mózg, poznasz tajniki żywienia sportowego i treningu. To obowiązkowa pozycja dla każdego 

sportowca wytrzymałościowego! Ta książka: -wyjaśnia, co dzieje się w umysłach osób uzyskujących wyjątkowe 

wyniki, -opisuje niezwykłe podróże poza granice ludzkich możliwości, -pomaga zrozumieć rolę umysłu                       

w dochodzeniu do wybitnych osiągnięć, -pokazuje najciekawsze fakty dotyczące pracy mięśni i prowadzenia 

treningu, -obala mity i prezentuje wyniki najnowszych badań naukowych. Umysł. Ciało. Kontrola. Wytrzymasz  

i zwyciężysz!  

 

 

299. Z czego zrobiony jest świat / Anja Røyne ; [przekład z norweskiego: 

Małgorzata Rost].- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pierwiastki chemiczne , Przyroda , Surowce , Wszechświat , 

Ziemia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-5 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Żyjemy na wyjątkowej planecie. Wszystko w naszym otoczeniu – nawet my sami! – jesteśmy złożeni                          

z pierwiastków. Czy wiedziałeś, że nasze ciało składa się z pierwiastków, które w większości powstały miliardy 

lat temu? Zastanawiałeś się kiedyś, skąd na Ziemi znalazło się złoto? Albo z czego właściwie złożone jest Morze 

Martwe? Jesteś ciekawy, które pierwiastki trafiły do nas z kosmosu oraz czy piasek na Ziemi może się kiedyś 

wyczerpać?  
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300. Zakłamane jedzenie : obalamy mity zdrowego odżywiania / Hanna Stolińska.- 

Kraków : Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Zdrowe odżywianie , Żywność , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

Czy wiesz, że: - soja to bardzo zdrowy produkt i powinniśmy ją jeść częściej? - modny obecnie olej kokosowy 

jest prawie pozbawiony witamin i składników mineralnych? - dieta bezglutenowa może zredukować twoją dobrą 

florę bakteryjną? Jeśli starannie dobierasz produkty spożywcze i interesujesz się dietami, to na pewno zależy ci 

na zdrowym odżywianiu. A co, jeśli okaże się, że część informacji o nich to kłamstwo? Bo czy wiesz, że 

superfoods nie zawsze działają cuda? I nie wszystko, co nie ma certyfikatu jakości, jest bezwartościowe, 

rakotwórcze i naszprycowane chemią? Pora dowiedzieć się, jak wygląda prawda o jedzeniu! Ta książka to 

żywieniowy demaskator. Autorka wzięła pod lupę produkty spożywcze, przeanalizowała diety i postanowiła 

obalić najbardziej rozpowszechnione żywieniowe mity. Przekonaj się, ile naprawdę wiesz o zdrowym jedzeniu              

i zacznij świadomie dokonywać właściwych wyborów.  

 

 

301. Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Difin, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie kryzysowe , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

 

R. 1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 1. Kryzys i sytuacja kryzysowa: Pojęcia podstawowe ; Fazy sytuacji 

kryzysowej ; Kryteria warunkujące powstanie sytuacji kryzysowej ; 2. Źródła i przesłanki sytuacji kryzysowej ; 

3. Definicja zarządzania kryzysowego ; 4. Proces zarządzania kryzysowego ; R. 2. DOBRE PRAKTYKI:                    

1. Struktury: Struktury administracyjne ; Struktury techniczne ; 2. Zarządzanie ryzykiem ; 3. Strategia działania: 

Kryterium czasu ; Kryterium możliwości sił i środków ; Kryterium skuteczności ; 4. Planowanie: Pojęcia 

podstawowe ; Charakterystyka elementów planu ; 5. Standardowe Procedury Operacyjne: Podstawowe 

informacje ; Struktura Standardowej Procedury Operacyjnej ; 6. Współdziałanie: Model/relacje ; Pomoc 

międzynarodowa ; Organizacja i realizacja pomocy międzynarodowej ; 7. Świadomość społeczna: Ocena ryzyka 

a świadomość ; Szkolenia a świadomość ; 8. Ćwiczenia: Pojęcia podstawowe ; Cele ćwiczeń ; Scenariusz ; 

Wymagania dotyczące ćwiczenia ; Proces planowania ćwiczenia. 

 

 

302. Zdrowaś mario : reportaże o medycznej marihuanie / Aleksandra Pezda.- 

Warszawa : Wydawnictwo Dowody na Istnienie - Fundacja Instytut Reportażu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marihuana , Medycyna niekonwencjonalna , Nowotwór , 

Padaczka , Wpływ na zdrowie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2020-10 
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Astma. Choroba Leśniowskiego-Crohna. Padaczka lekooporna. Stwardnienie rozsiane. Migrena. Nowotwory. 

Przewlekłe bóle. Lista chorób, w leczeniu których stosuje się medyczną marihuanę, jest długa. Ale medyczna 

marihuana to w Polsce temat tabu. Większości kojarzy się z odurzaniem, nie leczeniem. Teoretycznie od 2017 

roku marihuana do celów medycznych jest w Polsce legalna. Ale prawo jest martwe. Dlatego pacjenci stają się 

przestępcami. Bo państwo, jak mówi jeden z nich, niekoniecznie chce ich leczyć, za to za wszelką cenę chce ich 

utrzymać w trzeźwości. Aleksandra Pezda dociera do chorych, do ich bliskich, do lekarzy w Polsce i za granicą. 

Przygląda się mechanizmom, które sprawiają, że zdesperowani rodzice stają się przemytnikami i że ciężko 

chorzy ludzie są wyprowadzani z domu w kajdankach i sądzeni jak zbrodniarze. To niezwykle aktualny reportaż 

interwencyjny na temat, który dotyczy milionów z nas - choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy.  

 

 

303. Zdzisław Tarnowski : opowieść o panu na Dzikowie / Magdalena Jastrzębska.- 

Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tarnowski, Zdzisław (1862-1937) , Arystokracja , I wojna 

światowa (1914-1918) , Działacze społeczni , Koń , Łowiectwo , Myśliwi , Obyczaje 

i zwyczaje , Politycy , Rody , Ordynacje rodowe , Ziemiaństwo , Dzików 

(Tarnobrzeg ; część miasta) , Galicja (kraina historyczna) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

Nowości:  2020-10 

 

Kim jest Zdzisław Tarnowski - pan na Dzikowie? Czy do jego wielkich pasji życiowych można zaliczyć tylko 

konie i polowanie? Jaką rolę odegrał jako polityk? Dlaczego postanowił sprzedać do Ameryki arcydzieło 

Rembrandta, które były perłą jego dzikowskiej kolekcji i dlaczego fakt ten przedstawiła ówczena prasa jako 

wielki skandal? O czym rozmawiał w Kairze z Henrykiem Sienkiewiczem? Czy biorąc za żonę pannę z rodu 

Potockich z Krzeszewic, chciał jedynie ozłocić swój herb? A może był to związek zawarty z miłości? Kim był 

człowiek, który uosabiał w swej epoce, podobno jak nikt inny, cech wielkiego polskiego pana? Odpowiedzi na te 

i inne pytania znajdą Państwo w najnowszej książce Magdaleny Jastrzębskiej.  

 

 

304. Zespół wygrany czy przegrany? : w co grają ludzie w firmach / Joanna 

Malinowska-Parzydło.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Komunikacja wewnętrzna , Praca zespołowa , 

Przedsiębiorstwo , Przywództwo , Zarządzanie partycypacyjne , Zarządzanie 

zasobami ludzkimi (HRM) , Gry i zabawy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005.95/.96 

Nowości:  2020-10 

 

Ciemna czy jasna strona zarządzania? Zmień reguły gry! Marzysz o przełożonym, który zbuduje u Ciebie 

autorytet i zapyta ludzkim głosem o życie w pracy, a nie tylko o błędy i kejpiaje? Chcesz być wiarygodnym 

liderem, za którym zespół pójdzie w ogień? Jesteś zmęczony korpopląsami, manipulacjami, brakiem sensu                   

w pracy, nieautentycznością szefa lub członków zespołu? Nie jesteś sam. Zbyt wiele osób myśli o pracy jak                   

o umieraniu od poniedziałku do piątku w folwarku, Mordorze i na polu walki. Jako szeregowy lider lub 

pracownik możesz nie mieć wpływu na zarząd, firmę lub tzw. global. Masz za to wpływ na relacje w Twoim 

zespole, możesz mądrze zakwestionować złe, nieskuteczne zasady i dążyć do zmiany reguł gry. Zapraszam                  

w podróż po specyficznej mapie zespołowych krain i gier międzyludzkich. Zespół wygrany czy przegrany? W co 

grają ludzie w firmach wraz ze stanowiącym jego część Atlasem gier (nie tylko) korporacyjnych to książka 

napisana przez życie, ludzi i firmy. Chciałabym napisać, że wszelkie podobieństwo do osób i sytuacji jest 

przypadkowe - ale minęłabym się z prawdą. W firmach znajdziemy niejednego Władcę marionetek, Sprzedawcę 

małp, Biegającego z taczką, znienawidzonego Korpokaprala lub inne opisane w grach mało chwalebne postaci - 
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podczas gdy marzy nam się zespół 4.0 na wzór Tolkienowskiej Drużyny Pierścienia lub plemienia Na'vi z filmu 

Avatar. Tak - ludzie, zgodnie ze swoją naturą, grają. W firmowe piekło lub niebo, umieranie lub rozwój. A Ty, 

jako lider lub członek zespołu, masz wpływ na zasady gry i wybór scenariusza - na to, czy będzie on prowadził 

ku Jasnej Stronie Zarządzania. Wybierz przyjazną dla siebie krainę w Atlasie gier (nie tylko) korporacyjnych, 

która gwarantuje pracę w poczuciu sensu i atmosferze zaufania. Ja wybrałam Younicorn!  

 

 

305. Ziarna dają siłę / Chrissy Freer ; [przekład Jerzy Malinowski].- Warszawa : 

Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta bezglutenowa , Nasiona , Potrawy dietetyczne , 

Zboże , Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Wstęp: Czym są superziarna, Korzyści dla zdrowia, Sposób gotowania, Do czego stosować superziarna ; Quinoa 

(komosa ryżowa) ; Amarantus (szarłat) ; Gryka (kasza gryczana) ; Ryż brązowy ; Chia (szałwia hiszpańska) ; 

Proso (kasza jaglana) ; Owies ; Orkisz i kamut ; Jęczmień ; Farro (pszenica płaskurka) i frikeh. 

 

 

306. Zielarnia : jak czerpać ze skarbów natury / [redakcja Magdalena Drukort, Beata 

Horosiewicz, Agata Mikołajczak-Bąk ; autorzy Teresa Wielgosz, Joanna Nawrot, 

Gerard Nowak, Renata Dawid-Pać, Sebastian Kuczyński ; wstęp Jan Andrzej 

Kozłowski].- Poznań : Publicat Wydawnictwo, copyright 2019 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyki naturalne i organiczne , Rośliny lekarskie , 

Ziołolecznictwo , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-631/633 

Nowości:  2020-10 

 

Wszystko o ZIOŁACH i ich zastosowaniu w medycynie naturalnej i kosmetyce. Naucz się je rozpoznawać, 

zbierać i wykorzystywać ich moc. W książce między innymi: syrop z kwiatów mniszka na przeziębienie, napar                

z owoców dzikiej róży na wzmocnienie odporności, wyciąg z kozłka lekarskiego na uspokojenie, a także toniki               

i maseczki ziołowe dla każdego rodzaju skóry czy ziołowe płukanki do zniszczonych włosów. Pomoc dla 

wszystkich ceniących siłę natury i pragnących ograniczyć stosowanie chemii w życiu codziennym. Polscy 

autorzy, polskie realia. Prosty, przejrzysty i zrozumiały język. Skuteczne, sprawdzone oraz czytelne pomysły do 

wykonania "krok po kroku". Zioła odkryją swoje tajemnice.  

 

 

307. Zioła w medycynie : choroby skóry, włosów i paznokci. T. 1, Choroby 

zakaźne, choroby o podłożu alergicznym, choroby grudkowo-złuszczające, 

choroby naczyniowe, zaburzenia barwnikowe, choroby gruczołów łojowych i 

potowych / redakcja naukowa: Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz 

Ciołkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Choroby skóry , Paznokieć , Rośliny 

lekarskie , Włosy , Ziołolecznictwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 
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I. ZAKAŻENIA BAKTERYJNE; II. CHOROBY WIRUSOWE; III. GRZYBICE; IV. CHOROBY PASO-

ŻYTNICZE; V. CHOROBY O PODŁOŻU AlERGICZNYM; VI. CHOROBY GRUDKOWO‑ZŁUSZ-

CZAJĄCE; VII. CHOROBY NACZYNIOWE; VIII. ZABURZENIA BARWNIKOWE; IX. CHOROBY 

GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH; X. CHOROBY GRUCZOŁÓW POTOWYCH. 

 

 

308. Zioła w medycynie : choroby skóry, włosów i paznokci. T. 2, Choroby 

włosów i paznokci, uszkodzenia skóry, inne choroby skóry, składniki naturalne 

wpływające na stan skóry, zioła w psychodermatologii / redakcja naukowa: Ilona 

Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Choroby skóry , Paznokieć , Włosy , 

Rośliny lekarskie , Ziołolecznictwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

I. CHOROBY WŁOSÓW; II. CHOROBY PAZNOKCI; III. TERMICZNE USZKODZENIA SKÓRY; IV. 

USZKODZENIA SKÓRY SPOWODOWANE PROMIENIOWANIEM SŁONECZNYM; V. MECHANICZNE 

USZKODZENIA SKÓRY; VI. INNE CHOROBY I ZMIANY SKÓRNE; VII. SKŁADNIKI NATURALNE                  

I ICH POCHODNE WPŁYWAJĄCE NA STAN SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI; VIII. ZIOŁA                           

W PSYCHODERMATOLOGII. 

 

 

309. Zioła w medycynie : choroby układu krążenia / Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, 

Arkadiusz Ciołkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu krążenia , Rośliny lekarskie , 

Ziołolecznictwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

I. CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO; II. CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO; 

III. CHOROBY UKŁADU LIMFATYCZNEGO. 

 

 

310. Zioła w medycynie : choroby układu oddechowego / Ilona Kaczmarczyk-

Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski.- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu oddechowego , Rośliny lekarskie , 

Ziołolecznictwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

I. CHOROBY NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH; II. CHOROBY GARDŁA, KRTANI I TCHAWICY; III. 

CHOROBY OSKRZELI, PŁUC I OPŁUCNEJ; IV. CHOROBY ZAWODOWE UKŁAD U ODDECHOWEGO; 
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V. INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO (ORAZ OBJAWY TOWARZYSZĄCE CHOROBOM 

TEGO UKŁADU). 

 

 

311. Zła krew : największy skandal w historii start-upów / John Carreyrou ; 

przełożyła Maria Jaszczurowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holmes, Elizabeth (1984- ) , Bioinformatyka , Biotechnologia 

, Innowacje , Morfologia krwi , Oszustwo , Przedsiębiorstwo , Przemysł , Start-up , 

Dolina Krzemowa (Stany Zjednoczone) , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

Porywająca historia ogromnego oszustwa, opowieść o ambicji i nieposkromionej pysze. Założycielka i prezeska 

Theranosa Elizabeth Holmes była powszechnie uważana za Steve’a Jobsa w spódnicy. Rzuciła studia, a jej firma 

miała w 2014 roku zrewolucjonizować przemysł medyczny dzięki maszynie, która znacznie usprawniłaby 

badanie krwi. Inwestorzy oszaleli: podczas kampanii finansowania wyceniono Theranosa na kwotę 9 miliardów 

dolarów, a wartość udziałów samej Holmes wynosiła 4,7 miliarda. Był tylko jeden problem: technologia nie 

działała. Założenie technologiczne, które leżało u jego podstaw - że najważniejsze informacje zdrowotne można 

wyczytać z jednej kropli krwi przy użyciu przenośnego urządzenia - okazało się kłamstwem. Pełna historia 

zapierającego dech w piersiach rozkwitu i równie szokującego upadku wartego kilka miliardów dolarów start-

upu w dziedzinie biotechnologii. Relacja autorstwa nagradzanego dziennikarza, który jako pierwszy dotarł do 

sedna tej historii i opowiedział ją do końca, mimo nacisków ze strony charyzmatycznej założycielki i gróźb jej 

prawników.  

 

 

312. Złap i ukręć łeb : szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli / 

Ronan Farrow ; przełożyli Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Weinstein, Harvey (1952- ) , Dziennikarstwo śledcze , 

Molestowanie seksualne , Producenci filmowi , Zgwałcenie , Stany Zjednoczone 

(USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

    Nowości:  2020-10 

 

W 2017 roku Ronan Farrow, syn słynnej hollywoodzkiej pary, Mii Farrow i Woody’ego Allena, prowadził 

dziennikarskie śledztwo w związku z przemocą seksualną w Hollywood. Sprawa dotyczyła producenta 

filmowego Harveya Weinsteina, jednej z najbardziej wpływowych osób w branży. Farrow poznawał kolejne 

ofiary Weinstaina, jednak to nie ich liczba zbulwersowała dziennikarza - najbardziej szokujące było to, jak wielu 

ludzi od lat wiedziało o całym procederze i uczestniczyło w jego tuszowaniu lub tolerowało go w milczeniu. 

Wkrótce okazało się, że wpływy Weinstaina sięgają daleko poza granice jego filmowego imperium. Telewizja 

NBC, dla której pracował Farrow, zaczęła rzucać mu kłody pod nogi, a w końcu nakazała przerwanie prac nad 

reportażem. Dziennikarz i świadkowie, którzy zdecydowali się z nim rozmawiać, byli zastraszani przez 

prawników producenta i inwigilowani przez zatrudnionych przez niego detektywów oraz agencje szpiegowskie. 

A kiedy wreszcie reportaż ujrzał światło dzienne, wyszło na jaw, że sprawa Weinsteina to tylko wierzchołek 

góry lodowej - podobnych do niego było więcej, a sieć powiązań między światem polityki, biznesu i mediów 

przez lata zapewniała im bezkarność. Za ujawnienie sprawy Weinsteina Ronan Farrow wspólnie z redakcjami 

„New Yorkera” i „New York Timesa” otrzymał w 2018 roku Nagrodę Pulitzera.  
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313. Zmysły w procesie starzenia / redakcja naukowa Beata Kazek, Justyna 

Wojciechowska.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Fizjologia człowieka , Osoby w wieku 

starszym , Starość , Starzenie się , Zmysły , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

WSTĘP, Beata Kazek, Justyna Wojciechowska ; MÓZG, UMYSŁ I OSOBA W PROCESIE STARZENIA SIĘ, 

Przemysław Ratka ; UŚMIECHNIĘTA STAROŚĆ, CZYLI JAK DENTYSTA MOŻE POMÓC NAM DOBRZE 

SIĘ ZESTARZEĆ, Katarzyna Becker ; ZABURZENIA ZMYSŁÓW U STARSZYCH PACJENTÓW                         

Z PERSPEKTYWY GERIATRII, Agnieszka Batko-Szwaczka ; STARZENIE SIĘ WZROKU, Dorota Pojda-

Wilczek ; STARZENIE SIĘ SŁUCHU, Wirginia Likus, Jarosław Markowski, Krzysztof Siemianowicz ; 

STARZENIE SIĘ ZMYSŁU RÓWNOWAGI, Elżbieta Laszczak ; STARZENIE SIĘ GŁOSU, Dorota Piekaj-

Stefańska ; PRZEDWCZESNE STARZENIE SIĘ ZMYSŁÓW W CHOROBACH UWARUNKOWANYCH 

GENETYCZNIE, Aleksandra Jezela-Stanek ; FIZJOLOGICZNE I PATOLOGICZNE ASPEKTY INWOLUCJI 

ZMYSŁÓW – CZĘŚĆ I: WZROK, SŁUCH I ZMYSŁ RÓWNOWAGI, Anna Siudak ; FIZJOLOGICZNE                    

I PATOLOGICZNE ASPEKTY INWOLUCJI ZMYSŁÓW – CZĘŚĆ II: DOTYK, SMAK, POWONIENIE, 

Anna Siudak. 

 

 

314. Zniszczyć Ormian : historia ludobójstwa / Mikaël Nichanian ; przełożył z 

języka francuskiego Piotr Rak.- Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2020. 

(Biblioteka Historyczna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludobójstwo Ormian (1915-1917) , Ormianie , Polityka 

narodowościowa , Imperium Osmańskie , Turcja , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2020-10 

 

 

Historia XX wieku pamięta kilka aktów ludobójstwa noszących znamiona eksterminacji całych narodów.  

Pierwszym była zagłada Ormian w 1915 r., którą autor książki Mikaël Nichanian porównuje z holokaustem 

Żydów w czasie II wojny światowej. Zagłada nosiła znamiona czystek rasistowskich i religijnych, 

przeprowadzona została systematycznie i planowo, ofiary to chrześcijanie zamieszkujący Imperium Osmańskie, 

przede wszystkim Ormianie, ale także Grecy i Chaldejczycy. Sprzyjała jej trwająca Wielka Wojna oraz 

młodoturecki nacjonalizm. Rzeź tureckich Ormian wiązała się także z niszczeniem i grabieżą mienia, 

dokonywanymi w trakcie pacyfikacji przez członków Organizacji Specjalnej oraz muzułmańskich cywilów                   

i sąsiadów Ormian. Autor rysuje przed czytelnikami wstrząsający obraz bestialskiego ludobójstwa blisko dwóch 

milionów ludzi. Dzieło stanowi świadectwo historycznych wydarzeń, które naznaczyły cały XX wiek piętnem 

barbarzyńskich zbrodni, czystek etnicznych i religijnych, cierpieniem bezbronnych i niewinnych ofiar 

nacjonalizmów i totalitarnych ideologii.  
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315. Zrozum swoją skórę / Johanna Gillbro ; przełożyła Agata Teperek.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka , Skóra (anatomia) , Zdrowe odżywianie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Przedmowa ; Nauka o skórze - kurs błyskawiczny ; O SKÓRZE: Trzy inteligentne warstwy ; Określ stan swojej 

skóry ; Schorzenia medyczne ; Senescencja - kiedy skóra się starzeje ; O PIELĘGNACJI SKÓRY:  Skład kremu 

; Skuteczna pielęgnacja skóry ; Gąszcz produktów ; Ochrona przed słońcem ; O MIKROBIOMIE: Rewolucja 

bakteryjna ; Bakterie i grzyby; Wspieraj swój mikrobom ; O STYLU ŻYCIA: Odżywianie dla zdrowszej skóry ; 

Opóźnić starzenie ; Dieta zachodnia ; Dieta dla skóry - przewodnik po odżywianiu ; Dobre i zwykłe nawyki ; 

ZAKOŃCZENIE:  10 przykazań dla zdrowej skóry ; Czas na zmiany ; Podziękowania ; Literatura. 

 

 

316. Zrozumieć Bitcoin : programowanie kryptowalut od podstaw / Jimmy Song ; 

[tłumaczenie Krzysztof Konatowicz].- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitcoin , Blockchain , Kryptowaluta , Pieniądz elektroniczny 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Ciała skończone ; Krzywe eliptyczne ; Kryptografia krzywych eliptycznych ; Serializacja ; Transakcje ; Język 

Script ; Tworzenie i walidacja transakcji ; Pay-to-script-hash ; Bloki ; Techniki sieciowe ; Uproszczona 

weryfikacja płatności ; Filtry Blooma ; Segwit ; Tematy zaawansowane i dalsze kroki. 

 

 

317. Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / 

Małgorzata Miksza.- Wydanie 9. uzupełnione.- Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Montessori, Maria (1870-1952) , Metoda Montessori , 

Wychowanie , Włochy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-10 

 

 

Droga Marii Montessori do pedagogiki ; Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju ; Wychowanie                         

w przygotowanym otoczeniu ; Wartości pedagogiki Marii Montessorii ; Biogram życia i działalności Marii 

Montessori. 
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318. Zrozumieć social media / Artur Roguski.- Gliwice : Onepress - Wydawnictwo 

Helion, copyright 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo osobiste , Facebook , Fake news , Instagram 

, Internet , Media społecznościowe , Portal społecznościowy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Facebook na kozetce. Każdy z nas w pewien sposób z nich korzysta. Piszemy posty i komentarze na Facebooku, 

wrzucamy zdjęcia na Instagrama, tweetujemy, dzielimy się filmikami na TikToku. Nie masz konta w żadnym                 

z portali społecznościowych i uważasz, że jesteś całkowicie wolny od ich wpływu? Mylisz się. Skoro bowiem                 

z Facebooka, Twittera, albo YouTube'a korzystają ludzie wokół Ciebie, Twoja rodzina, znajomi, politycy                       

i dziennikarze, którzy komentują w telewizji otaczającą Cię rzeczywistość, to i tak masz na co dzień do czynienia 

z mediami społecznościowymi. A ponieważ są to potężne narzędzia kreowania trendów, wywierania presji 

politycznej, społecznej i sprzedażowej, dobrze, by każdy z nas wiedział, jak działają i jak się pod ich wpływem 

zmieniamy. Sięgnij po książkę Artura Roguskiego i dowiedz się między innymi: -Dlaczego w ogóle korzystamy 

z mediów społecznościowych ; -Co powoduje, że się od nich uzależniamy, czy możemy się przed tym bronić ; -

Jak firmy i politycy wykorzystują to, czym dzielimy się w sieci dla swoich celów ; -W jaki sposób mądrze 

używać mocy mediów społecznościowych.  

 

 

319. Zwolnij wreszcie : jak odnaleźć spokój w świecie, który nigdy się nie 

zatrzymuje / Haemin Sunim ; tłumaczenie z języka koreańskiego Chi-Young Kim, 

Haemin Sunim, tłumaczenie z języka angielskiego Adriana Sokołowska-Ostapko ; 

ilustracje Young-Cheol Lee.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medytacja , Mindfulness , Zen , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2020-10 

 

Czy to świat jest taki zapracowany, czy tylko ja? Jak nie zwariować, słuchając wiadomości? Jak przestać się 

martwić końcem świata? Jak przetrwać kolejny dzień w pracy i nie oszaleć? Czasem wystarczy… zwolnić. 

Chwila wytchnienia może uratować nie tylko ciebie, ale i cały świat – bo gdy zwalniasz ty, świat zwalnia razem 

z tobą. Trzymasz w ręku poradnik pełen drogowskazów dla człowieka dwudziestego pierwszego wieku i na 

miarę jego problemów. Zebrane w ośmiu rozdziałach porady buddyjskiego mnicha, którym towarzyszą 

nastrojowe ilustracje, skutecznie przypominają o tym, co w życiu najważniejsze – niezależnie od tego, czy akurat 

trapią cię zmiany klimatyczne, czy znienawidzony dźwięk porannego budzika.  

 

 

320. Żona pianisty / Halina Szpilman : w rozmowie z Filipem Mazurczakiem.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szpilman, Halina (1928-2020) , Szpilman, Władysław 

(1911-2000) , Kompozytorzy polscy , Lekarze , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Szpilman W. 

Nowości:  2020-10 
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Świat nie może zapomnieć o ich historii. Halina i Władysław Szpilmanowie. Ona była córką polskiego 

rewolucjonisty, właśnie rozpoczęła studia medyczne. On, syn zasymilowanych Żydów, był uznanym pianistą. Po 

raz pierwszy spotkali się w 1948 r. na dansingu w Krynicy. Nie zamienili wtedy ze sobą ani słowa. Kiedy 

zobaczyli się rok później w tym samym miejscu, on był już pewien, że powinna zostać jego żoną. Dzieliły ich 

pochodzenie, wiek, doświadczenia wojenne. Połączyła wielka miłość. Jak silna jest w człowieku wola 

przetrwania? Czy sztuka może pomóc przeżyć koszmar okupacji? Jak bardzo wojna zmienia ludzi? Ile można 

poświęcić dla miłości? Ostatnia rozmowa, której przed śmiercią udzieliła Halina Szpilman, pokazuje nie tylko 

prywatne życie jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, ale także historię jego żony, wybitnej 

lekarki, zaangażowanej działaczki, kobiety walczącej o prawa człowieka.  

 

 

321. Żony nazistów : kobiety kochające zbrodniarzy / James Wyllie ; przełożył 

Janusz Ochab.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nazizm , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(430)  

Nowości:  2020-10 

 

 

 

Gdy świat się rozpadał, one żyły w luksusie, wśród zrabowanych dzieł sztuki, niewolniczej służby, jedząc 

warzywa i owoce z ogrodów uprawianych przy obozach koncentracyjnych. Tkwiły jednak w nieudanych 

małżeństwach, znosząc oszustwa i zdrady, samobójstwa, zabójstwa, odrzucenie, a w końcu ubóstwo i uwięzienie. 

Ich życie było całkowicie podporządkowane sprawom hitlerowskiego państwa, a nieostrożne zachowanie mogło 

zniszczyć karierę męża. Mimo nieszczęść stały u boku wpływowych małżonków, równie gorliwie jak oni 

wyznając nazistowską ideologię. Kochały, rodziły dzieci, kłóciły się, rywalizowały o pozycję w oczach 

wielbionego Hitlera. Kobiety hitlerowców nie były postaciami drugorzędnymi, nieświadomymi czynów swoich 

mężczyzn. Wspierały ich, zachęcały do działania, czasem nawet wskazywały kierunek. Z zaangażowaniem 

pełniły reprezentacyjne role wzorowych nazistowskich córek, żon, matek, pierwszych dam. Ta książka 

przywraca im miejsce na pierwszym planie niechlubnej historii. 

 
 

 

Audiobook 
 

 

 
 1. Aleja Siódmego Anioła / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Miłość , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1411/O 

Nowości:  2020-10 
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Julia nie ma żadnych marzeń, ponieważ jest przekonana, że nie zasługuje na ich spełnienie. Prawie cały swój 

świat zamknęła w czterech ścianach maleńkiego mieszkania na jedenastym piętrze wieżowca, jak w szklanej 

śniegowej kuli. Na zewnątrz pozostało jej poprzednie życie, to do którego nie ma już powrotu. Jednak pewnego 

dnia coś się zmienia. Granice uporządkowanego świata Julii zaczynają kruszeć i pękać, gdy ze starego 

sekretarzyka odnalezionego na zapleczu pewnego sklepu wypada list napisany przed laty przez kilkuletniego 

chłopca. List zawierający niezwykłą prośbę. Julia postanawia sprawdzić, czy zapisane w nim marzenie spełniło 

się, ruszając jego śladami. Dzięki temu odkrywa tajemnicę, nad którą czuwa siedem wyjątkowych aniołów. 

Piękna opowieść o miłości silniejszej niż czas.  

 

 

2. Berserk / Paweł Majka.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2019. 

(Berserk / Paweł Majka ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , 

Szaleństwo , Sztuka przetrwania , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1426/F 

Nowości:  2020-10 

 

Już niedługo, za mniej więcej dwa do trzech lat, wszyscy ludzie na Ziemi wpadną w dziki szał, podczas którego 

zatracą pamięć o tym, kim byli. Nie ogarnie on wszystkich równocześnie. Opanowani gorączką zaczną rzucać się 

na siebie nawzajem. Szał będzie dziki, lecz nie bezrozumny. W ciągu tygodnia na Ziemi nie będzie zdrowych 

ludzi. A potem, równie niespodziewanie, jak się zaczęło, wszystko minie… Niektórzy mówią, że to Gaja, że 

Ziemia się nami zmęczyła. Jeszcze inni, że jakiś wirus wyrwał się z wojskowego laboratorium albo że wypuścili 

go terroryści. Zdaniem reszty człowiek przekroczył wreszcie próg cywilizacyjnego stresu i zwariował. Ty wiesz 

jedynie, iż przyszło ci żyć wśród zgliszczy. Niczego tak się nie boisz, jak tego, iż kiedyś przypomnisz sobie, co 

robiłeś, gdy na świat spadł szał zabijania. A nie, jest jeszcze coś, co przeraża cię bardziej. Że to powróci.  

 

 

3. Ciało : instrukcja dla użytkownika / Bill Bryson ; [przekład Aleksander 

Wojciechowski].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Ciało ludzkie , Fizjologia 

człowieka , Medycyna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1383/61 

Nowości:  2020-10 

 

Bill Bryson po raz kolejny udowadnia, że jest niezrównanym towarzyszem podróży, gdy oprowadza nas po 

zakamarkach ludzkiego ciała - wyjaśnia, jak ono funkcjonuje, podkreśla jego niebywałe zdolności do 

samoleczenia i sygnalizuje sytuacje, w jakich może nas ono (niestety) zawieść. Ciało. Instrukcja dla użytkownika 

to książka pełna niezwykłych faktów (od momentu, kiedy zacząłeś to czytać, twój organizm zdołał już 

wyprodukować kolejny milion czerwonych krwinek), jak i nieodzownych anegdot będących znakiem firmowym 

Billa Brysona. Jak pisze autor: "Spędzamy nasze życie w tym ciepłym, chybotliwym ciele, a traktujemy je jako 

coś zupełnie oczywistego". Ciało pozwoli przezwyciężyć tę obojętność hojnymi dawkami cudownych, czasem 

nieznanych powszechnie faktów i informacji, które obowiązkowo należy poznać.  
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4. Córka Izebel / Wilkie Collins ; [przekład Magdalena Hume].- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Matki i córki , Postawy , 

Frankfurt nad Menem (Niemcy) , Powieść obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1388/S 

Nowości:  2020-10 

 

Do czego zdolna jest matka dla swojego dziecka? Madame Fontaine, wdowa po wybitnym chemiku, ma w sobie 

wystarczająco determinacji i przebiegłości, żeby doprowadzić do skutku plany matrymonialne młodej Minny,                 

a każdemu, kto ośmieli się stanąć na jej drodze, grożą niebezpieczne konsekwencje. Lecz czy nie natrafiła 

przypadkiem na godnego siebie przeciwnika w osobie niejakiego Słomianego Jacka, byłego pensjonariusza 

zakładu dla obłąkanych? Dopiero w domu pogrzebowym okaże się, kto zatriumfuje - i kto ujdzie z życiem. To 

trzymające w napięciu studium ciemnej strony ludzkiej natury umiejscowione na tle dziewiętnastowiecznego 

Frankfurtu opowiada historię dwóch wdów - z których jedna to zamożna filantropka oddana sprawie liberalnych 

reform zapoczątkowanych przez jej męża, a druga to zmagająca się z ubóstwem matka całkowicie oddana 

sprawie zapewnienia pomyślnej przyszłości swojej córce.  

 

 

5. Czas leczy rany / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko pozamałżeńskie , Matki i córki , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Sekrety rodzinne , Zdrada małżeńska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1419/O 

Nowości:  2020-10 

 

Helena, właścicielka niewielkiej cukierni, stara się wzorowo wypełniać obowiązki matki i żony. Nie wszystko              

w jej rodzinie jest idealne, ale sił dodają jej nadchodzące lato i zbliżające się wakacje. Mimo upałów wszyscy 

cieszą się z długich wieczorów spędzanych na Podlasiu. Nie mogą doczekać się cichych rozmów prowadzonych 

w zaciszu działkowej werandy. To lato ma na nowo scalić oddalających się od siebie domowników. Zamiast tego 

jednak sielankę przerywa pojawienie się pięknej Małgorzaty, córki Leszka, o której istnieniu nie wiedział. 

Dziewczyna burzy budowany z mozołem spokój rodziny. Tajemnice z przeszłości powoli i stopniowo wychodzą 

na światło dzienne. Czy można wybaczyć zdradę? Czy czas zawsze leczy rany? Co może sprawić, by rodzina, 

rozdarta dramatycznymi wydarzeniami, na nowo odnalazła do siebie drogę? 

 

 

6. Dama z wahadełkiem / Paulina Kuzawińska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira 

Publishing, [2020]. 

 

 

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

Zabójstwo , Powieść historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1423/S 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

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

duszę ofiary porwały istoty z zaświatów? A może dokonano sprytnego morderstwa? To niejedyny dramat, jaki 
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rozegra się w domu lady Hortense. Madeline Hyde wraz z nieprzeniknionym Gabrielem Ackroydem próbują 

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

zaczynają zacierać się we mgle…  

 

 

7. Dama ze szmaragdami / Paulina Kuzawińska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira 

Publishing, [2020]. 

 

 

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

Kobieta , Portrety , Przyjaźń , Powieść historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1424/S 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

8. Drapieżny pocałunek / Roberto Saviano ; [z języka włoskiego przełożyła Alina 

Pawłowska-Zampino].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Młodociani przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Neapol (Włochy) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1440/S 

Nowości:  2020-10 

 

Dalsza - po "Chłopcach z paranzy" - opowieść o gangu dzieciaków powiązanym z neapolitańską kamorrą. 

Historia paranzy Dzieciaków, nastolatków żyjących w drapieżnych czasach na ziemi zabójców i ich ofiar,                  

w świecie, który niczego nie daje za darmo, zwłaszcza takim jak oni. Opowieść o chłopcach silnych swoim 

nienasyceniem, gniewem i okrucieństwem. Gotowych na drapieżne pocałunki, które pozostawiają smak krwi. 

Paranza Dzieciaków zdobyła władzę, ma pod kontrolą rynek narkotyków w Forcelli, ale nie potrafi sama 

utrzymać tego stanu rzeczy. By nie dopuścić do władzy starych klanów kamorystów, musi pozostać zjednoczona. 

Nie jest to jednak łatwe, każdy z chłopców ma bowiem inne cele.  

 

 

9. Droga do marzeń / Krystyna Mirek.- [Poznań] : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jedynacy , Kobieta , Tożsamość osobista , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1429/O 

Nowości:  2020-10 

 

Życie Konstancji sypie się nagle i bez ostrzeżenia. Wychowana w bajce zamożna jedynaczka nagle musi się 

zmierzyć z brutalną prozą życia. Troski materialne to jednak nie wszystko. Konstancja stanie przed 

poważniejszym wyzwaniem. W środowisku, w którym wszyscy kłamią musi odnaleźć prawdę. I zbudować 

swoje życie na nowo. To opowieść o skomplikowanych życiowych wyborach, tajemnicach przeszłości                           
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i prawdziwych, wielkich uczuciach. A także o poszukiwaniu własnej tożsamości, kiedy okazuje się, że nic nie 

jest takie, jak się przez lata wydawało.  

 

 

10. Geneza / Robin Cook ; [przekład Maciej Szymański].- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biotechnologia , Genetyka , Medycyna sądowa , 

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

Sygnatura:  WG-KM/1389/S 

Nowości:  2020-10 

 

Kiedy na stół sekcyjny w nowojorskim Inspektoracie Medycyny Sądowej trafia ciało dwudziestoośmioletniej 

kobiety, Kery Jacobsen, wiele wskazuje na to, że doszło do przedawkowania narkotyków. Podczas sekcji 

okazuje się, że kobieta była w ciąży. Nikt nie wie, kto był ojcem dziecka. Czyżby jego tożsamość była kluczem 

do wyjaśnienia zagadki ostatnich chwil jej życia? Aria Nichols, rezydentka prowadząca sprawę, postanawia 

wykorzystać kontrowersyjną metodę badawczą opartą na najnowszych osiągnięciach biotechnologii. Zwraca się 

o pomoc do firmy specjalizującej się w wyszukiwaniu przodków, by na podstawie DNA płodu ustalić 

prawdopodobnych męskich krewnych dziecka i tym sposobem dotrzeć do tajemniczego ojca. Śmierć najlepszej 

przyjaciółki ofiary rzuca na sprawę nowe światło: ktoś robi wszystko, by zagadka śmierci Kery nigdy nie została 

wyjaśniona. Każdy, kto zbliży się do prawdy, może stać się kolejnym celem zabójcy...  

 

 

11. Gorszycielki : dziewczyny, które łamały tabu i konwenanse / Jarosław 

Molenda.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w 

porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alberti, Kazimiera (1898-1962) , Dulębianka, Maria 

(1861-1919) , Komornicka, Maria (1876-1949) , Krzywicka, Irena (1899-1994) , 

Łempicka, Tamara (1898-1980) , Rubinstein, Helena (1870-1965) , Sadowska, 

Zofia (1887-1960) , Stryjeńska, Zofia (1891-1976) , Wisłocka, Michalina (1921-  

2005) , Zapolska, Gabriela (1857-1921) , Femme fatale , Kobieta , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1431/929-052 

Nowości:  2020-10 

 

Komu Polki zawdzięczają wiedzę o orgazmie? Przed kim modele i modelki rozbierali się, nie tylko do 

pozowania? Kim była założycielka międzynarodowej firmy-imperium, nazywanej "polską mafią"? "Gorszy-

cielki" to książka o kobietach śmiałych i nieprzeciętnych. Takich, które wyłamywały się z ogólnie przyjętych 

norm. Takich, które głośno mówiły to, o czym inni tylko myśleli. Skandalistki? Emancypantki? Karierowiczki? 

A może po prostu dziewczyny, które miały odwagę wziąć sprawy w swoje ręce i żyć na własnych warunkach? 

Jarosław Molenda, znany pisarz i publicysta, przybliża nam losy Polek, które łamały tabu i konwenanse: kobiet 

inteligentnych i przedsiębiorczych, z przytupem wkraczających w świat zarezerwowany do tej pory dla 

mężczyzn. W książce m.in. o Zapolskiej, Rubinstein, Stryjeńskiej, Łempickiej, Wisłockiej.  

 

 

12. Grób / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty medyczne na ludziach , Groby masowe , 

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

Kryminał , Thriller 
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Sygnatura:  WG-KM/1390/S 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

lat, albo miejsce spoczynku pacjentów poddawanych potwornym eksperymentom przez nazistów. Zmumi-

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

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

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

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

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

 

 

13. Ingrid Bergman prywatnie / Aleksandra Ziółkowska-Boehm.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy szwedzcy , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1448/929-052 

Nowości:  2020-10 

 

Ingrid Bergman to jedna z największych gwiazd kina i zdobywczyni trzech Oskarów. Wystąpiła w wielu 

znanych filmach, takich jak "Casablanca", "Anastazja", "Urzeczona", "Morderstwo w Orient Expressie", 

"Jesienna sonata", czy "Gasnący płomień". Pomimo iż Ingrid pochodziła ze Szwecji, miała wielu krewnych                

w Stanach Zjednoczonych. Jej ciotka, Blenda Bergman, osiedliła się w Ameryce po wyjściu za mąż. "Ingrid 

Bergman prywatnie" to książka o tym, jak wyglądały relacje aktorki z jej amerykańskimi krewnymi. Ingrid 

pozostawała w bliskich stosunkach z Blendą, jej synem Carlem i wnukiem Normanem. Ingrid i Norman często 

ze sobą korespondowali, a także spotykali się w wielu miejscach w USA, Francji i Anglii. Norman Boehm, mąż 

autorki, udostępnił jej rodzinne listy i fotografie, a także podzielił się wspomnieniami o swojej sławnej kuzynce.  

Portret Ingrid Bergman, namalowany przez jej krewnych, pozwala ją poznać nie tylko jako wspaniałą aktorkę, 

ale także jako życzliwą i pełną ciepła kobietę oraz kochającą żonę i matkę.  

 

 

14. Jedna krew / Stefan Darda.- [Chorzów] : Videograf ; [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Obrzędy , Powroty zmarłych , Rodzeństwo , 

Bieszczady (góry) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1391/S 

Nowości:  2020-10 

 

Był rok 1984, gdy w niewielkiej bieszczadzkiej wiosce miały miejsce dramatyczne wydarzenia, po których 

nieboszczykom przed pochówkiem odcinano głowę i przebijano pierś metalowym zębem brony. Po jakimś 

czasie zaniechano tego zwyczaju i przez wiele lat żaden zmarły nie zakłócał spokoju tamtejszym mieszkańcom. 

Wieńczysław Pskit w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku był małym chłopcem i cudem uniknął 

niebezpieczeństwa ze strony ukochanej siostry. Miał nadzieję, że nigdy więcej nie usłyszy o jednej krwi, która 

burzy się w żyłach po śmierci i każe szukać wiecznego ukojenia. Tymczasem rok 2011 niespodziewanie 

wskrzesza dawne koszmary...  
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15. Jedwabne rękawiczki / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Francja , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1412/O 

Nowości:  2020-10 

 

Laura wiedzie spokojne życie na ostatnim piętrze przedwojennej warszawskiej kamienicy, gdzie mieszka wraz 

mężem i córkami. Czuje się tam szczęśliwa i bezpieczna, do czasu, gdy znajduje na podłodze salonu amarantowy 

koralik ze strzępkiem srebrnej nici. Intuicja podpowiada jej, że jest on ważny, podobnie jak zdjęcie dziewczynki 

z lalką ukryte za obwolutą starego albumu, listy wypchane strzępkami znalezionych pod podłogą papierzysk oraz 

jedwabna rękawiczka z wyhaftowanym zagadkowym symbolem. Chęć wyjaśnienia tajemnicy zaprowadzi Laurę 

do maleńkiego francuskiego miasteczka i domu z zamkniętymi okiennicami. Wewnątrz czekają na nią zarówno 

odpowiedzi, jak i nowe pytania. 

 

 

16. Kalendarz z Dziewuchami / Ada Johnson.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1405/O 

Nowości:  2020-10 

 

Ada mogłaby śmiało nazwać siebie szczęściarą. Z kilku powodów. Pierwszy: świeżo poślubiony angielski 

małżonek zwany Rośkiem, zakochany w niej na zabój. Powód drugi: para domowych małolatów i rudy terierek 

Spajkuś, bez których nie wyobraża sobie życia. I wreszcie powód trzeci: Dziewuchy - czyli barwne grono 

najbliższych jej kobiet. Chociaż na co dzień przyjaciółki mieszkają w czterech różnych krajach, to kontaktują się 

regularnie, wykorzystując wszystkie zdobycze technologiczne. W dniu ślubu w ręce Ady wpada koperta od 

tajemniczego nadawcy, który podpisuje się inicjałami „A.M.” i zwraca się do niej „Adrienne”. Treść wiadomości 

również nie jest jasna. Ada nie skupia się na tym przesadnie, bo ma na głowie cały dom, prawie zawsze pełen 

ludzi. Jednak w ciągu następnych kilku miesięcy przychodzą kolejne listy, wzbudzając spore zaciekawienie Ady 

i jej Dziewuch.  

 

 

17. Kołysanka dla Rosalie / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kołysanka , Sekrety rodzinne , Uprowadzenie , 

Barczewko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo) , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1413/O 

Nowości:  2020-10 

 

Do wartemborskiego pałacu, obecnie funkcjonującego jako hotel, przyjeżdżają goście: pisarz zainteresowany 

historią drugiej wojny światowej, emerytowany architekt o nienagannych manierach, roztargniona, samotna 

dziewczyna, sympatyczne starsze małżeństwo, wścibska pani Róża z mężem pantoflarzem i tajemniczy 

wędkarze, którzy znikają na całe dnie. Czy ktoś z nich stoi za uprowadzeniem małej Rosalie oraz jej niani? I jaki 

związek z tym incydentem ma wygrywana przez zabytkową pozytywkę stara kołysanka? Tę zagadkę spróbuje 
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rozwikłać Klara, znana czytelnikom z powieści "Tajemnice Luizy Bein", jednocześnie usiłując nie zepsuć 

swojego obfitującego w burzliwe momenty związku z Kubą.  

 

 

18. Kronika Strasznego Dworku czyli Wakacje z Dziewuchami / Ada Johnson.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Nawiedzone zamki , Przyjaźń , Spadek 

, Szkocja (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1406/O 

Nowości:  2020-10 

 

Ada nieoczekiwanie staje się właścicielką starego szkockiego dworu. To nie podupadający dom, tylko 

przepięknie usytuowana posiadłość w doskonałym stanie, której jednak z jakichś powodów nikt z klanu nie chce. 

Ada podejrzewa, że Leśna Sadyba, spontanicznie przemianowana przez rodzinę na Straszny Dworek, skrywa 

jakąś mroczną tajemnicę. Tylko czy jest sposób, aby w krótkim czasie poznać sekrety starego domostwa? Jest. 

Należy zaprosić tam na wakacje wszystkie przyjaciółki! Po szeregu dziwnych i niepokojących zdarzeń, które 

przytrafiają się rezydentom od pierwszych dni pobytu w Dworku, staje się jasne, że komuś bardzo zależy na tym, 

aby pozbyć się nowej dziedziczki...  

 

 

19. Krzyk Mandragory / Piotr Kulpa.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

(Pan na Wisiołach / Piotr Kulpa ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Mieszkańcy wsi , Przesądy , Rodzina , Tajemnica 

, Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1420/G 

Nowości:  2020-10 

 

"Twoje marzenie o spokojnym życiu w odziedziczonym domu w starogórskiej wsi pękło jak łańcuch piły, którą 

usiłowałeś je wyrzeźbić. Rodzina, w którą chciałeś tchnąć nowe życie, odwraca się od ciebie, bałamucona przez 

charyzmatycznego "przyjaciela domu", Gajgara. Brudna przeszłość, zostawiona w stolicy, dopada cię i ograbia                

z nadziei. Ale najgorsze dopiero przed tobą - prawda o sobie; o tym, na co cię stać, gdy nikt nie patrzy". Pętla 

wokół Smutów zaciska się. Kto jest temu winien, pytają. Odpowiedzi coraz bardziej ich od siebie oddalają                     

i dezorientują. Magda traci zaufanie do męża. Czaruś buntuje się przeciw rodzicom i ucieka z domu. Tymoteusz 

w obawie przed wyjawieniem mrocznej tajemnicy rezygnuje z możliwości uleczenia syna. Ta kropla przepełnia 

czarę goryczy. Po wypadku Tymka w szopie nic nie będzie takie samo. W zamian za uratowanie życia Smuta 

staje się zakładnikiem Bargieła, który za pomocą mandragory realizuje swój szatański plan…  

 

20. Lew / Marcin Ciszewski.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2017]. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 3) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , Bitwa warszawska 

(1920) , Patriotyzm , Złodzieje , Kijów (Ukraina) , Warszawa (woj. mazowieckie) 

, Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1384/S 

Nowości:  2020-10 
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Stworzono go, by zadziwiał Świat, lecz on ten Świat postanowił podbić. Inteligentny, bezwzględny, drapieżny. 

Złodziej. Doskonale przystosowany do czasów, w których przyszło mu żyć. Dostawszy się w ręce Czeka, Krüger 

unika śmierci tylko za cenę wyrzeczenia się ideałów. Musi współpracować, by przeżyć. Nie porzuca jednak 

myśli o uwolnieniu siostry z rąk śmiertelnego wroga - Iwana Piotrowicza Kolcowa, który wciąż wyprzedza go              

o krok... W sierpniu 1920 roku, w kluczowej fazie Bitwy Warszawskiej, jeden z nich stara się przeniknąć 

tajemnice polskiego Sztabu Generalnego. Drugi - udowodnić, że jest odważnym, ideowym żołnierzem. Obaj, by 

odzyskać szacunek do samych siebie, muszą uporać się z własną przeszłością. "Krüger. Lew" to trzeci tom 

czterotomowego cyklu o Wilhelmie Krügerze, lwowskim złodzieju wplątanym w tryby wielkiej historii u zarania 

niepodległości II Rzeczpospolitej.  

 

 

21. Liliowe opium / Julia Gambrot.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Absolwenci szkół wyższych , Chirurdzy , Dziecko 

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

Zabójstwo seryjne , Powieść historyczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1396/H 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

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

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

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

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

seryjny morderca? Czy pozna największy sekret swojej rodziny?  

 

 

22. Lis / Marcin Ciszewski.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2017]. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 4) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , Patriotyzm , 

Przestępcy , Złodzieje , Berlin (Niemcy) , Niemcy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1385/S 

Nowości:  2020-10 

 

Stworzono go, by zadziwiał Świat, lecz on ten Świat postanowił podbić. Inteligentny, bezwzględny, drapieżny. 

Złodziej. Doskonale przystosowany do czasów, w których przyszło mu żyć. 25 sierpnia 1939. Berlin. Wilhelm 

Krüger jest najbardziej poszukiwanym przestępcą w Niemczech. Powinien wyjechać, przedtem musi jednak 

doprowadzić do konfrontacji z Iwanem Kolcowem. W drodze do celu sprzymierza się z Walterem 

Schellenbergiem, szefem kontrwywiadu SS. Przełożony Schellenberga, Reinhard Heydrich, ma jednak wobec 

Krügera własne plany... Ostatni tom epickiej historii Krügera. Wielki finał, dramat człowieka w przededniu 

wybuchu największej wojny w historii świata.  
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23. Łopatą do serca / Marta Obuch.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Kradzież , Problemy małżeńskie , 

Przemoc kobiet wobec mężczyzn , Przestępczość zorganizowana , Więźniowie , 

Polska , Śląsk , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1433/K 

Nowości:  2020-10 

 

Mężczyzna potraktowany łopatą, wino otwierane młotkiem i dobra kuchnia - komedia kryminalna Marty Obuch 

to gwarancja doskonałej zabawy! Michalina jest żoną mafijnego bosa. Problem w tym, że jako jedyna nie ma                 

o tym pojęcia. Pewnego dnia wraca do domu i stwierdza, że mąż grzeje celę w areszcie, a ona ma na stanie 

nieproszonego gościa. Okazuje się, że małżonek zawarł ze swoim wspólnikiem, Igłą, umowę: gdyby go 

aresztowano, Igła ma się przeprowadzić do jego domu i strzec żony. Czy w takich okolicznościach serce może 

zabić mocniej? Nawet jeśli Igła jest przestępcą zamieszanym w największą w Polsce kradzież diamentów? 

Przecież można odzyskać diamenty, wysyłać mężowi paczki do więzienia i kochać swojego nowego lokatora, ile 

wlezie. W międzyczasie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby okładać go regularnie łopatą albo podzielić 

mieszkanie na sektory i wymalować linie graniczne za pomocą pasty do zębów. Przynajmniej będzie wesoło! 

Wybuchowe połączenie kryminału, romansu i komedii, niespodziewane zwroty akcji i ogromna dawka humoru! 

To się czyta!  

 

 

24. Maminsynek / Natasza Socha.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Nadopiekuńczość , Relacja 

romantyczna , Relacje międzyludzkie , Teściowe i synowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1441/O 

Nowości:  2020-10 

 

Matka Leandra wbiła we mnie spojrzenie, aż rozbolała mnie trzustka. Jej źrenice zrobiły się nienaturalnie 

wielkie, a długie palce postukiwały o filiżankę z kawą. Wwiercała się tak jeszcze z dziesięć minut, szczegółowo 

penetrując wszelkie zakątki mojego ciała, które mogłyby zdyskredytować mnie w jej oczach. Nierówne nerki? 

Koślawe serce? Zbyt zwinięte jelito cienkie? Zrozumiałam, że idealna kobieta, która mogłaby zaopiekować się 

jej synem, nie istnieje. Problemu nie stanowią trzy nowe pryszcze, które próbowałam ukryć pod pudrem, tylko ja 

sama. Ogólnie. Ja jako ja.  

 

 

25. Milcząca ofiara / Caroline Mitchell ; [przekład Ewa Wojtczak].- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Nastolatki , 

Tajemnica , Wyspa , Zabójcy , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1430/S 

Nowości:  2020-10 

 

Emocjonujący thriller psychologiczny o mrocznych rodzinnych sekretach, o których lepiej byłoby zapomnieć… 

Emma prowadzi idealne życie kochającej żony i oddanej matki. Gdy jej mąż, Alex, dostaje awans, decydują się 

przeprowadzić z odludnej wyspy do miasta. Jednak wraz ze sprzedażą domu może zostać odkryty jej 

najmroczniejszy sekret. Emma na skraju pola odnajduje grób młodego nauczyciela, który ją uwiódł, gdy była 
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nastolatką. Teraz nie może jednak uwierzyć w to, co widzi - zakopane przez nią przed laty zwłoki zniknęły. Grób 

jest pusty. A to tylko początek… Przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć...  

 

 

26. Miłość w kasztanie zaklęta / Monika A. Oleksa.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl ; Warszawa : Wydawnictwo Filia, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kasztanowiec , Nauczyciele szkół średnich , Poczucie 

straty , Samotni ojcowie , Trudne sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1434/O 

Nowości:  2020-10 

 

Wierzę w to, że miłość jest nieśmiertelna. Nie istnieją dla niej czas ani żadne granice. Ona trwa, wbrew nam, 

wbrew zwątpieniu, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew wszystkiemu. "Miłość w kasztanie zaklęta" to piękna 

powieść o miłości, która musi przetrwać mimo przeciwności losu. O trudnych decyzjach, ludzkich słabościach               

i umiłowaniu życia. O dostrzeganiu niedostrzegalnego. Piotr powoli wyciągnął rękę, by dotknąć włosów Marty. 

Pamiętał jeszcze ich miękkość i zapach. Nie mógł się powstrzymać i musnął grzbietem dłoni rozgrzany słońcem 

policzek. Przechyliła głowę i przymknęła oczy, ale i tak pojedyncza łza stoczyła się na dłoń Piotra.  

 

 

27. Miłość warta wszystkiego / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020] 

 

 

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

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1404/O 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i życia?  

 

28. Miłość według przepisu, czyli Słodko-gorzkie cappuccino / Karolina 

Wilczyńska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Kawiarenka za rogiem / Karolina Wilczyńska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kawiarnie i cukiernie , Relacje międzyludzkie , 

Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1442/O 

     Nowości:  2020-10 
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Zapraszamy do Kawiarenki za rogiem! Pięknej opowieści pełnej miłości, ważnych życiowych problemów                              

i małych sekretów! W Kawiarence za rogiem rozwija się ukrywana miłość. Tymon wydaje się być idealnym 

partnerem, a Miłka wreszcie z radością wita każdy dzień. Jednak nieoczekiwane pojawienie się Wiktorii jest 

początkiem serii wydarzeń, które mogą popsuć tę idyllę. Jaki jest prawdziwy powód jej wizyty? Czy bohaterom 

"Kawiarenki" uda się kolejny raz wyjść cało z opresji? Nieoczekiwane zwroty akcji, mnóstwo emocji, trudne 

wybory i ukrywane sekrety, to wszystko znajdziecie w nowej powieści Karoliny Wilczyńskiej!  

 

 

29. Mroczne siedlisko / Piotr Kulpa.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

(Pan na Wisiołach / Piotr Kulpa ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Przeprowadzka , Przesądy , Rodzina , 

Wsie , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1421/G 

Nowości:  2020-10 

 

Rzucasz życie w stolicy. Przenosisz się do odziedziczonej po dziadkach chałupy w Starogórach. Do tego na 

nazwisko masz Smuta, co oznacza "nieszczęście". Czy to może się udać? Smutowie spełniają sen mieszczucha. 

Wieś Wisioły, w której zamieszkują, to pełna uroku głusza. Cisza i spokój. Nawet telefony ich nie niepokoją. 

Tutaj na pewno syn Czaruś odzyska mowę, tata Tymek zrealizuje artystyczne marzenia, a Magda stanie się 

wreszcie szczęśliwą żoną i matką. Początkowo jest sielsko. W końcu to stary dom po ukochanych dziadkach. 

Tylko ci mieszkańcy... Skosztuj mroku Wisiołów i sięgnij po drugi tom cyklu - "Krzyk Mandragory". Ale 

pamiętaj - ten mrok uzależnia.  

 

 

30. Nić Arachny / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Siostry jutrzenki / Renata Kosin ; t. 1) 

 

 

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

rodzinne , Szlachta , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1414/O 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

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

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

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

lnianego płótna tkanego przez Arachnę.  

 

 

31. Nie odpisuj / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja , Media społecznościowe , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1432/S 

Nowości:  2020-10 
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Martyna prowadzi profil społecznościowy, na którym internauci anonimowo zdradzają swoje tajemnice. 

Pogrążona w depresji kobieta zaczytuje się w problemach obcych ludzi, których cierpienie dodaje jej otuchy. 

Wydaje jej się nawet, że zna swoich czytelników lepiej niż oni sami. Pewnego dnia dostaje jednak wiadomość, 

którą powinna była zignorować. Opróżniona butelka wina sprawia, że dziewczyna traci czujność i odpisuje.                 

W jednej chwili Martyna przestaje być tylko powiernicą sekretów anonimowych internautów. Od teraz staje się 

częścią czyjegoś życia, które jest jeszcze bardziej przerażające niż to opisywane w zwierzeniach. Gdyby tylko 

nie odpisała na tę wiadomość…  

 

 

32. Od upadku do sukcesu : jak porażkę przekuć w złoto / Thomas Erikson ; 

[tłumaczyły Diana Hasooni-Abood i Justyna Kwiatkowska].- Warszawa : Wielka 

Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepowodzenie , Osobowość , Samorealizacja , Sukces , 

Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1395/159.9 

Nowości:  2020-10 

 

Bywają chwile, gdy czujemy, że spotykają nas same porażki. W drodze do pracy wdeptujesz w psią kupę, 

spóźniasz się na autobus, szef akurat tego dnia przyszedł wcześniej, a pendrive z najważniejszą w twoim życiu 

prezentacją został na stole w kuchni. Trudno wtedy uwierzyć, że nie ma tego złego - nic, tylko strzelić sobie               

w łeb. Możesz jednak sprawić, by przeciwności losu stały się doświadczeniem, które poprowadzi cię do 

wygranej. Nie mamy kontroli nad wszystkim, co nas spotka, ale możemy nauczyć się budować z przeszkód 

trampolinę do sukcesu. Dość zrzędzenia i szukania wymówek dla swoich błędów. Naucz się rozpoznawać 

konkretne sygnały ostrzegawcze i spójrz na swoje porażki jak na najcenniejsze doświadczenie, które doprowadzi 

cię na podium. Zaprawiony w bojach długo na nim zostaniesz.  

 

 

33. Oddam żonę w dobre ręce / Anna Onichimowska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Rodzina , Urodziny , Toskania 

(Włochy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1435/O 

Nowości:  2020-10 

 

Krewni z bliska i z daleka zmierzają na obchody dziewięćdziesiątych drugich urodzin sióstr bliźniaczek Anny                

i Simony. Pierwszych urodzin, na które zostali zaproszeni po ponad pół wieku. Nieoczekiwane sploty zdarzeń, 

okraszone dużą dawką humoru i oświetlone słońcem Toskanii. Książka dla tych, którzy są przekonani, że 

metryka nie ma znaczenia jeśli ma się apetyt na życie, a pesel jest często kłopotliwym stygmatem.  

 

 

34. Podziemia / Joanna Pypłacz.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawiedzone domy , Wille , Tajemnica , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1438/G 

Nowości:  2020-10 

 

Jest jesień 1890 roku. Na zaproszenie swego przełożonego, właściciela dobrze prosperującego domu bankowego, 
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młody buchalter Mateusz Garstka porzuca obskurne lokum na poddaszu jednej z krakowskich kamienic                        

i wprowadza się do starej, malowniczej willi, usytuowanej na obrzeżach miasta. Szybko jednak orientuje się, że 

propozycja nie była całkowicie bezinteresowna, a zabytkowy budynek kryje w sobie niejedną przerażającą 

tajemnicę. Tytułowe "Podziemia" to nie tylko mroczny obszar, który rozciąga się pod willą Topolskich, lecz 

także upiorna rzeczywistość skrywana za szczelną zasłoną prestiżu, zaufania oraz wysokiej pozycji społecznej.  

 

 

35. Pozwól się uwieść / Anna Karpińska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Prószyński Media, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Komunikacja internetowa , Osoby po 

rozwodzie , Relacja romantyczna , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1407/O 

Nowości:  2020-10 

 

Marta ma ponad czterdzieści lat i dorastające dzieci. Właśnie rozwiodła się z mężem, którego nadal kocha, ale 

nigdy nie wybaczyła mu zdrady. Ma wrażenie, że jej idealne życie rozsypało się jak domek z kart. Na 

internetowym forum poznaje Szymona. Z biegiem czasu staje się jej coraz bliższy; rozumie ją i wspiera. Marta 

staje się silniejsza i pewniejsza siebie. Postanawia zrobić wreszcie coś dla siebie. Znajduje piękną willę w Orło-

wie i marzy, że kiedyś w niej zamieszka, być może z Szymonem? Niestety, wirtualny znajomy ciągle odwleka 

termin spotkania. Kto tak naprawdę kryje się po drugiej stronie? Czy wiara w ulotną znajomość jest naiwnością? 

A może marzenie o wielkiej miłości spełni się w najmniej oczekiwany sposób?  

 

 

36. Prochem i cieniem / Vera Eikon.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Berg (postać fikcyjna) , Policjanci , Przestępczość 

zorganizowana , Przestępstwa narkotykowe , Służby specjalne , Polska , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1393/K 

Nowości:  2020-10 

 

Mimo że Alan Berg zakończył pracę w CBŚP, nie czeka go zasłużony wypoczynek i odcięcie się od wojny 

między policją a mafią narkotykową. Nowa praca w biurze ochrony warszawskiego milionera - Rafalskiego - 

stawia przed nim nowe wyzwania, często ryzykowne i na granicy prawa. Komisarz, jak nigdy dotąd, przybliża 

się do przestępczego półświatka i nieuchwytnego narkobossa - Wujka. Staje pomiędzy nowymi współpracow-

nikami a starymi przyjaciółmi, którzy zaczynają widzieć w nim swojego wroga i zadają sobie podstawowe 

pytanie: czy były policjant został gangsterem? Czyżby liczne bolesne doświadczenia sprawiły, że podstawowe 

wartości Berga uległy zmianie? Czy środowisko półświatka wykorzystało drzemiący w nim "materiał na 

gangstera"? Czy grupa operacyjna "Szakal" dotrze do bezwzględnego narkobossa - Wujka? I jaką rolę odegra              

w tym wszystkim Rodion Vlacic - największy wróg komisarza? 

 

37. Rachunek za szczęście czyli Caffè latte / Karolina Wilczyńska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2020. 

(Kawiarenka za rogiem / Karolina Wilczyńska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kawiarnie i cukiernie , Relacje międzyludzkie , 

Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) , Powieść obyczajowa 
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Sygnatura:  WG-KM/1443/O 

Nowości:  2020-10 

 

Kawiarenka za rogiem to miejsce, do którego chce się wracać! Miłka próbuje poradzić sobie z problemami                  

w kawiarence, ale niełatwo myśleć o pracy, gdy życie osobiste znowu się komplikuje. Na dodatek tajemnicza 

właścicielka kamienicy robi wszystko, by doprowadzić do zamknięcia lokalu. Co na to Tymon? Kto będzie dla 

Miłki wsparciem w trudnych chwilach? Czy pani Wera wywróży bohaterce dobrą przyszłość? A może 

przepowie kolejne problemy? Wiele emocji, codzienne zmagania i nieoczekiwane wydarzenia, a do tego 

aromatyczna kawa i bohaterowie, których znacie i lubicie. Zapraszamy do Kawiarenki za rogiem!  

 

 

38. Rytuały wody / Eva García Sáenz de Urturi ; [polish translation by Katarzyna 

Okrasko].- Warszawa : Muza, p2019. 

(Trylogia białego miasta / Eva García Sáenz de Urturi ; t. 2) 

 

 

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

ceremonie , Zabójstwo seryjne , Hiszpania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1397/K 

Nowości:  2020-10 

 

W górach zostaje znalezione ciało kobiety, która była w ciąży. Jak się okazuje, jej śmierć miała związek ze 

starym celtyckim rytuałem. Ofiary tego obrzędu palono, wieszano i topiono. Śledczy Kraken znał zamordowaną. 

To jego dawna dziewczyna, rysowniczka komiksów, którą poznał ponad dwadzieścia lat wcześniej na obozie 

archeologicznym. Pojawiają się obawy, że po tym zabójstwie nastąpią kolejne. Na celowniku mordercy mogą się 

znaleźć osoby mające wkrótce zostać rodzicami. Śledztwo zostaje utajnione, policjanci boją się kolejnego 

wybuchu zbiorowej paniki w Vitorii. Podkomisarz Alba Diaz de Salvatierra, szefowa i kochanka Krakena, 

spodziewa się dziecka. Nie ma pewności, kto jest jego ojcem. Jeśli to śledczy, zagraża mu śmiertelne 

niebezpieczeństwo: może znaleźć się na liście potencjalnych ofiar zabójcy praktykującego rytuały wody.  

 

 

39. Sekta diabła / Stanisław Antoni Wotowski.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okultyzm , Sekty i nowe ruchy religijne , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1446/K 

Nowości:  2020-10 

 

Powieść oparta na faktach, której akcja rozgrywa się w Warszawie na przełomie lat 20. i 30. XX wieku.                      

W stolicy prężnie działa sekta okultystyczna pod przewodnictwem tajemniczego Kunar Thavy, który posiada 

nadprzyrodzone zdolności. Organizacja poszukuje wyznawców głównie wśród młodych, zamożnych dziewcząt. 

Wszystko przebiega bez zakłóceń, do czasu gdy jedna z bohaterek otrzymuje dziwny list. Jej narzeczony, 

zaniepokojony biegiem zdarzeń, zwraca się do detektywa - okultysty nazwiskiem Różyc - by ten rozwiązał 

zagadkę.  

 

40. Spowiednik / Paweł Majka.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

(Berserk / Paweł Majka ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Fanatyzm , Rzeczywistość postapokaliptyczna          
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, Szaleństwo , Sztuka przetrwania , Częstochowa (woj. śląskie) , Powieść , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1427/F 

Nowości:  2020-10 

 

Wyobraź sobie, że przez dziewięć lat siedziałeś w więzieniu i niemal każdego dnia wyobrażałeś sobie w jaki 

sposób zabijesz swoją żonę. A w dniu, w którym wychodzisz na wolność, na świat spada największa katastrofa 

w dziejach. Tracisz świadomość. Gdy ją odzyskujesz, stoisz pośród zgliszczy i trupów. Masz krew na rękach i na 

zębach. Masz ją na podeszwach butów, zlepia ci włosy, drażni pod rozrośniętymi paznokciami. Co się stało? 

Kim teraz będziesz? Dlaczego pragnienie mordu cię nie opuszcza? Świat tonie w stosach trupów. A ty zadajesz 

sobie bez końca jedno pytanie - kogo jeszcze musisz zabić?  

 

 

41. Stróż krokodyla / Katrine Engberg ; [przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny].- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Pisarze , Policja , Kopenhaga (Dania) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1394/K 

Nowości:  2020-10 

 

Pewnego dnia wczesnym rankiem starszy pan, Gregers Hermansen, mieszkający w zaniedbanej kamienicy                 

w centrum starej Kopenhagi, idzie wyrzucić śmieci. Na jednym z pięter zauważa uchylone drzwi. Zaniepokojony 

zagląda ostrożnie do środka, nagle potyka się i upada. Kiedy dochodzi do siebie, dociera do niego, że leży na 

zakrwawionym ciele młodej dziewczyny, która wynajmowała jedno z mieszkań wspólnie z współlokatorką. Tak 

zaczyna się koszmar mieszkańców kamienicy. Śledztwo w sprawie tajemniczego mordu prowadzi dwoje 

policjantów z kopenhaskiego wydziału zabójstw, inspektorzy Jeppe Kǿrner i Anette Werner. Wkrótce okazuje 

się, że mieszkająca w tej samej kamienicy właścicielka domu, Esther de Laurenti, pisze kryminał, w którym 

ofiara dziwnie przypomina zamordowaną dziewczynę. Czy klucz do rozwiązania tajemnicy tkwi w przeszłości 

właścicielki domu? Dlaczego napisana przez nią powieść tak inspiruje mordercę?  

 

 

42. Szakal / Marcin Ciszewski.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2017]. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 1) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , Wojna polsko-

ukraińska (1918-1919) , Złodzieje , Lwów (Ukraina) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1386/S 

Nowości:  2020-10 

 

Nowe oblicze mistrza polskiej sensacji! Kryminalno-sensacyjna opowieść płynie sama, nabierając stopniowo 

bardzo żywiołowego tempa, aż po zaskakujące rozwiązanie. Tym razem u Ciszewskiego mamy do czynienia                

z nowym bohaterem. Jest nim Wilhelm Krüger. Kiedy Krüger ze swoimi wspólnikami okradał warszawski Bank 

Zachodni nie wiedział jeszcze, że tym razem wszystko nie potoczy się zgodnie z planem, niekoniecznie z winy 

Krügera. On nigdy nie pozwala sobie na drgnięcie ręki czy najmniejszy błąd, kiedy w dłoni trzyma broń. 

Świadkiem napadu jest przypadkowy mężczyzna, który postanawia podążyć śladem przestępców. Podczas 

ucieczki Krügera z miejsca zdarzenia, sytuacja wymyka się spod kontroli. Nie obywa się bez ofiar. Tropem 
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Krügera podąża nie tylko tajemniczy mężczyzna, ale i policja. Akcja powieści toczy się w międzywojennej 

Polsce, autor zachowuje realia, co dodaje powieści dodatkowych walorów.  

 

 

43. Szpulki losów / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Siostry jutrzenki / Renata Kosin ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmiałowscy (rodzina fikcyjna) , Amulety , Rodzina , 

Sekrety rodzinne , Szlachta , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

, Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1415/O 

Nowości:  2020-10 

 

Historia o tym, że dobro zawsze wraca tam, skąd wzięło swój początek. "Siostry Jutrzenki" to historia 

szlacheckiej rodziny, tocząca się od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Losy przodków i ich 

współczesnych potomków przeplatają się ze sobą, a to, co wydawało się bez znaczenia, staje się istotne.  Życie 

mieszkańców dworu w Przytulisku upływa pod znakiem zmian i miłosnych perypetii, które dla jednych skończą 

się szczęśliwie, dla innych nie. Uczuciowe rozterki i inne życiowe zawirowania nie ominą też Michaliny. 

Wszystko się jednak uspokoi, gdy do jej rąk trafią trzy rodzinne talizmany: srebrny wisior, guzik od kurtki 

Napoleona i tajemniczy zwitek lnianej przędzy. Stanowią dla niej rodzinną pamiątkę, lecz nie wierzy zbytnio              

w ich cudowną moc. Mimo to, zgodnie z rodzinną tradycją, przekazuje dwa pierwsze dalej, natomiast ostatni 

zostawia sobie. Wkrótce zostanie poddana największej i najtrudniejszej życiowej próbie. Wtedy w sekrecie 

lnianych nitek dostrzeże ostatnią szansę na ratunek dla siebie i swojego dziecka.  

 

 

44. Śmierć i Małgorzata / Joanna Łopusińska.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze , Narzeczeństwo , Śledztwo i 

dochodzenie , Tajemnica , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1425/S 

Nowości:  2020-10 

 

Świetnie napisany thriller psychologiczny, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje... Warszawa, upalne lato. 

Młody lekarz, Henryk Wieroński, znajduje zwłoki byłej narzeczonej, Małgorzaty Detman, bestialsko pobitej                

i prawdopodobnie zgwałconej, w jej własnej sypialni. Dlaczego dziewczyna kazała mu przyjść właśnie tego 

ranka? Jak to możliwe, że rodzice i bliźniaczka Zosia niczego nie zauważyli? Kto odpowiada za brutalne 

morderstwo pięknej, młodej kobiety? Co ukrywa Henryk? I kim właściwie była… Małgorzata? Śledztwo rusza 

pełną parą prowadzone przez prokuratorkę Maję Roch i jej partnera, inspektora Molskiego. Henryk zaś 

podejmuje dochodzenie na własną rękę. Wielowątkowa narracja to przybliża, to oddala czytelnika od 

rozwiązania zagadki. Prawda okazuje się bardziej zaskakująca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.  

 

45. Śpiew bezimiennych dusz / Joanna Jax.- [Chorzów] : Videograf ; [Piaseczno] 

: Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Prawda zapisana w popiołach ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grudzień 1970 (Polska) , PRL , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Ruchy społeczne , Wojna sześciodniowa (1967) , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 
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Sygnatura:  WG-KM/1403/O 

Nowości:  2020-10 

 

Ciąg dalszy burzliwych losów Błażeja, Neli, Mateusza, Szymona i Nadii na tle ważnych wydarzeń z dziejów 

Polski i świata. Nadchodzi burzliwy koniec lat sześćdziesiątych. Wybucha wojna sześciodniowa, której 

następstwa odczuwalne są nawet w Polsce. W Paryżu młodzież wychodzi na ulice, podobne wydarzenia mają 

miejsce w kraju, a ich tragicznym finałem staje się Grudzień'70. Bohaterowie zmagają się z osobistymi 

problemami, dokonują trudnych wyborów i próbują naprawiać swoje życie. Targani są dylematami, silnymi 

emocjami i wyrzutami sumienia. Jednak gdy stają twarzą w twarz ze sprawami ostatecznymi, nic już nie ma 

znaczenia, a wzajemne animozje przestają się liczyć.  

 

 

46. Tajemnice Luizy Bein / Renata Kosin.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Sekrety rodzinne , Śledztwo i 

dochodzenie , Polska , Szwajcaria , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1416/S 

Nowości:  2020-10 

 

Na starówce w warmińskim miasteczku archeolodzy odkrywają cmentarzysko mnichów. Pośród zakonników 

znajdują szczątki kobiety w wianku ze srebrnych róż i z dzieckiem w objęciach. Okazuje się, że to Luiza Bein, 

dziedziczka i filantropka, której grób dotąd pozostawał nieznany. Ale kim jest dziecko? Kobieta miała tylko 

jednego syna, który dożył sędziwego wieku… Młoda dziennikarka postanawia wyjaśnić tę zagadkę. Aby 

odszukać potomków Luizy, skieruje swe kroki do Szwajcarii. Wraz z młodym i przystojnym Alexandrem 

Beinem odkryje wiele tajemniczych kart historii tej rodziny…  

 

 

47. Tatarka / Renata Kosin.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2019] 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Obyczaje i zwyczaje , Rodzina , Tatarzy , 

Tożsamość osobista , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1417/O 

Nowości:  2020-10 

 

Malowniczy dworek w podlaskich Bujanach, noc świętojańska i siła tradycji, która jest dobrym duchem, ale 

czasem także przekleństwem pokoleń. Piękna historia o mocy przyjaźni i różnych odcieniach miłości. Czas 

letniego przesilenia to święto zjednoczenia największych przeciwstawnych sobie sił - ognia i wody, słońca                       

i księżyca, mężczyzny i kobiety oraz tego, co ich łączy i jednocześnie dzieli. 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 Kseni 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, odkrycie kart rodzinnej historii przyniesie jej 

duszy ukojenie, a sercu przywróci jego właściwy rytm.  
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48. To wszystko przez ciebie / Anna Karpińska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Relacje międzyludzkie , 

Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1408/O 

Nowości:  2020-10 

 

Julia prowadzi stateczne życie kobiety przed czterdziestką. Nie narzeka na brak pieniędzy, ma wymarzony 

apartament na Kabatach, a o kilku nieudanych związkach szybko zapomniała. Pozornie szczęśliwe życie 

przerywa wypadek samochodowy, w którym giną jej rodzice. Musi zaopiekować się młodszą "siostrą", która tak 

naprawdę jest jej córką... Julia chciałaby już wyjawić Klarze prawdę, ale boi się, że ją straci. Wyjeżdża na 

prowincję, do rodzinnego domu, aby przemyśleć ostatnie osiemnaście lat, gdy zatraciła się w budowaniu kariery. 

Pojawiają się wyrzuty sumienia, wraca przeszłość. Jak odzyskać córkę? Czy prawda zawsze jest najważniejsza? 

Czy miłość wszystko zniesie?  

 

 

49. Translacja / Joanna Holson.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Chorzy z afazją , Kobieta , Nastolatki , 

Tłumacze , Reykjavík (Islandia) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1402/S 

Nowości:  2020-10 

 

Cathy Bloom, introwertyczna tłumaczka, córka nieżyjącej znakomitej pianistki, zmaga się ze swoim samotnym 

życiem i wspomnieniami z dzieciństwa. Przytulne mieszkanie w Reykjaviku, laptop, szklaneczka whisky                      

i teksty, które tłumaczy z kilku języków, to cały jej świat. Po powrocie ze służbowego pobytu na Grenlandii, 

spotyka w mieście przemarzniętego nastolatka i decyduje się go podwieźć pod wskazany adres. Rankiem, po 

nocy spędzonej poza domem stwierdza, że ktoś się włamał do jej samochodu i mieszkania. Swoim zwyczajem 

próbuje zagłuszyć problemy alkoholem, ale niepokój o dziwnego pasażera jej nie opuszcza. Kiedy stwierdza, że 

chłopiec jest chory i pozbawiony opieki w obcym kraju, postanawia mu pomóc. Ta decyzja wciąga ją w wir 

wydarzeń, które na zawsze odmienią jej życie. Niestety okazuje się, że chłopiec jest ważny nie tylko dla niej,                

a jego choroba wiąże się z pewną mroczną tajemnicą…  

 

 

50. Trump pod ostrzałem / Michael Wolff ; [przełożyli Magda Witkowska, 

Bartosz Sałbut, Magdalena Moltzan-Małkowska].- Warszawa : Prószyński i S-ka 

- Prószyński Media ; we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Donald (1946- ) , Działalność gospodarcza , 

Kampania wyborcza prezydencka , Prezydentura (urząd) , Urzędnicy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Reportaż 

 Sygnatura:  WG-KM/1447/32 

 Nowości:  2020-10 

 

Podobnie jak wydania poprzedniej książki Michaela Wolffa, także i publikacji tej prezydentowi Trumpowi nie 

udało się zablokować. Dzięki temu dostajemy unikalny i najświeższy - autor skończył swoje śledztwo pod 

koniec lutego - wgląd w to, jak wyglądają dziś kulisy rządzenia najpotężniejszym państwem świata. To, o czym 

prokurator Mueller napisał w swoim chłodnym raporcie, otrzymujemy w formie soczystego reportażu, pełnego 
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smaczków z pierwszej linii frontu, jak wtedy, gdy dowiadujemy się, kto najczęściej wygrywa w Białym Domu 

konkurs na najbardziej nieszczęśliwego pracownika. Ale ta książka to dużo więcej. Żadnemu innemu 

dziennikarzowi nie udało się tak dogłębnie przejrzeć Trumpa, gdy ten wraz ze swoją ekipą próbował zablokować 

śledztwo na temat rosyjskich wpływów na kampanię prezydencką. Żaden nie ujawnił tylu zakulisowych 

szczegółów dotyczących pokrętnego handlu nieruchomościami w rodzinie Trumpa. I przede wszystkim - żaden 

nie pokazał tak wymownie szaleństwa ogarniającego Biały Dom i narastającej bezradności jego pracowników, 

którzy albo stamtąd uciekają, albo przestają wykonywać polecenia swojego szefa.  

 

 

51. Trzeba to zabić / Piotr Kulpa.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

(Pan na Wisiołach / Piotr Kulpa ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Progeria , Rodzina , Zjawiska paranormalne , Zło 

, Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1422/G 

Nowości:  2020-10 

 

Kilka lat to mgnienie, to chwila i błysk. Właśnie tak - nagle - dzieje się wszystko i nie wiadomo ostatecznie, 

kiedy i w którym miejscu zostaje przekroczona granica między tym, co dobre i złe, między dzieciństwem             

i dorosłością, między prawdą i fałszem. Gdy odwracalne staje się nieodwracalne... Od koszmarnych wydarzeń             

w Wisiołach minęło sześć lat. Tymoteusz, odrzucony przez rodzinę, przebywa w specjalnym ośrodku dla bestii. 

Magda z dorastającym Czarkiem oraz pięcioletnią Anielką znajdują schronienie w Bełchatowie. Tymczasem 

przez kraj przetacza się fala niewyjaśnionych przypadków śmierci, a Czarek, pchany dziwnym pragnieniem, 

jedzie do ojca. W czasie jego nieobecności w domu zagnieżdża się opętańcza siła i bierze we władanie mamę. 

Tymczasem jego siostrą interesuje się HUMANGEN, fundacja prowadząca badania nad starzeniem się. Do 

miejsca zamieszkania Anielki ściągają wszystkie złe siły i moce. Dlaczego? Co takiego kryje w sobie chora na 

progerię dziewczynka? Kto uratował Tymka? Czy okrutny Cygan Gajgaro zrealizował swoje zamiary? Czy 

wystarczy nakryć głowę kołdrą, by potwory zniknęły?  

 

 

52. Trzy razy miłość / Piotr Podgórski.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Wsie , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa , Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/1437/O 

 Nowości:  2020-10 

 

Trzy kobiety, trzy osobowości, trzy różne światy połączone przez jedną nić - miłość. Wciągająca historia                    

o losach trzech kobiet - warszawskiej dziennikarki śledczej, tajemniczej znachorki z urokliwej wsi na 

Podkarpaciu i zdradzanej przez męża dziewczyny, która toczy walkę o życie bez nowotworu. Każda z kobiet jest 

w jakiś sposób doświadczona przez los, na życiowym rozstaju, ale w pewnym momencie złośliwy los krzyżuje 

ich drogi w małej wsi na końcu świata. Czy zdołają stawić czoło jego wyzwaniom? Jaką rolę odegrają w tym 

procesie nowo poznani mężczyźni? Przenosimy się w miejsce, gdzie świat jakby zastygł w swojej prostocie, by 

wśród lasów i łąk przeżyć historię, która mogła wydarzyć się naprawdę, choć brzmi jak bajka… "Trzy razy 

miłość" to przetykana magią historia, w której czytelnik znajdzie romans przeplatający się zarówno z niepraw-

dopodobnymi zbiegami okoliczności, jak i z wątkiem kryminalnym.  
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53. Tygrys / Marcin Ciszewski.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2017]. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 2) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , Czeka (policja 

polityczna) , Patriotyzm , Złodzieje , Kijów (Ukraina) , Powieść historyczna ,   

Sensacja 

 Sygnatura:  WG-KM/1387/S 

 Nowości:  2020-10 

 

Stworzono go, by zadziwiał Świat, lecz on ten Świat postanowił podbić. Inteligentny, bezwzględny, drapieżny. 

Złodziej. Doskonale przystosowany do czasów, w których przyszło mu żyć. Rok 1919 na Ukrainie to był dziwny 

rok. Zmieniały się rządy, Ukraińców wypierali bolszewicy, tych - Biali Denikina, potem Biali uciekali a do 

władzy ponownie dochodzili bolszewicy... Krüger, uwikłany w sprawy rodzinne, stara się uciec od polityki. 

Zostaje jednak zmuszony do opowiedzenia się po jednej ze stron. W efekcie staje przeciwko najbardziej 

złowrogiej i bezwzględnej organizacji policyjnej na świecie - wszechwładnej Czeka... :Krüger. Tygrys" to drugi 

tom czterotomowego cyklu o Wilhelmie Krügerze, lwowskim złodzieju wplątanym w tryby wielkiej historii                 

u zarania niepodległości II Rzeczpospolitej.  

 

 

54. W maratonie życia / Anna Harłukowicz-Niemczynow.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieg maratoński , Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1401/O 

Nowości:  2020-10 

 

Matylda wie, czym jest nieodwzajemniona miłość, wie też, czym jest romans, który zdawał się miłością, wie, 

czym jest utrata dziecka i wiążący się z nią wszechogarniający ból. Pomimo doświadczeń, którymi obdarował ją 

los, potrafi wstać, otrzepać kolana i biec naprzód, ciągle wierząc, że najlepsze dopiero przed nią. To nie jest 

kolejna książka o bieganiu. To powieść o tym, że życie jest "królewskim dystansem", w trakcie którego wszystko 

może się zdarzyć. Każdy z nas jest w stanie dotrzeć do upragnionej mety, po przekroczeniu której wszystko 

może być tylko dobre.  

 

 

55. W plątaninie uczuć / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1399/O 

Nowości:  2020-10 

 

Historia o prawdziwej kobiecej przyjaźni i o tym, jak trudną sztuką jest pięknie żyć. Dorota jest mężatką i matką 

dwójki dzieci, którą przytłacza codzienność i nadmiar obowiązków. Czy znajdzie w sobie siły, by przebaczyć 

zdradę? Hanna to trzydziestopięcioletnia singielka, która pnie się po szczeblach kariery w międzynarodowej 

korporacji. Nie ma czasu na nic, a już na pewno nie na miłość. Z kolei Kalina jest w szczęśliwym związku od 

dziesięciu lat. To właścicielka ekskluzywnego butiku, wiodąca spokojne i poukładane życie. Nagle jej życiu 

pojawia się dawna miłość i wywraca wszystko do góry nogami. Życie trzech kobiet zmienia się, gdy stają                    
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w obliczu śmiertelnej choroby. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na największą próbę. Muszą zmierzyć się                    

z własnymi słabościami i pomóc sobie nawzajem. Bo życie składa się z miliona małych szczęść i kilku wielkich 

tragedii. Czasem to właśnie przyjaźń pozwala przetrwać i uwierzyć w przyszłość.  

 

 

56. Władcy czasu / Eva García Sáenz de Urturi ; [polish translation by Katarzyna 

Okrasko].- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celtowie , Kobieta ciężarna , Mord rytualny , Zabójstwo 

seryjne , Hiszpania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1398/K 

 Nowości:  2020-10 

 

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

historyczną Władcy czasu. Jej akcja osadzona jest w średniowiecznej Vitorii, powieść natychmiast podobija 

serca czytelników. Vitoria, rok 1192. Legendarny hrabia don Vela po dwóch latach nieobecności powraca                       

z niebezpiecznej misji, jaką powierzył mu król Nawarry Sancho Mądry. Ze zdumieniem odkrywa, że jego 

własny brat poślubił jego narzeczoną, inteligentną i ambitną hrabiankę Onnecę de Maestu. Tym razem Kraken 

musi rozwiązać zagadkę zabójstw popełnionych zgodnie ze średniowiecznym modus operandi. Wiadomo, że 

sprawca imituje morderstwa opisane w powieści "Władcy czasu": truje jedną z ofiar proszkiem z hiszpańskiej 

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

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

zamieszkiwanego przez pierworodnego dziedzica rodu.    

 

 

57. Wściekła skóra / Agnieszka Miklis.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja zarobkowa , Holendrzy , Kobieta , Osoby 

zaginione , Patologia społeczna , Polacy za granicą , Ślązacy , Uprzedzenia , 

Zatrudnienie cudzoziemców , Holandia , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1428/K 

Nowości:  2020-10 

 

30-letnia Roswita Rein postanawia wyjechać do Holandii i tak trafia do ośrodka Noord Riesen, w którym 

zakwaterowano gastarbeiterów z Polski. W ponurych dekoracjach ośrodka rozegra się walka o życie, a Roswita, 

zmuszona wyruszyć na poszukiwanie zaginionej bez śladu przyjaciółki, Tani Konecki, przekona się, że 

dysponuje siłą większą niż to sobie do tej pory wyobrażała. Przy okazji odkryje również, że niemal każdy                   

z okolicznych mieszkańców skrywa jakiś wstydliwy sekret. Purytańskie miasteczko E. okaże się być centrum 

lokalnej prostytucji, a szef fabryki, w której pracują obie kobiety, to zwykły rozpustnik. Jeden z najbardziej 

doświadczonych przez los bohaterów tej historii - straszny Hankie, o twarzy pokrytej potwornymi guzami, 

udowadnia, że nasze życie jest czymś więcej niż tylko grą pozorów…  

 

 

58. Za jakie grzechy / Anna Karpińska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Prószyński Media, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Psychoterapeuci , Spadek , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 
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 Sygnatura:  WG-KM/1409/O 

 Nowości:  2020-10 

 

Mimo że 29-letnia Alina prowadzi gabinet psychoterapeutyczny, sama nie potrafi ułożyć sobie relacji                             

z mężczyznami. Pięć lat wcześniej jej narzeczony Miłosz uciekł sprzed ołtarza do jej siostry, zostawiając po 

sobie emocjonalne zgliszcza. Alina oddala się od najbliższych. Angażuje się wprawdzie w przelotne związki, ale 

gdy tylko dochodzi do rozmowy o ślubie, zrywa z kolejnymi kandydatami na męża. Właśnie rozstała się                      

z Szymonem. Tymczasem umiera bliski jej sercu wuj, pośmiertnie obdarowując bratanicę całkiem pokaźnym 

majątkiem. Tyle że... do podziału z Tomaszem, przystojnym facetem, znanym Alinie „od zawsze”. Niestety, jak 

to w życiu – następuje klęska urodzaju. Na kozetce pani psychoterapeutki niespodziewanie ląduje niejaki Piotr, 

cierpiący na przypadłość, która Alinie nie jest obca. Mężczyzna mianowicie... ucieka sprzed ołtarza. Czy awanse 

Tomasza są próbą przechwycenia majątku? Czy Piotr pojawił się w gabinecie przypadkowo? Którego wybrać?  

A może życie Aliny potoczy się według całkiem innego scenariusza, w którym nie znajdzie się miejsce dla 

żadnego z nich? 

 

 

59. Zamek z piasku / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Samotność , Trudne sytuacje 

życiowe , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1445/O 

Nowości:  2020-10 

 

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

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

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

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

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

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

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

runął… I by nikt nie wszedł w niego butami… Nie można na chwilę spuścić go z oczu. Związek pomiędzy 

dwojgiem ludzi również bywa kruchy. Tak jak zamek z piasku. Gdy odwrócisz głowę, może zalać go morska 

fala. Wtedy pozostanie tylko słona morska woda - albo słone łzy.  

 

 

60. Zawsze będę przy tobie / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna samotny , Samotne matki , Śmierć bliskiej 

osoby , Poczucie winy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1410/O 

Nowości:  2020-10 

 

Paweł kilka lat temu stracił żonę i dwie córki w wypadku samochodowym. Od tej pory dryfuje przez życie 

obciążony poczuciem winy. Myślami jest cały czas z tymi, które odeszły. Natalia jest samotną matką 

wychowującą nastoletnią Maję. Całą uwagę koncentruje na córce i nie szuka nowych związków. Natalia i Paweł 

poznają się u wspólnych znajomych na imprezie, na której żadne z nich nie chciało być. Powoli się do siebie 

zbliżają. Próbują przezwyciężyć swoje traumy i dać życiu jeszcze jedną szansę. Gdy wszystko zaczyna się 

układać, dzieje się coś, co na nowo rozdziela tych dwoje. Czy głębokie blizny, które powstały na sercu, kiedyś 

się zagoją? Czy pewnego dnia przyjdzie moment pożegnania przeszłości i wyruszenia w nową podróż?  
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61. Zbyt piękne / Olga Rudnicka.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Prószyński Media, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Oszustwo , Przeprowadzka , Właściciele 

nieruchomości , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1439/K 

Nowości:  2020-10 

 

Zuzanna kupuje dom po okazyjnej cenie. Wie, że wymaga on sporych nakładów, ale na marzeniach się nie 

oszczędza. Nowy dom, nowa praca, nowe życie. Wreszcie będzie mogła mieć kota, psa i różanecznik                           

w ogrodzie. Tymoteusz kupuje stare mieszkania, remontuje je i sprzedaje po wyższej cenie. Jakież jest jego 

zdziwienie, gdy na progu niedawno nabytego domu pojawia się nieznajoma młoda kobieta i twierdzi, że to jej 

własność. Oboje padli ofiarą oszusta, który sprzedał nieruchomość dwóm osobom, a następnie zniknął wraz                 

z pieniędzmi. Tymoteusz nie zamierza ustąpić i wyprowadzić się ze swojego nabytku. Zuza zaciągnęła kredyt, 

więc również nie zamierza zrezygnować. Jedyne, co im pozostaje, to zawiązać sojusz, znaleźć oszusta i odzyskać 

pieniądze.  

 

 

62. Złodziej twarzy / Jacek Dąbała.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurdzy plastyczni , Małżeństwo , Transplantacja , 

Przestępczość zorganizowana , Zabójstwo , Polska , Powieść , Kryminał , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1392/S 

Nowości:  2020-10 

 

Sensacyjna historia chirurga plastycznego i jego niezwykle pięknej żony. Pewnego dnia, w wyniku wypadku 

lotniczego, twarz Patrycji zostaje nieodwracalnie oszpecona. Doktor Szober decyduje się zabić przypadkową 

dziewczynę, aby dokonać przeszczepu... Od tej chwili wszystko ulega zmianie. Uciekając przed prokuratorem, 

małżeństwo wiąże się ze światem przestępczym. To jednak nie jest ich największy kłopot, towarzyszy im coś 

znacznie gorszego. Powieść trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Poza dynamiczną akcją i wyrazistymi 

bohaterami wyróżnia się także ironicznym poczuciem humoru. Na tle pozornie prostej historii sensacyjnej autor 

przedstawia znacznie poważniejszą problematykę: zagrożenia kryminalne związane z przeszczepami twarzy.  

 

 

63. Złodziejka dusz / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Kobieta , Perfekcjonizm (psychologia) , 

Przeprowadzka , Wybory życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1418/O 

Nowości:  2020-10 

 

Czy da się być jednocześnie roztargnioną perfekcjonistką i chaotyczną pedantką? Czy można nie cierpieć brudu, 

ale w radosnym oszołomieniu wdychać zapach kurzu i starych książek? I czy wypada ponad wszystko wielbić 

ład, a jednocześnie mieć kompletnie zabałaganione życie? Oczywiście że tak! O ile jest się kimś takim, jak 

Anastazja Niebieska - zwariowana bibliotekarka i roztrzepana fanatyczka porządku. Z pozoru świetnie 

zorganizowana, nie potrafiąca jednak dojść do ładu z samą sobą. Najbezpieczniej czuje się wśród starych 

książek, za to trochę gorzej wśród ludzi, co z czasem spróbuje zmienić pewien uroczy miłośnik tajemnic                         

i zagadek… Anastazja poznaje go po przeprowadzce do starej rodzinnej willi. To, co miało być tymczasowym 
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rozwiązaniem, gmatwa jej życie jeszcze bardziej. Kiedy odkrywa pewien sekret, uświadamia sobie, że nie 

wszystko w jej życiu działo się przez przypadek…  

 

 

64. Zostań w domu / Agnieszka Pietrzyk.- [Poznań] : Czwarta Strona ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blokowisko , Uprowadzenie , Zakładnicy , Elbląg (woj. 

warmińsko-mazurskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1436/S 

Nowości:  2020-10 

 

Mieszkańcy pewnego elbląskiego wieżowca w mroźny wigilijny wieczór dowiadują się, że są zakładnikami. 

Sprawcy grożą, że opuszczenie jedenastopiętrowego budynku przez kogokolwiek grozi śmiercią. Czy lokatorzy, 

których własne mieszkania stały się więzieniami będą potrafili zachować spokój i nie narażą wszystkich na 

niebezpieczeństwo? Czy presja sytuacji doprowadzi do ujawnienia tajemnic, które mogły być motywem aktu 

terroru? Komisarz Kamil Soroka będzie musiał zatrzymać sprawców i uwolnić zakładników. Pracy nie będzie 

ułatwiać mu rywalizacja z przysłanym z Wrocławia inspektorem Semeniukiem i jego oddziałem antytez-

rorystycznym.  

 

 

65. Zranić marionetkę / Katarzyna Grochola.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samobójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1400/K 

Nowości:  2020-10 

 

Miłość, nienawiść, stare grzechy i nowe zbrodnie. Kto w naszym życiu pociąga za sznurki? Warszawa, tu i teraz. 

W luksusowym apartamencie odnalezione zostaje ciało znanego biznesmena. Po oględzinach miejsca zdarzenia 

policja ogłasza, iż było to samobójstwo. Gdy jednak wkrótce dochodzi do kolejnych tajemniczych zgonów, 

śledczy muszą wziąć pod uwagę, że za wszystkim może stać morderca. Sprawę prowadzi Natan, doświadczony 

policjant, jeden z ostatnich mężczyzn z zasadami, i przydzielona mu przez policyjną „górę” młoda antropolożka 

Weronika, pisząca pracę doktorską na temat samobójstw. Obydwoje zmagają się z demonami przeszłości,                    

a nowe śledztwo zaprowadzi ich w rejony, których nawet nie byliby w stanie sobie wyobrazić. Czy w plątaninie 

coraz bardziej przerażających zdarzeń Natanowi i Weronice uda się odkryć prawdę? Katarzyna Grochola po raz 

pierwszy w swej karierze zostaje autorką kryminału i od razu osiąga w nim mistrzostwo. Zranić marionetkę to 

porywająca i wielopoziomowa opowieść o dobru i złu, o nienawiści i miłości, a także o tym, jak trudno czasem 

jedno odróżnić od drugiego. Pisarka po raz kolejny udowadnia, że nie ma sobie równych w subtelnym 

opisywaniu i odsłanianiu ludzkich sekretów.  

 

66. Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem / Karolina Wilczyńska.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2019. 

(Kawiarenka za rogiem / Karolina Wilczyńska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kawiarnie i cukiernie , Sekrety rodzinne , 

Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1444/0 

 Nowości:  2020-10 
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Przypadkowe odwiedziny całkowicie zmieniły jej życie… Miłka trafiła do "Kawiarenki za rogiem" zupełnym 

przypadkiem. W pierwszej chwili poczuła się zniechęcona - mrukliwy barman i niemiła kelnerka nie nastrajali 

pozytywnie do tego miejsca. Wtedy jednak dziewczyna skosztowała pysznej herbaty jaśminowej w towarzystwie 

pewnej wróżki, poznała egzotycznego bluesmana Bogdana, a także zaprzyjaźniła się z kotem Włóczęgą. No                   

i stało się - Miłka zdecydowała się zostać w Kawiarence na dłużej. Co z tego wyniknie? Kobieta wciąż musi 

uporać się z prześladującym ją Rafałem, zmierzyć z rodzinną tajemnicą powierzoną jej przed śmiercią babci,                 

a także przekonać się, jakie miejsce w jej życiu zajmie mały Franek. "Życie na zamówienie, czyli espresso                   

z cukrem" to opowieść pełna miłości, ważnych życiowych problemów i rodzinnych tajemnic.  

 

 
 


